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GENIUS LOCI

Wulpen is een authentiek gehucht met een 3-tal grote ‘publieke’ gebouwen (kerk, pastorie, 
dorpsschool), waarrond enkele straten met woningen en boerderijen gebouwd zijn.

De kerk staat centraal, links en rechts ervan is er bebouwing, voor en achter is er open veld.
We kunnen voor dit gehucht nog spreken van een grote landschappelijke weidsheid, die de 
dorpskern zijn sterke eigenheid geeft.

De kerk heeft een geklasseerde toren uit de 13° eeuw. Nà de brand van 1873 bleef alleen 
de toren over, en werd een 19° eeuwse neogotische kerk er aangebouwd. De toren was 
oorspronkelijk een kruisingtoren. Bij de ‘nieuwbouw’ is de toren een westtoren geworden, 
aangezien de nieuwe kerk achter de toren werd gebouwd en niet errond. Hierdoor is het 
kerkhof vòòr de kerk komen te liggen, en niet erachter, zoals gebruikelijker is.

Kerk, pastorie en school hebben een ommuurde of afgebakende buitenruimte.
De kerk is dubbel ‘omsloten’: de begraafplaats zelf door een dikke ligusterhaag, en tussen 
deze haag en de straat of het plein is er een echte tuin (hof rond de kerk), gedeeltelijk 
ommuurd door een lage baksteenmuur en door rijen (gesnoeide) canadapopulieren. Deze 
smalle tuinstrook verbindt het plein vòòr de kerk met de speeltuin achter de kerk.
Deze afbakening door ommuring is eveneens aanwezig in zowel de pastorie als de oude 
speelplaats van de school. 

Het Gemeentebestuur wil de leefbaarheid van de deelkernen stimuleren, door te voorzien 
in de nodige infrastructuur. Voor Wulpen koos zij daarvoor voor de site van de voormalige 
school. 

De site van de voormalige dorpsschool met omsloten koer en een monumentale wilde 
kastanje duiden een interessante typologie. Jammer genoeg herbergt het gebouw verder 
weinig waardevols, zowel in het exterieur als het interieur en zijn er reeds minder correcte 
aanpassingen in het verleden gebeurd. De zeer slechte bouwfysische toestand van het 
gebouw maakt een keuze voor afbraak bijna evident. In de ontwerpopgave is de bouwplek 
uitgebreid met het belendende perceel, hetgeen de originele positionering en hergebruik van 
het schoolgebouw veeleer ontkracht dan onderstreept.

In dit ontwerpvoorstel krijgt de plek, in tegenstelling tot de huidige bebouwing en functie, een 
grotere openheid naar de straat en het plein, waardoor het gemeenschapscentrum meer 
aanwezigheid zal krijgen. Momenteel zijn er meerdere visuele barrières.
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PROJECT

Het perceel is breder dan het diep is. Dit geeft een brede aanwezigheid in de straat. Het 
gehele perceel wordt ommuurd, behalve aan de straatzijde. De volumetrie van het 
gemeenschapscentrum plant zich vervolgens diep in op het perceel. De hierdoor gecreëerde 
voortuin ent zich op de smalle tuinstrook rond het kerkhof. De open tuin is ontmoetingsplek. 
De tuin is omgeven door een rondgang die enerzijds de eigendomslijn langs de straat 
volgt, anderzijds een luifel wordt voor de zuidelijk georiënteerde voorgevel. Het hele 
gemeenschapscentrum richt zich naar de straatzijde.

De paardenkastanje bepaalt mede de gebouwvolumes. De boom ligt diep op het perceel, 
waardoor hij in het gebouw vervat zit. Er wordt een grote uitsnijding gemaakt in het gebouw 
en in het dak, om de boom zijn plek te geven. We krijgen nu 2 compacte volumes.

De paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) is sterk beeldbepalend en willen 
we behouden. Hij vertoont echter op verschillende plaatsen mechanische gebreken 
die hoofdzakelijk te maken hebben met foutieve snoei; gelukkig zijn er geen grote 
wonden te bespeuren. Een correcte snoei met een begeleidingssnoei en een 
standplaatsverbetering (bemesting, gebruik maken van water en luchtdoorlatende 
verharding, ploffen en dergelijke) zou al heel wat kunnen verhelpen zowel esthetisch 
als boomtechnisch.
Wat wel erger is, is het bladvolume. De kruin vertoont een zeer zwakke kop en 
uitstervende eindtakken. Dit heeft waarschijnlijk te maken met omgevingsfactoren 
waarbij ik zou vermoeden dat dit alles te maken heeft met een verdichte bodem. De 
wortel/kroonrelatie zit niet goed. Gekoppeld aan de alom bekende bladvlekkenziekte 
(Guignardia aesculi) die ravages maakt bij kastanjes (vroegtijdig verwelken van de 
bladeren etc), maakt het voor deze bomen steeds moelijker om voldoende reserves 
op te bouwen (beperkte fotosynthese) om het volgende groeijaar er weer gezond bij 
te staan. Mits tijdig handelen en spuiten kan deze ziekte in toom gehouden worden 
echter dit vertegenwoordigd recurente kosten.
Indien de binnenplaats met respect voor het wortelgestel van deze boom kan 
aangepakt worden (er is voldoende doorwortelbaar volume ) en er tijdens de werken 
met respect kan gewerkt worden tijdens de bouwfase, kan deze boom behouden 
blijven. Een groeiplaatsonderzoek en bladbemonstering zijn wel aangewezen om 
doelgericht de overlevingskansen van deze boom te vergroten.

Alles wordt op het gelijkvloers georganiseerd. Dit geeft een vlotte ‘integrale toegankelijkheid’ 
en geen extra kosten voor lift en bijkomende evacuaties. Het is een zeer open gebouw met 
maximale circulatie en toegankelijkheid van buitenaf. De verschillende lokalen worden niet 
noodzakelijk verbonden met een tussenliggende gang.

Rond de 2 bakstenen volumes van de polyvalente zaal en het KAJ-lokaal organiseren 
zich de andere functies. Rond de polyvalente zaal krijgen we de foyer, de vergaderzalen, 
de bergingen, de bar, de vestiaire en een patio. Rond het KAJ-lokaal krijgen we het 
personeelslokaal/zaalwachterslokaal, de bergingen, de toiletten en een patio. De patio’s 
worden verder nog behandeld.

De zaal is een dubbelhoog volume en is, samen met de paardenkastanje een sterke 
aanwezigheid in de omgeving. Maar voorts wil het gebouw een ‘domestic scale’ aanhouden. De 
zaal is polyvalent en kan eenvoudig verduisterd worden. De vergaderlokalen zijn onmiddellijk 
gelinkt aan de zaal, om eveneens zo polyvalent mogelijk ingezet te kunnen worden. Hoewel 
het een bakstenen hoofdvolume betreft, is de transparantie doorheen het gebouw zeer groot, 
onder andere door het introduceren van 2 smalle patio’s tegen de achtermuur.

Het dak wordt gedragen door de ommuring, de 2 bakstenen volumes en de kolommen van 
de rondgang van de voortuin. Het dak krijgt 4 grote openingen die 4 buitenruimtes doen 
ontstaan.

De buitenruimtes hebben elk hun eigen karakter:
- De agora/voortuin: is het grote open gebaar naar de straat, en geeft tegelijkertijd voldoende 
beslotenheid. Dit is de meest publieke plek waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. 
Bijna alle functies geven hierop uit. De bestrating volgt het kasseipatroon van het voetpad.
- De koer met paardenkastanje: is geen verlengstuk van de voortuin, maar heeft zijn eigen 
karakter ondermeer doordat de monumentale boom de plek volledig vult, maar ook door de 
specifieke dakopening en door de voorgevel die van het ene gebouw doorloopt naar het 
andere. De vloerafwerking is hier dezelfde als in de gebouwen, en loopt dus door van binnen 
naar buiten. Dit is een intiemere buitenruimte verder van de straat gelegen. We voorzien een 
lange bank tegen de achtermuur van waaruit we een perspectivisch zicht krijgen op de straat 
en de kerk.
- de patiotuin bij de polyvalente zaal: zorgt voor transparantie en doorkijk zowel in dwarse als 

in langse richting, en geeft de zaal een verrassende intieme buitenruimte. 
- de patiotuin bij het KAJ-lokaal: zorgt eveneens voor transparantie en doorkijk, en een 
eigen buitenplek voor de KAJ.
Deze patio’s doorbreken het bouwvolume, en maakt de doorlopende ommuring beter 
aanwezig. Hierdoor kunnen we langsheen de achterwand de gehele breedte van 
het terrein opnieuw waarnemen. De bestaande bomen in deze patio’s kunnen ook 
grotendeels behouden worden.

