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Goed Leven
Het concept reikt een rijke waaier van ruimtes aan: een set omgevingen waarmee de bewoner zijn eigen 
wonen, met begeleiding en geborgenheid kan vorm geven. De ruimte kan een weefsel vormen, een netwerk 
van karakteristieke plaatsen waarin het goed leven is. We geloven dat de persoon met een mentale handicap 
zijn eigen verlangen kan uitdrukken, dat hij/zijzich kan manifesteren in zijn/haar wonen, zowel op schaal van 
de site als van de woning.
Met dezelfde positieve blik, vanuit de mogelijkheden en niet vanuit de beperkingen, beschouwen wij de 
gemeenschap van Zevenbergen. 
Zevenbergen is een gemeenschap die de site op een bijzondere manier vorm kan geven, en kan hierin 
ook een meerwaarde betekenen voor mensen buiten de gemeenschap, zoals buren en derden. We gaan 
met andere woorden op zoek naar een aangepaste typologie die het goed leven voor de bewoners, de 
verzorgers en verwanten kan bewerkstelligen én die tegelijk ook inspirerend kan zijn voor de maatschappij. 
Zorg voor het personeel is ook zorg voor de bewoners. We spreken van kwaliteiten zoals licht en ruimte, 
maar ook verbondenheid met de omgeving, een plek in de wereld.

Verhalen
Het leven van elke mens is een verhaal. Hoe fragiel de belevingen ook lijken, een goed leven is een rijk 
verhaal. Wanneer de leefwereld van de bewoners zich bijna nog uitsluitend op de site, in hun woning afspeelt, 
moeten er zich voldoende elementen aangereikt worden die het verhaal van hun leven kan verrijken. Leggen 
van individuele contacten,  een belevingsvolle wandeling, een ontmoeting, de ervaring van een gebeuren,…
Waar mogelijk willen we met het masterplan de mogelijkheid geven dat het gebeuren van ‘Zevenbergen’ op 
een positieve manier op de voorgrond komt te staan. Dit gebeuren is de verzameling van activiteiten: iemand 
die naar de cafetaria loopt, de groendienst die in de zon een boterham eet, de maaltijden die rondgebracht 
worden, het brood dat toekomt, wanneer op het terras voor de woning in de zomer een rolstoel wordt 
gerepareerd,…

Gradiënten
Het masterplan, het landschap en de woningen creëren gradiënten waarbinnen de bewoners zich kunnen 
bewegen naar waar ze zich het best voelen. Een rijke waaier aan belevingen tussen meer dynamische of 
rustige plekken, open of gesloten plekken, ruimtes met sterke grenzen of met een open karakter… 
Het maken van gradiënten is op veel vlakken het uitgangspunt in ons concept. Landschappelijk kan dit gaan 
tussen droge en natte ondergrond; hier ontstaat een zeer rijke flora en fauna of tussen gesloten bos en een 
open veld; waar een gradiënt ontstaat tussen zon en schaduw met aangename lommer. Op dezelfde manier 
biedt de architectuur een waaier aan nuances tussen rustige en meer dynamische plekken, tussen licht en 
schaduw, tussen binnen en buiten.
De benadering van de site als geheel wordt gedacht vanuit hetzelfde concept van overgangen;  in de kern 
staat het geborgen wonen centraal en aan de randen de meer intense contacten met andere gebruikers. 
Bewoners en gebruikers kunnen zich volgens hun eigen behoeften tussen deze gradiënten bewegen.

Zorg voor medewerkers en verzorgers
Het masterplan, het landschap en het architectuurconcept zetten in op een kwalitatieve werk- en 
verblijfsomgeving. 
Zoals hierboven vermeld is zorg voor het personeel ook zorg voor de bewoners. In een kwalitatieve 
werkomgeving die afgestemd is op de ergonomie van bewoners en verzorgers wordt de zorg verlicht, en 
ontstaat er ruimte voor goed leven. Het ontwerpteam wil op basis van een intense dialoog met de gebruikers 
de ruimte vorm geven.

