
Schetsontwerp en offerte
13 februari 2017

Hoven van Dadi
WONEN AAN HET COLLECTIEVE WOONPARK VAN DADIZELE



0 0,1 1KM

ligging van projectgebied met belangrijke structuren: de basiliek met het aanliggende Remi Dewittepark en de Heulebeek 
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Ferrariskaart: projectgebied  is integraal onderdeel van dorp 

wateroverlast door gekanaliseerde Heulebeek

de (aantrekkingskracht) van de beeldbepalende basiliek 

het voormalige Dadipark
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0 0,1 1KM

bestaande situatie met basiliek en Remi Dewitte park aan zuidzijde het bestaande park wordt via slimme verbindingen verbonden 
met de site en zo ontstaat een groene publieke parkzone

de beek verbind site en dorp met landschap en biedt kansen 
voor water en recreatieve routes

de Hoven van Dadi wil het dorp en de site weer aan elkaar hechten  
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beek 

park en hoven

landschappelijke clusters bebouwing

padennetwerk
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parkeertuinoprijlaan

doorgaande fietsroute

theetuin

nieuwe entree park

basiliek

nieuwe school

schooltuin

vijvertuin

bestaande school

vlonder

brug

brug

vlindertuin
watertuin

botanische tuin

woonerf
woonerf

bloemenweidetuin

boomgaard
bospaadje

bospaadje

paden met finse piste

speeleiland

grote hof

Dadipark schetsontwerp plankaart

Brouwhuis met Hoptuin
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bestaande en nieuwe bomen

hoven van Dadi

zonering/gebruik

beekzone

zichtlijnen

relief

routes en ontsluiting

type programma

 wonen

commercieel  

mix
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HORTUS LUDI

HORTUS CATALOGI

HORTUS CONTEMPLATIONIS BLOEMENTUIN

SPEELTUIN

BOTANISCHE TUIN

BEELDENTUIN

WATERTUIN

THEETUIN HOPTUIN
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proces van meandering in gang zetten waar nodig komen keermuurtjes langs beek beekloop wordt aanleiding voor natuulijk spelen

rand speeleiland

‘t Grote Hof

theetuin aan de beek

speeleiland
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Familie van parkmeubilair helpt bij de herkenbaarheid van het park en smeed het gebied als een eenheid aan elkaar en maken verschillend gebruik mogelijk. De objecten zijn herkenbaar aan materiaal en vormgeving  

Objecten in het park dragen bij  aan de identiteit en verbijzondering van specifieke plekken. Ook kunnen ze een hybride vormen tussen kunstwerken en gebruiksvoorwerpen en speels verwijzen naar de historie zoals bijvoorbeeld 
konijnen kunnen verwijzen naar het logo van park Dadizele
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Begijnhof Ten Wijngaerde 

Insel Hombroich Raketenstation Hombroich
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THEEHUIS

Carrehoeve 2
5 woningen en parkeerschuur

Theetuin
horeca, teelt lokaal fruit, groente, bloemen

Carrehoeve 1
4 woningen en parkeerschuur

‘t Grote Hof
50 woningen, 20 appartementen, 30 eensgezinswoningen
hotel+feestzaal
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langsdoorsnede  ‘t Grote hof

dwarsdoorsnede ‘t Grote hof

langsdoorsnede  Carrehoeve 1
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Kenmerken architectuur: eenvoudige heldere vorm, natuurlijke materialen, opgezet als hof  

Kenmerken park: robuust ingericht park, nattere bloemrijke delen langs de beek, afwisseling intensieve en extensieve delen, aanleidingen voor sport en spel, herkenbaar meubilair



Voorstel voor planning planproces Hoven van Dadi

Het ontwerpteam staat een interactief en beeldend planproces voor  
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Maart

    1. Schetsontwerp (SO)

    2. Voorlopig ontwerp (VO)

   3. Definitief ontwerp

   4. Oplevering Masterplan Hoven van Dadi

Overleg

Afronding

Fases

1 juni 2017
afronding VO

15 april 2017
afronding SO

1 maart 2017
start proces

  1 augustus 2017
  afronding DO

April Mei Juni Juli Augustus September

21 3 4 5 6

2017
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