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De volledige studieopdracht voor de reconversie van een oud rusthuis (voormalig 
klooster) tot een buitenschoolse opvang, sociale huurwoningen, uitbreiding van een 
lokaal dienstencentrum en de bouw van een Contactpunt Welzijn
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Inleiding
Laarne wordt getypeerd door een bepaalde historische context, en dit komt op 
het gebied van architectuur en stedenbouw vandaag nog op heel veel plaatsen 
in Laarne tot uiting. De ambitie van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Dorpskern 
Laarne’, met name het vrijwaren van het typische en sterke dorpskarakter van 
Laarne, is heel duidelijk.

Het voorliggend ontwerp vertrekt vanuit een herwaardering van de oorspronkelijke 
toestand en de ziel en van de site, aangepast aan de huidige behoeften en 
rekening houdend met de elementen die Laarne typeren. Het programma dat 
door de bouwheer vooropgesteld is, werd hierbij aandachtig bestudeerd, en 
naar gewoonte opengetrokken naar een stedenbouwkundige, architecturale en 
organisatorische oplossing. 
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Locatie
De site van het oud rusthuis is gelegen op de grens van het Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan ‘Dorpskern Laarne’. In dit uitvoeringsplan worden volgende 
elementen aangehaald als elementen die de eigenheid van het dorp bepalen:
•	 de monumentale Kasteeldreef met bomen tussen het Kasteel van Laarne en 

de kerk aan het Dorpsplein
•	 een kleinschaligheid van bebouwing
•	 een typologie van veelal gekoppelde of gegroepeerde bebouwing met één à 

twee bouwlagen en met voornamelijk een hellend dak
•	 een voornamelijk baksteenarchitectuur
•	 een grote hoeveelheid ‘burger’ woningen en ‘kasteelachtige’ bebouwing die 

de ‘historische rijkdom’ van de gemeente als randgemeente dichtbij Gent 
aangeven

•	 verschillende grote tuingehelen
        (bron: SumResearch / Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Dorpskern Laarne’ - Ontwerp juni 2011, p5)

De gemeente Laarne is samengesteld uit twee kernen, namelijk Laarne en Kalken. 
De site is centraal gelegen in de dorpskern van de gemeente Laarne, en bevindt 
zich op een kruispunt van verschillende (verbindings)wegen: de Oostremstraat, 
de Molenweg (verbinding met Kalken) en de Wegvoeringstraat (verbinding met 
Wetteren).
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Het aandachtspunt op de site is het oud rusthuis, een voormalig klooster, waarvan 
de voorgevel  aan de Molenstraat en de kopse gevel aan de Oostremstraat 
samen met de dorpstuin een beschermd dorpszicht vormen. De naastliggende 
seniorenwoningen en dienstencentrum zijn gericht naar een grote tuin, die in 
tegenstelling tot de dorpstuin een eerder besloten karakter heeft.

De tuingehelen verwijzen naar de elementen die de eigenheid van het dorp Laarne 
bepalen, en kunnen – zij het op een verschillende manier door hun verschillend 
karakter – veel kwaliteit bieden aan de omliggende gebouwen en functies. De 
kwaliteit van de dorpstuin wordt momenteel niet voldoende benut doordat het 
oud rusthuis niet in gebruik is. Het is een voor de inwoners van Laarne gekend 
dorpszicht, maar het blijft bij een ‘zicht’. De kwaliteit van een gemeenschappelijke 
binnentuin daarentegen, waar de seniorenwoningen rond gelegen zijn, valt niet 
te betwisten. Dat dit concept werkt voor de bewoners hebben we met eigen ogen 
kunnen aanschouwen op een zonnige nazomerdag.

Het dienstencentrum bevindt zich momenteel in de meest ‘onbereikbare’ hoek van 
de site, verscholen achter het oud rusthuis en de overige bebouwing op de site. 
Zelfs na afbraak van de bijgebouwen van het oud rusthuis – die vatbaar zijn voor 
sloop – is het dienstencentrum nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare ruimte. 
Er is wel een duidelijke link tussen de seniorenwoningen en het dienstencentrum, 
maar door de ligging op de site mist het dienstencentrum deels haar doel, namelijk 
een open en uitnodigende ontmoetingsplaats zijn voor iedereen.

