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KONGOPLEIN, DEINZE
Aan het einde van de Markt van Deinze zal de bestaande villa
Neerleie aan het Kongoplein plaats maken voor een nieuwe,
aangepaste vorm van stedelijk wonen. De opmerkelijke ligging
aan het Kongoplein, dat gekenmerkt wordt door een grote rotonde
met een mooie fontein, vormt een eindpunt voor een belangrijke
invalsweg naar het stadscentrum. Hierdoor kan de site een rol
vervullen als nieuwe stadspoort, waarbij de uitstraling van het
project voldoende aandacht verdient om deze rol te kunnen
vervullen.

De gevel evenwijdig aan het kanaal speelt in op het weidse uitzicht
en bestaat volledig uit grote leefterrassen. Deze terrassen zijn van
elkaar gescheiden door een vaste constructie met buitenberging
zodat er voldoende privacy is voor de bewoners. De gevel grenzend
aan de aanpalende bebouwing ten oosten van het project heeft een
meer gesloten karakter. Doordat hier voornamelijk slaapkamers
zijn ingeplant zijn de raamopeningen eerder beperkt in grootte.
Hierdoor wordt de inkijk naar de aanpalende tuinen beperkt en is
de privacy van de omliggende percelen gegarandeerd.

De site wordt omgeven door een rotonde, de gewestweg op de oude
‘Fossé de la Ville’, en het Schipdonkkanaal. Waar het open karakter
van de grootschalige lijninfrastructuur ten noorden samenkomt met
de korrel van het stadscentrum op de Markt, en met de halfopen
woningen langs de ringweg, vormt deze plek het scharnierpunt.
Het perceel grenst aan alle zijden aan het openbaar domein. Er is
dus geen voor- en achtergevel. Elke gevel werd met evenveel zorg
ontworpen waarbij veel aandacht ging naar de relatie tussen het
private en publieke domein. De gevels grenzend aan de rotonde
en het Kongoplein hebben het meest publieke karakter. De twee
casco-ruimtes zijn hier gelegen en sluiten hierdoor aan bij het
weefsel van het stadscentrum. De toegang tot de appartementen
bevindt zich tussen deze twee publieke functies. Een markante
schaalbreuk tussen de vijf bouwlagen aan de rotonde en het
transparante volume van slechts één bouwlaag aan het Kongoplein
markeert deze toegang.

Het project bestaat uit een getrapt volume dat inspeelt op de
onmiddellijke context. Ter hoogte van de rotonde worden er vijf
bouwlagen gerealiseerd. Door de functie als ankerpunt (stadspoort)
creëren we hier een accent dat een dialoog aangaat met de
directe omgeving en inspeelt op de (geplande) hogere bebouwing
langs de Markt en aan de overzijde van de rotonde. Het volume
wordt telkens met één bouwlaag afgebouwd zodat ter hoogte
van de aanpalende percelen ten oosten een volume van slechts
drie bouwlagen gerealiseerd wordt. Dit is lager dan de nieuwe
referentiehoogte ter hoogte van het Kongoplein (drie bouwlagen
en een hellend dak). De impact op de aanpalende percelen wordt
hierdoor tot een minimum beperkt. Het project eindigt met een laag
volume van slechts één bouwlaag, ter hoogte van het Kongoplein.
De binnentuin, die hierdoor wordt omsloten, krijgt zodoende
een intimistisch karakter en wordt ingericht als verblijfsruimte.
De ‘achtergevels’ zijn ontworpen als volwaardige gevels die de
binnentuin opladen en in relatie staan tot de ruimere context.

De site is gelegen op een aantal belangrijke zichtassen en is
hierdoor beeldbepalend. Mede hierdoor wordt er gekozen voor
kwalitatieve duurzame gevelmaterialen. Alle buitengevels grenzend
aan het openbare domein worden afgewerkt met natuursteen in
een lichte tint. De gevels aan de binnentuin worden afgewerkt
in een witte gladde gevelbepleistering. Deze witte gevels worden
geassocieerd met de muren van een interieur. Hierdoor krijgt de
binnentuin het karakter van een besloten tuinkamer en wordt de
verblijfskwaliteit in deze binnentuin onderstreept.
Het geheel van toekomstgericht bouwen overstijgt de som der
delen. De bewoners krijgen niet enkel de mogelijkheid om op zonneenergie te koken, verwarmen, douchen, en elektrische fietsen of
wagens op te laden, maar bevinden zich tevens op een gunstige
locatie waardoor ze zich - door de nabijheid van alle voorzieningen
en openbaar vervoer - slechts beperkt moeten verplaatsen. Er is
gezocht naar een goed evenwicht tussen een compact volume met
een performante schil om de warmteverliezen tot een minimum te
beperken, en kwalitatieve binnenruimtes met een overvloed aan
daglicht en zicht op de weidse omgeving. Door gerichte passieve
warmtewinsten uit zonnewarmte, en beperkt warmteverlies via
buitenschil en ventilatie, kan de geringe resterende warmtevraag
voor sanitair warm water en verwarming fossielvrij worden opgewekt
met individuele lucht-lucht warmtepompen, grotendeels gevoed
door de PV-panelen op het dak.
De norm lag voor dit project dus niet louter bij het behalen van
het voorgeschreven E-peil. Ook andere, minder meetbare maar
minstens even duurzame aspecten, komen hier aan bod: ruimtelijke
context, water- en materiaalgebruik, en vooral: een aangename
thuisbeleving voor bewoners.

plan omgeving Kongoplein
zicht vanaf de overkant van het Schipdonkkanaal