Materialiteit

De ommuring en de 2 hoofdvolumes worden in baksteen uitgevoerd, zowel voor de 
binnen- als de buitenkant. We opteren om, indien mogelijk, de geel genuanceerde 
ijzerhoudende handvormbaksteen van de school te hergebruiken voor de nieuwe 
ommuring. De baksteen voor de nieuwe  hoofdvolumes zullen eenzelfde kleurnuance 
hebben.

Samen met de kolommen van de rondgang in de voortuin dragen zij het betonnen dak.
Een lichte niet-dragende vliesgevel is de schil tussen binnen en buiten. We denken 
aan ranke stalen frames met invullingen in helder glas en in figuurglas. De toegangen 
worden geaccentueerd door opdekdeuren met een zware profilering in beton.
Ook de andere wanden rond de hoofdvolumes zijn niet dragend.

Schubert componeerde zeer hedendaags, maar verkoos zijn muziek 
op originele traditionele instrumenten uit te voeren. Dit versterkte de 
‘hedendaagsheid’ van zijn muziek.

Kunst

Een kunstenaar betrekken bij dit project is zeer verrijkend. De kunstenaar kan 
vanuit zijn eigen taal een meerwaarde betekenen voor het project. Hiertoe moet de 
kunstenaar reeds in een vroeg stadium in het proces betrokken worden.

Het nieuwe gemeenschapscentrum wil een flexibel en gebruiksvriendelijk gebouw 
zijn, dat een zeer brede waaier aan activiteiten kan dragen.
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N O T A  C O N C E P T  D U U R Z A A M  B O U W E N :  

 

 

 

“Met deze nota willen wij onze ambitie onderstrepen om het nieuwe gemeenschapscentrum van 

Wulpen te ontwerpen met een duidelijk engagement maximaal te streven naar een optimaal 

energieprestatieniveau, rekening houdend met de randvoorwaarden zowel van 

programmatorische als economische aard.” 

 

In ontwerpfase worden de technische installaties in het licht van de genomen opties in detail 

berekend en gedimensioneerd tot opstelling van lastenboek en plannen. 

 

In het voorliggend project zullen ondermeer volgende toepassingen onderzocht dienen te worden: 

 toepassing van lage temperatuur verwarming 

 warmterecuperatie en een bypass voor vrije koeling aan de luchtgroepen. 

 optimalisatie van het elektrisch vermogen 

 … 

 

 

 

Randvoorwaarden bij conceptbepaling 

 
Comforttemperatuur 

Situatie Typische waarden Aanname ontwerp 

Winter 18-22°C 21°C 

Zomer 23-26°C 25°C 

 

De comforttemperatuur wordt bepaald door het gemiddelde van de luchttemperatuur en de 

gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de omgevende wanden. De temperaturen die in 

bovenstaande tabel zijn opgenomen zijn gebaseerd op een maximaal aantal ontevredenen van 

10% (bij een theoretisch optimum is dit 5%). 

 
Temperatuuroverschrijdingen 

Voor de bevordering van het rationeel energiegebruik en om buitensporige investeringen te 

vermijden, is het niet realistisch om de ideale comforttemperatuur altijd te willen vasthouden, ook in 

extreme omstandigheden van het buitenklimaat. Daarom is het redelijk om een (in tijd en grootte 

beperkte) afwijking op de comforttemperatuur toe te staan. 

 

In principe betreffen deze afwijkingen zowel te hoge als te lage temperaturen, maar de meeste 

aandacht gaat uit naar te hoge temperaturen in zomeromstandigheden. 

Als richtwaarde voor het maximaal aantal overschrijdingsuren op jaarbasis wordt 100 uren 

vastgelegd voor een overschrijding van de binnentemperatuur van 25°C en 20 uren voor een 

overschrijding van 28°C. 

 
Verticale temperatuurgradiënt 

Een te groot luchttemperatuurverschil tussen hoofd en enkels kan een thermische onbehaaglijkheid 

creëren. Volgens NBN EN ISO 7730 en CR1752 (klasse B – comfortabel) is een maximaal 

temperatuurverschil van 3°C toegelaten tussen enkels (0,10m) en hoofd (1,10m). 

 
Luchtsnelheden en tochtverschijnselen 

Klachten over tocht ontstaan ten gevolgen van een plaatselijk te hoge luchtsnelheid bij een 

bepaalde luchttemperatuur. De mate van hinder door tocht wordt bepaald door de gemiddelde 

luchtsnelheid, de luchttemperatuur en fluctuaties in de luchtsnelheid. Een luchtstroming wordt 

eerder als tocht ervaren in een enigszins koude omgeving dan in een warme. 