De weg naar het dienstencentrum en de bijhorende parkeerzone begrenzen de 
besloten tuin aan de linkerzijde, hetgeen niet bijdraagt tot het rustige en geborgen 
karakter dat een dergelijke gemeenschappelijke binnentuin oproept.

Aan de Oostremstraat wordt de ruimte tussen het oud rusthuis en de oude 
bijgebouwen momenteel gebruikt als parking, een functie die niet veel kwaliteit 
biedt in het straatbeeld.

Door de bijgebouwen van het oud rusthuis, de kapel van het oud rusthuis, het 
dienstencentrum en bijhorende verbindingsgang met het oud rusthuis te slopen, 
wordt het oud rusthuis weer een duidelijke vrijstaande eenheid. Het oud rusthuis 
wordt in ere hersteld en het beschermd dorpszicht wordt versterkt.

Bovendien	biedt	dit	de	mogelijkheid	om	het	terrein	efficiënter	te	benutten	en	het	
programma zo te implementeren dat er een optimaal evenwicht kan gezocht 
worden tussen enerzijds de private woonfuncties en anderzijds de publieke 
functies met name dienstencentrum, buitenschoolse opvang en Contactpunt 
Welzijn. Het geeft ook meer ruimte om het volledige programma op de site te 
voorzien, en toch ook voldoende open en groene ruimtes te realiseren.

Het bouwen van een volledig nieuw dienstencentrum biedt bovendien de 
mogelijkheid	om	het	dienstencentrum	efficiënter	te	organiseren.



De inplanting van de verschillende nieuwe gebouwen op de site zorgt enerzijds 
voor een duidelijke zonering wonen-publieke functies, anderzijds worden de 
nodige	 linken	gecreëerd	door	de	oriëntatie	van	de	gebouwen	ten	opzichte	van	
elkaar en ten opzichte van drie grote tuinen.

Door de woningen langs de bestaande binnenweg op de site te plaatsen krijgt 
de gemeenschappelijke tuin aan de seniorenwoningen nu een echt besloten 
karakter, en kunnen de bewoners van de sociale woningen visueel mee genieten 
van deze tuin. Waar de oude bijgebouwen stonden wordt deze tuin uitgebreid, 
in de richting van de publieke functies. De sociale woningen zijn geschakelde 
en grondgebonden rijwoningen, die beantwoorden aan het kleinschalig karakter 
eigen aan de gemeente Laarne.

Een nieuw gebouw dat de meest toegankelijke publieke functie (het 
dienstencentrum) herbergt vormt de link met het oud rusthuis, op een manier 
dat het oud rusthuis zijn hernieuwde vrijstaande status behoudt. Hierdoor wordt 
een	 nieuwe	 tuin	 gecreëerd,	 een	 ‘kloostertuin’	 omringd	 door	 publieke	 functies.	
Bovendien krijgt het dienstencentrum nu echt een centrale ligging op de site, die 
bovendien duidelijk zichtbaar is vanaf de straat.

Aan de voorzijde wordt de dorpstuin weer in gebruik genomen, door opnieuw een 
functionele verbinding te maken tussen het oud rusthuis en de dorpstuin, via de 
oorspronkelijke hoofdingang van het oud rusthuis.

Door haar ligging ten opzichte van de basisschool in de Molenstraat bestaat 
er een visuele verbinding tussen het oud rusthuis en de school, waardoor (een 
deel van) de gelijkvloerse verdieping van het oud rusthuis zich goed leent voor 
het onderbrengen van de buitenschoolse kinderopvang. De oorspronkelijke 
hoofdingang van het oud rusthuis wordt de ingang van de buitenschoolse 
kinderopvang, volledig gescheiden van de overige publieke functies zodat er 
een duidelijke controle is over wie de kinderopvang binnen en buiten loopt. De 
buitenspeelruimte wordt een onderdeel van de dorpstuin.