Economische realiteit 
De zorg voor de mensen in Zevenbergen vergt veel middelen. Het concept is erop gebaseerd het project op 
een economische wijze te realiseren zodat de kost maximaal resulteert in goede zorg en levenskwaliteit voor 
gebruikers en bewoners. Het ontwerpteam is zich bewust dat de architectuur op verschillende manieren in 
positieve en negatieve zin bepalend kan zijn voor de personeelskost, of de kost van de zorg in het algemeen. 
De opportuniteit doet zich voor om bij de realisatie van het masterplan in verschillende fasen een onderzoek 
te structureren naar de  ‘return on investment’ van keuzes en concepten. 
De architectuur en het landschap gaan uit van eenvoudige, robuuste en goedkope bouwconcepten, die ook 
in onderhoud en gebruik eenvoudig te beheersen zijn.

Flexibiliteit 
Flexibiliteit is een belangrijke vereiste van zowel het masterplan, de architectuur als het landschap. Het 
concept richt er zich toe om deze flexibiliteit niet te vertalen in lege dozen, maar net op zoek te gaan naar 
maximale specificiteit in kwaliteiten. Een geslaagd project verenigt deze flexibiliteit en het creëren van een 
bijzondere omgeving.
Naast de ruimte is ook de tijd een belangrijke factor van het concept. We willen hiervoor ook flexibiliteit 
vooropstellen in de ontwikkelingsscenario’s en de faseringsmogelijkheden om zo steeds in te kunnen spelen 
op nog onbekende factoren in de toekomst.
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2. MASTERPLAN
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Positieve gemeenschap
De conceptvorming begint bij een goed begrip van de 
verschillende schalen van gemeenschappen die zich 
voordoen:

1. Huis-gemeenschap: samenwonen met begelei-
ders, interactie met medebewoners, hoe beperkt 
of moeilijk die soms zijn. Deze gemeenschap wil-
len we op een positieve manier versterken door ze 
op een kwalitatieve manier te scheiden of samen 
te brengen. De relatie tussen de bewoner en de 
zorgende staat centraal, maar staat in relatie tot de 
buitenwereld.

2. Erf-gemeenschap: enkele huizen zijn gekoppeld, ze 
staan in een ruimtelijk verband per 3 of 4 en staan 
in een landschapskamer per 7 of 8. Dit laat toe op 
verschillende schalen interacties, samenwerkingen 
en ontmoetingen ‘uit te lokken’. Het  terras is een 
ontmoetingsruimte tussen de huizen, tussen de be-
woners en het personeel en tussen de huizen en het 
gebeuren van Zevenbergen. Deze gemeenschap 
willen we versterken. 

3. Site-gemeenschap: deze gemeenschap willen we 
nuanceren. De perceptie van Zevenbergen als ‘in-
stelling’ is vandaag op deze schaal heel voelbaar. 
Door de site in te schalen in verschillende gethema-
tiseerde delen, die onderling sterk variëren, wordt 
deze schaal genuanceerd en komt het accent op de 
landschapskamers te liggen.

4. Schaal van de omgeving: de relatie met de omge-
ving willen we gradueel versterken. Het masterplan 
geeft de mogelijkheid deze relatie in de toekomst te 
laten evolueren. Een absolute vermenging staat niet 
voorop, maar het is waardevol de mogelijkheid voor 
ontmoetingen te versterken.

1. Hoofdgebouw
2. Therapeutisch bad en 

activiteitenlokaal
3. Boerderij en 

activiteitenlokalen
4. Behouden woningen
5. Parking administratie
6. Parking bezoekers
7. Parking personeel
8. De Watertuin
9. Paddock 
10. De Boomgaard
11. Centrale as met nat 

landschap
12. Plein ‘diensten’
13. Plein ‘zwembad’
14. De paardenweide

1. De paardenweide: hier wordt het bos op de site 
gebracht; er zijn bloemen, picknickbanken en 
moestuinen. Op de grens tussen bos en weide 
staat een stal gekoppeld aan een bezinningsruim-
te. 

2. De boomgaard: bestaande uit hoogstam-fruitbo-
men met kippen, vogels, geiten, schapen,…. Be-
leving van bloesem, fruit en het zien bewegen van 
de dieren. Aan de randen zijn ‘sneukeltuinen’ met 
bessen en planten die aan de dieren gevoederd 
kunnen worden.