 

Luchttemperatuur (°C) 20 22 24 26 

Luchtsnelheid (aanname bij ontwerp) in m/s 0,13 0,15 0,18 0,22 

 

Bovenstaande waarden voor maximale luchtsnelheden in functie van de temperatuur zullen 

aangenomen worden voor het ontwerp. 

 

Bouwfysica 

 

Om de verschillende technieken optimaal te kunnen benutten moet er 

vooraleerst aandacht besteed worden aan de energetische prestatie van 

de gebouwschil. We denken hierbij vooral aan: 

– Compactheid 

– Isolatiewaarden 

– Oriëntatie en resulterende zonnewinsten 

– Luchtdichtheid 

 

 
Compactheid 

Het realiseren van een compact gebouw is cruciaal om de 

energieverliezen door transmissie te minimaliseren. 

 

Beter nog dan isoleren is het vermijden van transmissieverliezen door het 

beperken van de hoeveelheid buitenoppervlak. We spreken hier over 

de compactheid, de verhouding tussen het totale volume en de 

gecombineerde oppervlakte van muren, dak en in mindere mate vloer. Hoe meer m³ volume per 

m² verliesoppervlakte, hoe beter. 

Hiertoe is de toepassing van eenvoudige vormen een must. Het huidige project bestaat uit 2 

volumes (polyvalente zaal en KAJ lokaal). Beide volumes benaderen een kubus wat in het oogpunt 

van compactheid wenselijk is.  

 
K-peilprestaties 

Het is absoluut noodzakelijk de buitenoppervlakken voldoende te isoleren. 

Hiertoe zal in eerste instantie voldoende aandacht moeten besteed worden aan de 

dakconstructie, die mogelijk als ‘groendak’ kan uitgevoerd worden (zie verder). Om dit een project 

een duidelijk identiteit te geven wordt er extra aandacht geschonken aan de huid van het 

gebouw. Deze zal een combinatie zijn van glas en reflecterende onderdelen, dit alles zonder 

afbreuk te doen aan de isolatiegraad van het gebouw.  

 

Onderstaande tabel geeft ons voorstel weer inzake de isolatiegraad van het gehele complex:   

 

Oppervlakte Isolatie Gem. U-waarde (W/m²K) 

Dak 20 cm PUR of resol 0,12 

Gevel 15 cm rotswol 0,26 

Vloer 8 cm PUR 0,3 

Glas Dubbele beglazing 1,1 

Beglazing incl. profiel Performante profielen 1,4 

 
Oriëntatie en resulterende zonnewinsten 

De juiste oriëntatie van het gebouw kan een zeer grote invloed hebben op de binnentemperatuur. 

We spreken hier specifiek over de vermindering van zonnewinsten tijdens de zomer om 

oververhitting te minimaliseren. Zonnewinsten in de winter kunnen daarentegen de warmtevraag 

helpen verminderen. De oriëntatie heeft tot slot ook een grote invloed op de hoeveelheid daglicht 

die toetreedt in het gebouw. Hoe meer daglichttoetreding, hoe minder kunstlicht nodig is.   

 
Luchtdichtheid 

Een gebrek aan luchtdichtheid kan een grote invloed hebben op de energieprestatie en het E-peil 

tot 10 punten doen schommelen. 

De factor wordt zowel gedurende het ontwerp beïnvloed (vermijden van moeilijk te plaatsen 

constructie-elementen) als tijdens het bouwproces zelf (zorg tijdens de uitvoering). 

De luchtdichtheid wordt uitgedrukt als een n50-waarde. Dit is het ventilatievoud in het gebouw met 

een drukverschil van 50 Pa over de gebouwschil. Wij stellen een n50-waarde van maximaal 3 voor. 

Concreet wordt vaak, na afwerking van het gebouw, een ‘blower-door’ test uitgevoerd om de 

juiste infiltratiewaarde te bepalen en eventuele gebreken op te sporen. Deze test is niet verplicht 

maar wel aan te raden. 

 

Installatietechniek 
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Energieopwekking 

In deze gebouwen wordt het voorstel gedaan de verwarming te realiseren met behulp van een 

zeer performante condenserende gasketel. Deze biedt het voordeel dat de investering laag wordt 

gehouden hoewel er toch met een hoog rendement kan gewerkt worden. Door het 

temperatuursregime van de afgiftelichamen laag te houden (lage temperatuursverwarming) 

kunnen we maximaal condenseren.   

