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EEn mEErwaardE voor iEdErE bEwonEr
een eigentijdse tuin

WZC Avondzegen, behorend tot de Groep Ouderenzorg Philippus 

Neri, realiseert vandaag een masterplan bestaande uit 4 fasen. 

Zo werd het woonzorgcentrum uitgebreid met 30 zorgflats en 

50 assistentiewoningen. Rondom de nieuwe infrastructuur werd 

veel aandacht besteed aan een belevingsgerichte tuin die een 

natuurlijke connectie heeft met het nabijgelegen natuurgebied. 

Katrijn Ruebens, dagelijks verantwoordelijke: "Onze site ligt 

centraal in de stad, maar we hebben toch een link met de natuur. 

Veel ouderen geven aan ‘opgesloten te zitten’, door een passende 

buiten omgeving te creëren is dat niet langer zo. We opteerden 

voor een ruim wandelpad, veel rustplaatsen en een grote vijver 

met overloop naar het natuurgebied. Aangrenzend werd een 

boomgaard aangeplant met 40 fruitrassen."

Deze aanpak werpt duidelijk haar vruchten af. Avondzegen is 

een open huis dat allesbehalve een ziekenhuisgevoel uitstraalt. 

Bewoners genieten niet enkel van de tuin, sommige bewoners 

nemen ook een beperkte verantwoordelijkheid op door 

bijvoorbeeld de vissen te voeren. 

Schakering

De Jonghe bvba realiseerde binnen het project de aanplantingen 

en de aanleg van de parking. Annelies De Jonghe, tuinarchitecte: 

"De zorgsite is gelegen in een natuurgebied, dat vergt een 

aparte aanpak, zowel naar ontwerp als naar de keuze van de 

gebruikte materialen. Ons bedrijf is gespecialiseerd in tuinaanleg, 

omgevingsaanleg en wegeniswerken, ook in de zorgsector. Zo 

realiseerden we projecten in wzc Weverbos in Gentbrugge, wzc 

Sint-Bernardus in Bassevelde, AZ Maria Middelares te Gent, etc. 

Momenteel zijn we ook bezig met de omgevingsaanleg van het 

Woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels "

In Avondzegen werd een ruime parking aangelegd met 

waterdoorlaatbare klinkers en zorgde De Jonghe bvba voor de 

beplanting. "We kozen bewust voor een prairiebeplanting waarbij 

doorheen de seizoenen een veranderende kleurschakering 

aanwezig blijft. Zo blijven er een gans jaar door interessante 

elementen opduiken in de tuin", geeft Annelies De Jonghe 

mee. In een volgende fase realiseren we de aanleg van de 

toegangswegen en de parking vooraan aan de vernieuwde flats 

alsook de beplanting.     

Meer info via: www.dejonghe.info

Zorgcentra experimenteren steeds vaker met duurzame materialen, eigentijdse 
tuinontwerpen en een uitgekiende beplanting. De leefwereld van residenten 
wordt hiermee uitgebreid van een leefgroep of kamer, naar de ruime omgeving 
om het centrum. Een mooi voorbeeld van een dergelijke aanpak is de zorgsite 
Avondzegen in Eeklo. De Jonghe bvba realiseerde er een unieke tuin en ruime 
parkingfaciliteiten in harmonie met het nabijgelegen natuurgebied.