Door de nieuwe ligging van het dienstencentrum wordt niet geraakt aan 
de belangrijke rechtstreekse relatie tussen de seniorenwoningen en het 
dienstencentrum, en wordt het dienstencentrum bovendien toegankelijk gemaakt 
voor	 een	 groter	 publiek.	 De	 specifieke	 inplanting	 van	 het	 dienstencentrum	
geeft aan de kant van de besloten tuin een terras dat zorgt voor een levendige 
functie, zichtbaar en toegankelijk vanaf de Oostremstraat. Aan de kant van het 
oud rusthuis ligt een ‘plein’ dat de bezoekers leidt naar een gemeenschappelijke 
ingang voor het dienstencentrum en het Contactpunt Welzijn en het OCMW. 
Bovendien zorgt de open ruimte van het terras voor een visueel contact tussen 
de nieuwe sociale woningen en de Oostremstraat.

Via de gemeenschappelijke ingang, die de link vormt tussen de nieuwbouw 
en het oud rusthuis, gaat men het oud rusthuis binnen, waar zich op een deel 
van het gelijkvloers en de bovenliggende verdiepingen het Contactpunt Welzijn 

bevindt, en bij uitbreiding de overige diensten van het OCMW.  Wij zijn er immers 
van overtuigd dat het centraliseren van de verschillende diensten van het OCMW 
op	één	site	een	duurzame	oplossing	is,	die	de	functionaliteit	en	efficiëntie	alleen	
maar ten goede kan komen. Door een logische inrichting van het deel van de 
gelijkvloerse inrichting en van de overige verdiepingen – en door een goed 
werkende	front	office	te	voorzien	die	ruim	genoeg	is	voor	alle	diensten	van	het	
OCMW – is er voldoende ruimte om naast het contactpunt Welzijn ook de overige 
diensten van het OCMW in het oud rusthuis onder te brengen.

De nieuwe sociale woningen krijgen via een eigen woonerf een duidelijk 
gescheiden ten opzichte van de publieke functies.

woonerf sociale woningen
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Koen Van Nieuwenhuysen - Stam, Gent Koen Van Nieuwenhuysen - Stam, GentJef Van Oevelen - Hof van Arenberg, DuffelMarcel Breuer - Saint John abbey church, Minnesota



kloostertuin is een “besloten”
onderdeel van het grote tuingeheel

cafetaria aan terras

kloostergang als
verbinding tussen
functies

twee sferen in buitenschoolse opvang
- open aan de speelplaats
- besloten / intiem aan de kloostertuin

De functies die in het oud rusthuis en de nieuwbouw worden ondergebracht, 
zijn geschakeld rond een zogenaamde ‘kloostertuin’, een tuin met een intiem 
en rustig karakter. Een transparant volume, dat verwijst naar de typologie van 
een kloostergang, verbindt de nieuwbouw met  het oud rusthuis, waardoor 
deze laatste haar eigenheid behoudt. De volledige circulatie van het nieuwe 
dienstencentrum – dat enkel op een gelijkvloerse niveau is ondergebracht 
om de toegankelijkheid voor iedereen te garanderen – bevindt zich in deze 
‘kloostergang’. Door de tuinaanleg (zie verder) wordt deze kloostergang ook 
verdergezet in de buitenruimte.

De eerder publieke functies van het dienstencentrum (cafetaria, polyvalente 
zaal,...)	zijn	georiënteerd	naar	het	terras	en	de	besloten	binnentuin,	waardoor	deze	
ook rechtstreeks toegankelijk blijven voor de bewoners van de seniorenwoningen. 
De hoek van het nieuwe dienstencentrum wordt opengewerkt met een grote 
glazen hoekelement, waardoor deze hoek duidelijk geaccentueerd wordt en 
zichtbaar is in de Oostremstraat.