 

De keuze wordt gemaakt om de verwarmingsinstallatie van beide gebouwen (KAJ en de 

polyvalente zaal) te scheiden. Dit leidt tot een optimalisatie in comfort en energiegebruik.  

 

 
Ventilatie / klimatisatie 

Als ventilatiestrategie voorzien we een systeem D voor de 

polyvalente zaal wat ons de volledige controle geeft over het 

gebouw haar luchtkwaliteit.  

Concreet gaan we een luchtgroep voorzien die in staat voor 

de ventilatie van de verschillende zalen uitgerust met een 

mengsectie en warmteterugwinning. Op die manier kan ten 

eerste de hoeveelheid vers toe te voeren lucht geregeld 

worden in functie van de hygiënische nood (CO2-detectie 

geeft de luchtkwaliteit aan), én wordt de vers toe te voeren 

lucht passief voorverwarmd. De recuperator kan gebypasst 

worden in de zomer zodat maximaal gebruik kan gemaakt 

worden van ‘free cooling’. 

De toepassing van een mengsectie laat tevens toe om op 

kortere tijd de zalen te klimatiseren (zonder verse lucht), voor 

de sessies starten welk een energetisch en comforttechnisch 

voordeel is.  

 

Voor het KAJ lokaal voorzien we een systeem C. Deze keuze is 

gebaseerd op het gebruik van het lokaal en het 

onderhoudsgemak van het systeem. De installatie garandeert 

een goede luchtkwaliteit daar de ventilatie gebeurt met 

100% buitenlucht. Het recupereren van de warmte in het 

lokaal en het balanceren van de luchtdebieten lijkt ons hier 

overbodig daar de ervaring ons leert dat de ramen en 

deuren van deze lokalen bij gebruik vaak open en toe gaan 

of open blijven staan. Dit zou het systeem in onbalans 

brengen wat alle voordelen van een duurder systeem teniet 

doet.  

 
Luchtkwaliteit 

De norm NBN EN 13779 onderscheidt vier klassen van binnenluchtkwaliteit.  Als basis uitgangspunt gaat 

met een bepaald ventilatiedebiet toewijzen per persoon om deze luchtkwaliteit te bepalen volgens 

onderstaande tabel: 

 

IDA1 Hoge luchtkwaliteit > 54 m³/h pp 

IDA2 Middelmatige luchtkwaliteit 36-54 m³/h pp 

IDA3 Aanvaardbare luchtkwaliteit 22-36 m³/h pp 

IDA4 Lage luchtkwaliteit < 22 m³/h pp 

 

Wij stellen voor alle delen van het gebouw te ventileren volgens de klasse IDA3 (22-36m³/h per 

persoon).  

 

 

 
Afgiftesysteem 

Er wordt geopteerd om te werken met overgedimensioneerde radiatoren. Deze zorgen voor een 

stralingscomfort in de ruimtes. We zullen de radiatoren 

overdimensioneren zodat het mogelijk wordt om op een lager 

regime te stoken. 

  

Er is bewust gekozen om niet met vloerverwarming te werken 

daar de traagheid van het systeem in tegenspraak is met het 

intermitterend gebruik van het gebouw.  

 

Duurzame aanpak 

 
Regenwaterrecuperatie 

Het regenwater zal opgeslagen worden in een buffervolume voor hergebruik. Zowel sanitairen als 

dienstkranen kunnen aangesloten worden op dit systeem 

 
Rationeel omgaan met elektriciteit 

Reflectie inzake rationeel energieverbruik bij elektrische installaties leidt onze aandacht 

ontegensprekelijk naar de grootste verbruikers van elektriciteit, namelijk de verlichting. Een 

rationalisatie dringt zich hier op, en dit kan door een optimalisatie van de daglichttoetreding en het 

vermijden van het gebruik van kunstlicht wanneer dit niet noodzakelijk is.  

 
Optie : Groendaken 

Typisch voor daken zijn de extreme verschillen in temperaturen, zowel voor zomer en  winter als 

voor dag en nacht. Bij de aanleg van een extensief groendak zullen de 

temperatuurschommelingen minder extreem zijn en veel minder voelbaar naar de 

binnenomgeving toe. 

 
 

Er zijn drie verschillende soorten groendaken:  

– intensieve groendaken: ze zijn het equivalent op daken van wat tuinen op de grond zijn.  

– Eenvoudige intensieve groendaken zijn te vergelijken met rijke graslanden.  

– Extensieve groendaken zijn meer te vergelijken met begroeiingen van rotsen.  
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