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CONCEPT

Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerpen van een nieuw
rusthuis Mariëndal was respect voor het verleden. Respect voor de
architectuur van het gebouw en voor de geschiedenis van de
historische site. Respect ook voor de bejaarde bewoners van het
rusthuis, voor hun specifieke wensen en behoeften.
Om de overgang van zelfstandig wonen naar het wonen in een
rust- en verzorgingstehuis te verzachten, werd getracht een verblijf
voor te stellen dat nauw kan aansluiten bij het normale wonen. De
nadruk
ligt
op
dagdagelijkse
activiteiten
en
de
verzorgingsaspecten zijn slechts louter functioneel en discreet
aanwezig op de achtergrond. Het lijkt ons onnodig de bejaarde
permanent te confronteren met zijn fysische moeilijkheden of met
zijn hulpbehoevendheid. Het is daarentegen positief hem te
stimuleren zo lang mogelijk zijn onafhankelijkheid te behouden en
voldoening te vinden in zijn bezigheid. Daarom werd aandacht
besteed aan het actief kunnen deelnemen in het wonen, het zich
nuttig maken in bij voorbeeld keuken en tuin.
Serres, tuin en vijver maken integraal deel uit van het leven in het
rusthuis en van het ervaren van de architectuur door de
voorbijganger. Net zoals de golvende velden, het Zoniënwoud en
het beeld van druiventeelt onlosmakelijk verbonden zijn met het
landelijke karakter van Overijse.
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GEBRUIKSWAARDE

Het eisenprogramma werd logisch vertaald in een uiterst
functioneel plan en volume, rekening houdend met de laatste
normen omtrent bejaardenzorg.
Na talloze kleinschalige verbouwingen resulteerde het bestaande
rusthuis Mariëndal in een onfunctioneel geheel dat niet langer
voldoet aan de hedendaagse eisen. De sterk verouderde
binnenbouw met ontoelaatbare niveauverschillen wordt dan ook
afgebroken. Enkel de oude gevel wordt bewaard en omsluit nu
een rationele, repetitieve structuur die een grotere flexibiliteit
toelaat naar een modern programma dat volledig voldoet aan de
behoeften van bejaarden.
Het dagelijkse leven organiseert zich rond de centrale as van
verticale circulatie en dagverblijven, die via het scharnierpunt van
verzorgingsunits met de individuele kamers verbonden worden.
De noodtrappen hebben een duidelijke plaats aan het einde van
elke wooneenheid, in geval van evacuatie is het belangrijk dat de
bewoners niet verward worden en instinctmatig de juiste weg
opgaan. Een weg rond het nieuwe gebouw maakt elke gevel
volledig toegankelijk voor de brandweer, de binnengevels zijn
bereikbaar via de open binnentuin.
Brede gangen in een eenvoudig en overzichtelijk plan, het
ontbreken van niveauverschillen en de nodige hellende vlakken
naar buiten toe, maken het hele complex toegankelijk voor minder
mobiele bejaarden met rolstoelen of loopkarren. Dit maakt het ook
voor verplegend personeel gemakkelijk de bejaarden, met
bedden en apparaten, te helpen.
Er werden enkel standaardkamers voorzien en mits een kleine reorganisatie van de kamer, kan de bejaarde er ook blijven op het
moment dat hij meer hulpbehoevend wordt. Volgens de wens van
de opdrachtgever werden demente bejaarden echter wel
samengebracht op de derde verdieping.
Zachte natuurlijke ventilatie brengt constant zuivere lucht binnen in
de circulatiezones, de kamers en de dagverblijven. In de sanitaire
cellen bij dag- en kamergedeelte wordt met mechanische
ventilatie gewerkt. Indien nodig bevonden kan ook de ventilatie in
kamers en dagverblijven mechanisch bijgestuurd worden.
Alle bevoorrading, technische en huishoudelijke diensten zijn
gegroepeerd op het gelijkvloers, gemakkelijk bereikbaar en niet
storend voor de bejaarden. De geur- en lawaaibelastende functies
zoals afvalcontainers en stookplaats, werden verwijderd van het
gebouw.
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EXTERNE BELEVINGSWAARDE

De voorgevel van het bestaande rusthuis Mariëndal wordt
gerespecteerd. Respect voor het oude gedachtengoed kadert in
een bredere filosofie rond de opvang van ouderlingen, het is een
link naar het verleden, een dialoog tussen oud en nieuw.
De bestaande gevel van het hoofdgebouw wordt gerestaureerd
en opnieuw bepleisterd. Zijn statig klassiek karakter staat in contrast
met het dynamische spel van de nieuwe gevels. Ze zijn
opgebouwd uit een systeem van betonnen panelen, grote
glaspartijen en verschuifbare cederhouten zonneschermen,
gebruiksvriendelijk omdat deze materialen in hun natuurlijke vorm
en toestand weinig onderhoud nodig hebben. Er is geen nood aan
het toevoegen van artificiële kleur omdat de tuinen in grote mate
bij het wonen betrokken worden, en daar is doorheen de
seizoenen een continue beweging van kleurschakeringen
aanwezig.
Naast de vijver en het publieke park wordt een tuin gemaakt in de
filosofie dat sommige bejaarden zich willen blijven nuttig maken en
hun tijd willen vullen zoals ze dat altijd al hebben gedaan. Naast
een moestuin en een kruidentuin wordt ook een traditionele
druivenserre opgebouwd.
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INTERNE BELEVINGSWAARDE