3. De watertuin: hier ligt het accent op water, met 
wadi’s en riet, watervogels… In deze landschaps-
kamer wordt de paddock voorzien.

4. De dries; is in tegenstelling tot de andere kamers 
een lange open ruimte. Hier kunnen manifestaties 
gebeuren. Er staan bomen en er is plaats voor 
paarden of andere grotere dieren.

5. De zevensprong: Op termijn kan een ruimte voor-
zien worden die de toegang tot het therapeutisch 
zwembad, de activiteitenruimte en de toegangen 
tot de woningen Schawijk een oriëntatie geven. 
We voorzien een waterdoorlaatbare verharding met 
bomen die lommer geven en waaronder gerust kan 
worden.

6. Het vijfde landschapselement is de centrale as, 
waar ruimte voor het water gecreëerd wordt. Deze 
ruimte biedt spelelementen, een vlonderterras, een 
plein waarrond functies gegroepeerd worden.

paardenweide

boomgaard

watertuin 

dries

zevensprong

centrale as

Vandaag kent DC Zevenbergen een sterk institutioneel 
karakter. Het masterplan wil hier een nieuwe ervaring 
aanreiken. Niet door de gemeenschap te minimaliseren 
of te ontkennen maar ze op een positieve manier in te 
zetten. De gemeenschap wordt geherdefiniëerd rond 
vier bijzondere plekken op de site. De site wordt op 
die manier ingeschaald naar vier plekken, elk met hun 
specifieke eigenheid.

Schakeling 
landschapskamers

De verschillende plekken op de site vormen sub-ge-
meenschappen die ontstaan rond centrale landschap-
pelijke attractoren. Natuurlijke plaatsen zoals een paar-
deweide, schapeweide, moestuinen, watertuin…
Deze meer gecultiveerde landschappen worden om-
zoomd door woningen en andere functies. Achter deze 
woningen is het landschap over het algemeen rustig en 
biedt het de woningen een meer prikkelarme buiten-
ruimte.
In en rond deze landschapskamers gebeurt het komen 
en gaan van mensen, een fietser die langsrijdt, de paar-
den die voorbij wandelen. Kleine dynamische bewegin-
gen van de site worden hier ervaringen. De ingeschaal-
de landschapsruimtes zijn ankerpunten om de site te 
begrijpen en te structureren.

15. Stal en bezinningsruimte
16. Parking logistiek
17. Ateliers
18. Nieuwe toegang Kromstraat
19. De dries
20. Nieuw residentieel 

programma
21. Vlonderterras
22. Groentetuin
23. Residentieel terrasje, 

petanque
24. Nieuw dienst programma
25. Terras cafetaria
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Binnenhalen van het landschap op de site

Potentiële verbindingen met de omgeving

Bosanemonen in het Zevenbergsebos

Potentiële verbindingen met de omgeving

residentieel anker

diensten anker

administratief anker

Relatie omgeving

Het Zevenbergenbos maakt samen met het Muizenbos 
en het Floerenbos deel uit van een uniek boscomplex 
in Ranst met alle karakteristieken van een oud bos. Het 
maakt deel uit van het voormalige kasteeldomein Ze-
venbergen waarvan de oudste vermeldingen teruggaan 
tot de dertiende eeuw. Dankzij de variatie in de bodem, 
van nat naar droog en van zandig tot klei met hier en 
daar kalk, vind je er de meest uiteenlopende planten en 
dieren terug. Tijdens het voorjaar toveren de bosane-
monen en de slanke sleutelbloemen het bos om tot een 
van de fraaiste bloementapijten in Vlaanderen.
Door het landschap binnen te halen op de site, wordt 
het gebied letterlijk uit zijn isolement gehaald en wordt 
de belevingskwaliteit verhoogd: open en gesloten ruim-
tes. De open ruimtes refereren naar de graslanden in de 
omgeving. Het bos waaiert uit op de site. Ook het water 
is een verbindend en structurerend element in het land-
schap. De centrale natuurrijke as is een schakel tus-
sen de aanpalende woonwijk en het Zevenbergenbos. 
Van hieruit kan een prettige wandeling gemaakt worden 
naar het centrum van Ranst.  Wanneer de rioleringen 
niet langer op deze beek aangesloten zullen zijn, zal de 
waterkwaliteit sterk verbeteren en kan deze beek een 
kwalitatieve en belevingsvolle ruggengraat voor de site 
worden. 
Verder is er de potentiële ontsluiting die gemaakt kan 
worden in de Kromstraat.