In	 de	 buitenschoolse	 opvang	 worden	 twee	 verschillende	 sferen	 gecreëerd,	
enerzijds een open sfeer aan de dorpstuin (waarin ook de buitenspeelruimte 
wordt voorzien), anderzijds een intieme en rustige sfeer aan de kloostertuin. Er 
is enkel een visuele link tussen de kinderopvang en de overige publieke functies 
aan de kloostertuin, voor de rest is de kinderopvang volledig gericht naar de 
dorpstuin waardoor de kinderopvang geen storende activiteit kan betekenen 
voor de bewoners van de sociale woningen en de gebruikers van de andere 
functies op de site.
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Inplantingsplan - 1/500
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Dienstencentrum, Contactpunt Welzijn en IBO - gelijkvloers - 1/200

Stephane Stevelinck - Crèche T&T (Brussel)



Dienstencentrum, Contactpunt Welzijn en IBO - 2e verdieping - 1/200

reserve oppervlakte voor
bestaande OCMW kantoor

Dienstencentrum, Contactpunt Welzijn en IBO - 1e verdieping - 1/200

reserve oppervlakte voor
bestaande OCMW kantoor

Vittorio Simoni - Faculty club, Leuven
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Dienstencentrum, Contactpunt Welzijn en IBO - gevels en snedes - 1/200

Oostgevel

Snede AA



Snede BB

Dienstencentrum, Contactpunt Welzijn en IBO - gevels en snedes - 1/200
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Sociale woningen - 1e verdieping - 1/200

Sociale woningen - gelijkvloers - 1/200



Sociale woningen - gevels en snede - 1/200

Zuidgevel Oostgevel

Noordgevel Westgevel

Snede AA
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gelijkvloers, type A1 1e verdieping, type A2 gelijkvloers 1e verdieping

Sociale woningen - type A1 en A2 - 1/100

type A1
  - 1 slaapkamer / 2 personen (mindervalide)
  - netto woonoppervlakte : 67m²
  - buitenruimte : 7m²
type A2
  - 1 slaapkamer / 2 personen
  - netto woonoppervlakte : 67m²
  - buitenruimte : 5m²

Sociale woningen - type B1 - 1/100

  - 2 slaapkamers / 3 personen
  - netto woonoppervlakte : 87m²
  - buitenruimte : 8m²



gelijkvloers 1e verdieping gelijkvloers 1e verdieping

Sociale woningen - type C - 1/100

  - 3 slaapkamers / 5 personen
  - netto woonoppervlakte : 102m²
  - buitenruimte : 8m²

Sociale woningen - B2 - 1/100

  - 2 slaapkamers / 3 personen
  - netto woonoppervlakte : 87m²
  - buitenruimte : 8m²
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Een beter georganiseerde site met ruimte voor 
duurzame oplossingen 
Het oud rusthuis leent zich niet tot een herbestemming met woningen.  Qua 
duurzaamheid is het een betere oplossing om in plaats van woningen met te 
hoge plafonds en onvermijdelijke koudebruggen compacte en doordachte 
nieuwbouwwoningen te bouwen, waarbij ook de nodige aandacht geschonken 
kan worden aan duurzame materialen. Aangezien geopteerd wordt voor 
nieuwbouwwoningen is er de mogelijkheid om deze als lage-energie (of passief) 
woningen uit te voeren. Sowieso zullen deze woningen moeten voldoen aan de 
nieuwe EPB-regelgeving die vanaf januari 2012 van kracht is.

Het oud rusthuis leent zich eerder tot een herbestemming met kantoren en 
publieke functies, aangezien deze gepaard gaan met een ander gebruik van de 
ruimtes en andere technische oplossingen kunnen aangewend worden. De vraag 
naar koeling van kantoren in de zomer is eenvoudiger te implementeren in het 
oud rusthuis omwille van de massieve structuur en de mogelijkheid tot nachtelijke 
koeling met natuurlijke ventilatie.

Het dienstencentrum dat in de nieuwbouw wordt ondergebracht en de 
buitenschoolse opvang, contactpunt Welzijn en overige diensten van het 
OCMW vallen onder het beheer van eenzelfde bouwheer. Deze functies zijn 
complementair naar warmtevraag (dienstencentrum en buitenschoolse opvang) 
en tijdelijke warmte-overschotten (kantoren), waardoor een warmte-doorgifte 
eventueel mogelijk is. 

