
Toelichting Schetsontwerp Palacehof 

Tijdens het weekend van  9-12 okt is samen met bewoners een schetsontwerp gemaakt voor de 

binnentuin Palacehof.  Deze toelichting hoort bij de ontwerpschets. 

Optimaal gebruik van de ruimte 

De langgerekte binnentuin zal het meest optimaal kunnen worden benut als de volle lengte en ook 

de volle breedte van het terrein onderdeel uitmaken van het groenontwerp. Om die reden is er voor 

gekozen om de uitbouw en de schuur die nog op het binnenterrein aanwezig waren, te verwijderen. 

Niet alleen het gebruik, maar ook het overzicht is daar bij gebaat.  

Toegang Zwevegemsestraat 

Als men straks de nieuwe tuin vanaf de Zwevegemsestraat ingaat, passeert men een hek dat  bij 

zonsondergang dichtgaat. De toegang  tussen de hogere muren van het nog te verbouwen 

CinePalace en de nieuwbouw aan de Zwevegemsestraat  gaat over van pleinverharding naar een 

soort hof van hagen, bloeiende hortensia’s en groenblijvende kruiden. Bij de nieuwbouw wordt 

gestreefd naar semi-openbare functies met zicht op de buitenruimte, wat de sociale controle en 

levendigheid verhoogt. Gedacht wordt aan horecagelegenheid (CinePalace) en bijvoorbeeld 

kinderdagverblijf aan de andere zijde. Alle nieuwbouw wordt iets naar achter gelegd waardoor wat 

meer ruimte bij de straat komt: dat maakt de entree naar de tuin meer uitnodigend.  

Verschillende sferen 

Vanuit de formele sfeer van het entreegebiedje kijkt men door naar het zonnige gazon met lage 

fruitbomen. Deze ‘ boomgaard’ biedt ook ruimte aan enkele eenvoudige houten spelelementen, 

zoals een serie spring- en klimpaaltjes en een bijvoorbeeld een houten beest om op te zitten. Een 

haag markeert deze ruimte en via het doorgaande pad komt men in de centrale ruimte met rondom 

een kruidentuin en kleine nutstuinen. Deze laatste kunnen worden gebruikt als educatieve tuintjes 

voor kinderen van lagere scholen. Losse zitelementen geven de gelegenheid om even rond te kijken, 

te genieten.  Het pad vervolgend gaat men aan de zonzijde langs de grotere nutstuinen voor 

buurtbewoners. Aan andere zijde staan diverse (bloeiende) struiken en bodembedekkers rond  de 

grote esdoorn die gehandhaafd is.  

Centrale pad 

Het centrale pad door de tuin, dat een overdekte poortuitgang heeft aan de Slachthuisstraat, 

verbindt alle sferen met elkaar. Daarnaast zal ook het ritme van de woningen zichtbaar terugkomen 

in de tuin. Alle lijnen zijn gebaseerd op de huidige erfscheidingen en benadrukken tegelijk 

samenhang en individualiteit. Alle lijnen raken het centrale pad. 

Muur: zon en schaduwzijde 

De lengte van de tuin is oost-west gericht. Daardoor is er vanuit de tuin gezien een noord- en een 

zuidmuur.  De noordmuur  ligt bijna het hele jaar in de zon, de zuidmuur vrijwel altijd in de schaduw. 

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de plantkeuzen en de ligging van de nutstuinen. De muren zullen 

worden geïsoleerd en de afwerking zal een bijzonder karakter krijgen, passend bij de tuin.   

 

Mariëtte Claringbould en Hanneke Toes,  tlu landschapsarchitecten 