Het complex werd zo opgebouwd dat elke belangrijke ruimte veel
natuurlijk licht binnenkrijgt. Door het geheel te oriënteren naar het
zuiden dringen de zonnestralen binnen tot ver in de
gemeenschappelijke zone. Een breed winterterras op het zuiden
laat toe dat ook bed-patiënten van de zon kunnen genieten, denk
aan de traditionele sanatorium-terrasssen. In de zomer zorgt de
tuin voor een natuurlijk zonnescherm.
De oost-west oriëntatie van de kamers geeft dan weer een
maximum aan licht zonder nadelen van directe zuiderzon, door de
creatie van binnentuinen heeft elke kamer zicht op groen. Door de
grote glaspartijen maken deze binnentuinen integraal deel uit van
de interne beleving, ze vormen een constant levend element. Als
een groene catalysator geven de voortdurend wijzigende
natuurelementen doorheen de seizoenen ritme en betekenis aan
de bewoners.
Het dag-en nachtgedeelte worden verbonden door een volledig
beglaasde, langwerpige ruimte die de functie van “circulatie”
overstijgt, het wordt als het ware een binnenstraat met pleinen en
toegangen tot gebouwen. Het volume dagverblijven enerzijds en
de twee volumes kamers anderzijds, lezen als drie afzonderlijke
gebouwen met elk hun onderscheiden functie.
Op die manier wordt privacy en rust gegarandeerd binnen de
kamergebouwen. De ruime kamers zijn allemaal gelijkwaardig
maar indien gewenst, is er mogelijkheid tot samenvoegen van 2
kamers tot 1 woonplaats voor echtparen.

Om het verblijf in het rusthuis hoofdzakelijk met “wonen” te
associëren en niet zozeer met “hulpbehoevend zijn”, werden de
verzorgingsfuncties gegroepeerd in een discreet scharnierpunt
tussen dagverblijven en kamers.

De dagverblijven vormen het hart van het complex, een
ontmoetingspunt, een kruispunt van verschillende functies, logisch
gesitueerd in het midden van het gebouw.

Alle gemeenschappelijke ruimten zijn georiënteerd met zicht op
het dorp, het buitenleven, zodat er een interactie ontstaat met het
publieke leven.
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OMGEVINGSWAARDE

De historische site van het huidige rusthuis Mariëndal is cultureel
gemeenschappelijk erfgoed van Overijse, het heeft een
herkenningswaarde die niet zomaar kan vervangen worden. Het
leek ons daarom een waardevolle optie de hoofdgevel te
respecteren, evenwel zonder de klassieke architectuur te
bevriezen in een onaantastbaar geheel. Door toevoeging van een
evenwaardige nieuwbouw versmelten beide elementen in een
contrastrijk en toch rustgevend geheel van klassieke en
hedendaagse architectuur, waar elk van de onderdelen in zijn
eigen waarde versterkt wordt. Op die manier wordt de historische
site geherwaardeerd en terzelfdertijd op actuele wijze opnieuw
geïntegreerd in Overijse.
De globale vorm van het park, de vijver en het eilandje wordt
behouden, opgefrist en nieuw aangeplant waar nodig. Het is de
bedoeling de sociale, ecologische en recreatieve functie van het
park opnieuw aantrekkelijk te maken voor bejaarden zowel als
voor de Overijsenaren. Doordat zowel de bestaande vijver met
tuin als de nieuw aan te leggen binnentuinen integraal deel
uitmaken van de architectuur, kunnen de bejaarden het jonge
leven buiten verder zien evolueren.
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TOEKOMSTWAARDE
Een klassieke gevel en een eenvoudig plan, opgebouwd binnen
een rationele structuur, laten een grote flexibiliteit toe naar
wijziging van behoeften in de toekomst.
De geschiedenis van een streek wordt niet in de laatste plaats
mee geschreven door de architectuur. De aaneenschakelingen
van een variatie aan bouwwerken, elk typerend voor de tijd
waarin ze zijn ontworpen, maakt onze omgeving tot een
herkenbare leefwereld. Vandaar ook de bewuste keuze om een
link te leggen met het verleden, om een dialoog te creëren tussen
oud en nieuw, om de klassieke stijl van het bestaande rusthuis
Mariëndal te confronteren met actuele architectuur in een
perfecte symbiose die de evolutie van het bestaan symboliseert.
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INPLANTING
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TYPEPLAN VERDIEPING
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DOORSNEDE
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GEVELS

