
Wim’s wereld is een retraite, het biedt ruimte voor 
de creatie van een eigen wereld waar anderen 
tegelijkertijd ook deelgenoot van kunnen zijn.

Het ontwerp is een aaneenschakeling van ruimtes 
die beleeft kunnen worden als een museum; elke 
ruimte heeft een eigen karakter die de gebruiker 
ervaart als een opeenvolging van werkelijkheden 
die zich ontvouwt tot Wim’s wereld. De dyna-
mische aard van deze wereld beweegt mee met de 
seizoenen in de tuin en de gestemdheid van de 
gebruiker.

Het landschapsontwerp creëert een aantal kamers 
die binnen het plot ieder een eigen relatie met 
elkaar aangaan; van een publieke entree tot een af 
te sluiten bedstee. Het is aan Wim om de inhoud 
van deze kamers te curateren en deze compos-
itie een persoonlijke dynamiek te geven. Hierbij 
waarborgt het ontwerp in het dagelijks gebruik een 
heldere scheidslijn tussen publiek en privé door 
opstelling van ruimtes en de aangebrachte natuurli-
jke begrenzing hiervan. Enerzijds biedt het gravel 
aan de noordzijde van het plot een uitnodiging tot 
collectief gebruik anderzijds biedt de groenpartij aan 
de zuidzijde beschutting en een privaat karakter.

Deze structuur is doorgezet binnen het ontwerp 
van de caban. Hier biedt een brede schuifpui de 
mogelijkheid de verblijfsruimte deel te maken van 
de tuin terwijl een kast openingen biedt naar de 
badkamer en bedstee. Deze kast is het centrale 
element binnen de caban en moet middels Wim’s 
invulling een sterk persoonlijk karakter aan de rui-
mte geven.
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Plattegrond - Kamers van Wim’s Wereld Axonometrie - situatie plan 1:100
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plattegrond - 1:100 doorsnede AA’ - 1:100 doorsnede BB’ - 1:100
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