Relatie gemeenschap

Het masterplan voorziet een omgekeerde inclusie op 
schaal van de site, door aanknopingsruimten te reali-
seren tussen de site en de ‘buitenwereld’. Het master-
plan verschaft drie dergelijke aanknopingsruimtes die 
de potentie hebben om elk een verschillende invulling 
te krijgen. Bovendien zijn deze ruimtes rechtstreeks van 
buiten de site ontsloten, waardoor de verkeersstromen 
de site niet belasten.
Op deze manier ontstaat het contact op een spontane 
manier en kan dit contact gedoseerd worden op maat 
van elke bewoner en bezoeker. 

1. Aanknopingsruimte Kromstraat
Deze ruimte heeft met de ontsluitingsweg vanaf de Kr-
omstraat een zeer sterk autonoom karakter ten opzich-
te van DVC Zevenbergen. De ontsluitingsweg kan door 
de geflankeerde bebouwing het karakter van een straat 
krijgen. Deze ruimte zien we voornamelijk een residenti-
eel karakter krijgen: verschillende woonvormen, vakan-
tieverblijven tot aanleunwoningen bij de site met enkele 
gemeenschappelijke voorzieningen. De boerderij fun-
geert voor deze ‘derden’ als een ontmoetingsruimte 
met de bewoners van Zevenbergen. 
Gekoppeld aan deze residentiële ruimte kunnen volks-
tuintjes, een petanquebaan en andere elementen voor-
zien worden die op hun beurt van betekenis kunnen 
zijn voor de bewoners van Zevenbergen. Deze woon-
gelegenheden hebben overigens de mogelijkheid om 
ouders of familie van bewoners in de buurt te laten wo-
nen, zonder zelf helemaal deel uit te maken van de site. 
Hiermee kan de mantelzorg ondersteund worden.

2. Aanknopingsruimte centrale as
Deze ruimte ligt centraal op de site. Ze ent zich op de 
landschappelijke water-as en we zien in deze ruimte 
voornamelijk ‘derden’ met een dienstkarakter. We den-
ken hierbij onder andere aan een dienstencentrum, strij-
katelier, wijkcentrum, enz.

3. Aanknopingsruimte noorden
Deze derde ruimte staat in sterke relatie tot de admi-
nistratie, keuken en cafetaria van Zevenbergen. Deze 
pool op de site kan in de toekomst verder uitgroeien 
met specifieke therapieruimtes. Bij de renovatie is het 
voor ons essentieel dat de cafetaria in relatie komt te 
staan met de buitenruimte, waardoor een aangenaam 
zuid-terras een attractieve dynamiek kan creëren. Af-
hankelijk van de intensiteit van de renovatie kunnen 
ruimtes ontsloten worden voor derden, ruimtes die ver-
huurd kunnen worden in functie van kleine congressen 
of seminaries bijvoorbeeld, waarbij de cafetaria een rol 
kan spelen. Ook artsenpraktijken kunnen hier een plek 
vinden.

De definitie van het programma van deze ruimtes voor 
‘derden’ is een leidraad maar hoeft in geen geval abso-
luut te zijn.
De economische weerwaarde kan met name in het zui-
den gerealiseerd worden zonder dat hiermee de inte-
griteit of het ‘5 sterrenhotel’ aangetast hoeft te worden. 
Het gebruik van het therapiebad kan in het masterplan 
uitgebreid worden.
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Landschapselementen

Het landschapsontwerp gebeurt volgens de principes 
van harmonisch park- en groenbeheer. Bij de inrichting 
en het beheer wordt gestreefd naar een verhogen van 
de biodiversiteit, zowel op vlak van fl ora als fauna. Naar 
aanlegtechniek wordt gekozen voor een combinatie van 
inzaai en aanplant. De bedoeling is dat de begroeiingen 
op termijn evolueren naar dynamische begroeiingen 
met hoge beeldkwaliteit en belevingswaarde die door 
extensief beheer in stand kunnen worden gehouden. 
Houtige soorten mogen uitgroeien tot hun natuurlijke 
habitus, kruidachtige soorten mogen zich natuurlijk ver-
breiden (met uitzondering van enkele ongewenste soor-
ten die misschien spontaan de kop op zullen steken 
– deze moeten dan selectief verwijderd worden d.m.v. 
een aangepast beheer).