De bestaande grote glaspartijen in de voorgevel van het oud rusthuis, en de 
beglaasde	 kloostergang	 zijn	 zuid	 georiënteerd,	 waardoor	 rechtstreekse	 en	
onrechtstreekse warmtewinning mogelijk is.

De nieuwe dakoppervlaktes en de grote tuingehelen  bieden de mogelijkheid om 
het regenwater optimaal te recupereren voor de vele sanitaire voorzieningen van 
zowel de woningen als de publieke functies, voor het onderhoud van de grote 
tuingehelen, het onderhoud van de gebouwen,… 
De grote tuingehelen dragen bovendien bij tot een verbetering van de biodiversiteit.

Bovenvermelde aandachtspunten zijn uiteraard ook belangrijk in het kader van 
een	efficiënte	kostenbeheersing.



Voorstel verdere organisatie planproces en
opvolging kostenbeheersing
Wij hebben getracht een visie uit te werken die zo goed mogelijk de doelstellin-
gen en de wensen van de bouwheer weergeeft. Hierbij staan de bestemming, de 
doelgroep en de omgeving centraal.

Bij het uitwerken van deze visie hebben we durven verder denken dan hetgeen 
verwoord	werd	in	de	projectdefinitie.	We	zijn	ervan	overtuigd	dat	we	hiermee	een	
oplossing voorstellen die op stedenbouwkundig en architecturaal vlak een meer-
waarde	biedt,	die	functioneel	klopt	en	die	de	efficiëntie	verhoogt,	zowel	voor	de	
gebruikers als voor de bouwheer.

Deze visie zien wij dan ook als basis voor verder overleg met de bouwheer en de 
toekomstige gebruikers, waaruit een concrete en meer gedetailleerde uitwerking 
van het ontwerp volgt.
 
Wij stellen voor om in de volgende ontwerpfase (voorontwerp) achtereenvolgens 
de volgende stappen te doorlopen:
1. Verfijnen	van	de	analyse	van	de	omgeving,	de	huidige	context,…	(met	als	

basis de analyse die reeds in deze wedstrijdfase werd uitgevoerd)
2. Uitvoeren van de nodige aanvullende opmetingen, sonderingen,… die nodig 

zijn om een volledig en voldoende duidelijk beeld te krijgen van de bestaande 
toestand.

3. Verfijnen	van	de	randvoorwaarden	en	het	programma	(in	samenspraak	met	
bouwheer en de verschillende instanties), met name:    
 - stedenbouwkundig

 - Ruimte en Erfgoed
 - functionaliteit
 - representativiteit
 - budget en kostenbeheersing
4. Uitwerken van het voorontwerp (stedenbouw, architectuur, land   

schapsarchitectuur, interieur, vast meubilair,…) in functie van de vorige stap-
pen.

 

In heel het verdere verloop van het ontwerpproces en de verdere uitvoering stre-
ven we naar een continue wisselwerking tussen alle betrokken partijen: bouw-
heer, architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur technieken, ingenieur akoestiek, 
landschapsarchitect,… en eventuele andere partijen die bij het proces betrokken 
zullen worden. Een goede wisselwerking en communicatie tussen de verschil-
lende partijen door middel van gemeenschappelijk overleg, feedback, uitwisse-
ling van ervaring en kennis is nodig om een functioneel en visueel sterk ontwerp 
uit te werken, dat bovendien technisch en budgettair haalbaar blijft. Als architect 
nemen wij de taak op ons om deze wisselwerking op een optimale manier te co-
ordineren. Hierbij wordt van elke partij de nodige verantwoordelijkheid en beslis-
singsbevoegdheid gevraagd.

