
07 102 HOGKAS
Herbestemming 3 militaire loodsen tot kampeerloodsen met toevoeging van boxen en 
beperkte omgevingsaanleg, voormalig militair domein De Hoge Rielen
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Realisatie:
Bouwkost:

De Hoge Rielen is een voormalig militair domein dat nu eenvoudige 
verblijfsaccomodatie voor jeugdgroepen voorziet in de vroegere loodsen. Het ontwerp ent 
zich op het masterplan dat werd opgesteld door het bureau Secchi-Vigano. Dat masterplan 
voorziet een aantal over het terrein verspreide modulaire boxen om o.a. sanitair en slaapvoor-
zieningen te herbergen. In deze fase richt TEEMA 3 kampeergronden met aanpalende loods in.

De militaire infrastructuur - lees: loodsen en wegennet - in het bosrijke groene 
landschap bepalen de sfeer en het typische karakter van het domein. De door 
TEEMA voorgestelde ontwerpstrategie gaat uit van een grote affiniteit met het 
landschap, die de aanpak en benadering van de boxen en loodsen sterk 
bepaalde. De bestaande loodsen worden geconserveerd als shelters bij de 
kampeerterreinen. In deze loodsen kunnen nieuwe boxen worden aangebracht voor 
slaapvoorzieningen en kookfuncties volgens het gebouw-in-gebouwprincipe.  Dit bleek de meest 
optimale wijze om het karakter van de loods te bewaren en toch te voldoen aan de hedendaagse 
normen qua brandveiligheid e.d. Om de ruimte in de loods niet aan te tasten en het sanitair 
gemakkelijk bereikbaar te maken van zowel de loods als kampeergrond opteerden we om 
de sanitaire boxen buiten de loods te brengen. We probeerden het natuurlijke en militaire 
landschap zo min mogelijk aan te tasten door de boxen klein van schaal
te houden.

Er werd veel aandacht besteed aan de belevingskwaliteit van de boxen, die eenvoudig te 
construeren zijn met duurzame materialen. De slaap- en sanitaire boxen kunnen naar 
noodzaak ingepast worden op het kampeerterrein. 
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