De plantenkeuze wil de seizoensbeleving versterken 
door gebruik van inheemse beplanting, fruitbomen en 
bessenstruiken: bloesems, bessen, verkleuring of val-
len van de bladeren, bloeirijke weides, gemaaide en be-
graasde weiden.

Ruimte voor water: 
intensifi ëren van het 
landschap

Het aanpalende Zevenbos is biologisch zeer waardevol. 
Het projectgebied ligt deels in van nature overstroom-
bare gebieden. De zuidelijke zone is om die reden dan 
waarschijnlijk ook opgehoogd, alhoewel daar nog zeer 
natte zones bevinden. De  uitbouw van het integraal 
waterbeheer (hergebruik hemelwater, gescheiden afval-
waterafvoer, beperking van verharde oppervlaktes, be-
vordering natuurlijke waterafvoer, infi ltratie hemelwater 
in bodem...) is dan ook een belangrijk aandachtspunt is 
onze visie.
We willen de centrale natuurrijke as daarom inrichten 
met ecologisch waardevolle bermen, oevers van de wa-
terloop, moeraszones met een waardevolle vegetatie, 
om het water letterlijk meer ruimte te geven op de site. 
Deze as kan ook gezien worden als een ecologische 
verbinding. 
De bestaande waterloop heeft potenties om een be-
langrijke natuurrijke as met natte natuur te worden. 
Een centrale as die een natuurrijke link zal zijn tussen 
het bos en de aanpalende wijk en die vooral veel be-
levingswaarde zal genereren voor de bewoners: water, 
moerasplanten, bloemen, een terras aan het water… 
Momenteel wordt de riolering op deze waterloop ge-
loosd. Met de huidige regelgeving zal dit in de toekomst 
niet meer kunnen. Binnen dit project en onze raming 
is ruimte voorzien om een gescheiden rioleringsstelsel 
op de site aan te leggen. Als alles afgekoppeld is, kan 
men met het verzachten van de oevers van de gracht 
starten.
Het water zal een structurerend element zijn in het ont-
werp.

Van nature overstroombare gebieden

Kleine ontmoetingen

Landschap binnenhalen

Ruimte voor water

waterlinie

uitloopgebieden

bomen: keuze voor bomen die typisch zijn voor de bos-
rijke omgeving zoals eik, beuk, haagbeuk…; soorten 
langsheen de beek die water verdragen zoals els, wilg, 
olm…; soorten die ook vroeg in het voorjaar bloei bren-
gen dichter bij de paviljoenen. Hoogstam-fruitbomen in 
de boomgaard.
planten: bij de keuze van beplanting moet een een-
voudig beheer voorop staan. Rondom de nieuwe pa-
viljoenen voorzien we enkele extra hagen voortbou-
wend op de aanzet die Wirtz jaren geleden gestart is. 
De bestaande hagen worden best laag gehouden om 
het landschap niet te verbergen. De open zones worden 
gazonzones en zones met wilde bloemen die als hooi-
land beheerd kunnen worden.
paden en wegen: hoofdstructuur is een lussenstruc-
tuur die breed genoeg is en geschikt is voor de ‘paar-
detram’ in uitgewassen betonverharding.
wandelpaden (secundaire ontsluiting): gestabiliseerd 
porfi er.
terrassen:  betonverharding, uitgewassen, eventueel 
gepigmenteerd.
parkeervakken: in waterdoorlatende betonstraatsteen.
verlichting: we stellen voor de paalarmaturen op de 
site te beperken tot de zones waar deze aan de ge-
bouwen kunnen bevestigd worden.
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Tuinen en 
gecompartimenteerde 
buitenruimtes