Naast deze wisselwerking stellen wij ook voor reeds in de fase van het vooront-
werp de nodige contacten te hebben met de betrokken instanties (Stedenbouw, 
Ruimte en Erfgoed, brandweer,…) om ook op deze vlakken de haalbaarheid van 
het ontwerp af te toetsen en waar nodig tijdig te kunnen bijsturen.

Eens	het	voorontwerp	definitief	vastligt	wordt	dit	achtereenvolgens	uitgewerkt	tot	
een volledig dossier voor de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en 
een volledig aanbestedingsdossier. Tijdens de uitwerking van deze dossiers blijft 
de wisselwerking tussen de verschillende partijen belangrijk, dus stellen we voor 
om ook in al deze fases op regelmatige basis overlegmomenten te organiseren. 
In de fase van het aanbestedingsdossier worden bepaalde keuzes (materialen, 
constructieve en technische oplossingen,…) die reeds in het voorontwerp wer-
den voorgesteld vertaald naar een lastenboek, meetstaat en plannen, waarbij het 
vooropgestelde budget niet uit het oog verloren wordt. 

In de fase van uitvoering zorgen we voor een nauwkeurige opvolging van de wer-
ken, waarbij de aannemer de werken zal coördineren van het begin tot het einde 
en wij als architect zorgen voor het esthetisch en technisch toezicht, bijgestaan 
door de stabiliteitsingenieur, de ingenieur technieken, de ingenieur akoestiek, de 
landschapsarchitect,... Tijdens het uitvoeringsproces wordt steeds op een con-
structieve manier gewerkt, waarbij architecturale kwaliteit, logische structurele 
en technische oplossingen centraal staan, rekening houdend met de budgettaire 
randvoorwaarden en de vooropgestelde realisatietermijnen.

Belangrijk voor deze nauwkeurige opvolging zijn de wekelijkse werfvergaderin-
gen, die we als architect leiden en waarvan we telkens een uitgebreid verslag 
overmaken	aan	alle	betrokken	partijen.	Dit	verslag	geeft	wekelijks	de	financiële	
update weer van het project. Op elke werfvergadering worden alle betrokken 
partijen	uitgenodigd,	zodat	op	een	zo	efficiënt	mogelijke	manier	gewerkt	kan	wor-
den en beslissingen snel genomen kunnen worden. Op cruciale momenten in de 
uitvoering en indien nodig, kunnen deze werfvergaderingen aangevuld worden 
met extra overlegmomenten.
 
Als architect controleren we ook de vorderingsstaten die door de aannemer wor-
den opgesteld tijdens het verloop van de werf. Bovendien wordt voor eventuele 
wijzigingen – al dan niet gevraagd door de bouwheer of als gevolg van bijvoor-
beeld onvoorziene omstandigheden die tijdens de werf naar boven komen en 
waarvoor een alternatieve technische en/of architecturale oplossing nodig is – en 
voor	uitvoering	eerst	een	financiële	inschatting	gevraagd	aan	de	aannemer.	Op	
deze	manier	is	het	mogelijk	om	de	financiële	impact	van	dergelijke	wijzigingen	in	
te schatten en de kosten te beheersen in functie van het totale vooropgestelde 
budget.

Fasering
Tot slot willen we benadrukken dat het voorgestelde ontwerp ruimte laat voor 
een gefaseerde uitvoering, rekening houdend met rangschikking in prioriteit die 
door	de	bouwheer	aan	de	functies	uit	de	projectdefinitie	wordt	gegeven:	initiatief	
buitenschoolse opvang (IBO), sociale woningen, uitbreiding dienstencentrum, 
Contactpunt Welzijn: 
•	 Fase 1: verbouwing deel gelijkvloers oud rusthuis en stuk nieuwbouw voor 

IBO; afbraak oud dienstencentrum; nieuwbouw sociale woningen; nieuw-
bouw dienstencentrum

•	 Fase 2: verbouwing deel gelijkvloers en eerste verdieping oud rusthuis voor 
Contactpunt Welzijn

•	 Fase 3: verbouwing tweede verdieping oud rusthuis voor uitbreiding 
bestaande OCMW diensten

 

fase 1 fase 2 fase 3
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