Tuinen die rechtstreeks aan de woning gekoppeld zijn, 
kunnen zich vooraan, achteraan of naast de woning 
bevinden. Omwille van de verscheidene mogelijkheden 
hierin, kunnen gecompartimenteerde tuinen gemaakt 
worden die meer of minder in relatie staan tot de 
passage aan de voorzijde. Met deze constellaties is het 
ook mogelijk om op een gevarieerde manier rechstreeks 
aan te sluiten op de compartimenten in de leefruimtes of 
enkele kamers. Op die manier staan deze buitenruimtes 
steeds in contact met de leefruimte.
De patio biedt een andere reeks mogelijkheden om 
in sterke relatie tot de leefruimte buiten te zijn. In de 
zomer kan ze deel worden van de leefruimte, in het 
tussenseizoen is deze buitenruimte beschut van wind 
en prikkelarm.

Mobiliteit en logistiek

Benadering:
Het masterplan voorziet dat de toegang tot de site voor 
bezoekers niet langer via de administratie hoeft te ge-
beuren. Op die manier worden de woningen zo recht-
streeks mogelijk ontsloten en krijgen ze een minder in-
stitutioneel karakter.
Elke woning heeft zijn eigen voordeur; een duidelijk 
adres. De woning wordt een plek in de wereld.
Hét uitgangspunt voor de mobiliteit is de veiligheid van 
de bewoners. Deze mobiliteit, het ‘verkeer’ op de site 
draagt bij aan de dynamiek, het ‘leven’ van de site. We 
kiezen er dan ook voor om de circulatie van bv de leve-
ringen aan de huizen te laten gebeuren langs de voor-
deur.  Het brood dat ’s morgens gebracht wordt, wordt 
een element in het verhaal. Door verkeer te mengen, 
en de inrichting vertragend te maken, gaan sporadische 
wagens zich ook secundair gedragen.

Parkeren: 
Wanneer vandaag de site benaderd wordt, domineren 
de parkings zeer sterk. Dit draag ook bij tot de instituti-
onele indruk. Het masterplan voorziet drie parkeerruim-
tes, waarop fietsenstallingen voorzien zijn met site-ge-
bonden fietsen:
1. De zuidelijke parking kan voornamelijk door het 

personeel gebruikt worden. (deze parking kan op 
termijn deels overbouwd worden).

2. De centrale parking wordt verkleind en zal voorna-
melijk door bezoekers gebruikt worden. Ook deze 
parking kan in de toekomst deels overbouwd wor-
den (afhankelijk van programma).

3. De noordelijke parking zal voor administratie-gere-
lateerde bezoekers en personeel gebruikt worden.

Nabij de woningen worden enkele parkeerplaatsen en 
fietsenstallingen voorzien.

Padenstructuur

De belangrijkste padenstructuur is een lussenstructuur 
die wandelaars in contact brengt met de verschillende 
landschapskamers op de site, doorheen verschillende 
atmosferen waar gevarieerde ervaringen mogelijk zijn; 
van licht naar donker aan de rand van het bos, geluiden 
van dieren zoals kippen, geiten en vogels bij de boer-
derij, geurende planten langsheen de bessentuin. Deze 
lussenstructuur ontsluit de verschillende landschaps-
kamers en is geschikt voor de paardentram en de Hip-
po-therapie.
Naast deze lussenstructuur worden eveneens meer in-
formele maar voor rolstoel toegankelijke wandelpaden 
voorzien.

Mobiliteit en logistiek

Padenstructuur

fietsenstalling

‘den olifant’

parking bezoekers

parking zorginstelling

Bewegen stimuleren

Op verschillende manieren wensen we het bewegen te 
stimuleren:
In de woning: rond de patio ontstaat er een kwalitatieve 
binnenruimte die verschillende delen van het huis ver-
bindt. Zonder contact te verliezen, is deze ruimte een 
bewegingsruimte én integraal een deel van de leefruim-
te.
De dakoversteek vormt een geschakelde ruimte waar 
beschut gewandeld kan worden, waar bewegingsoe-
feningen kunnen gebeuren. Deze structuur wil op een 
open manier de functie van de vandaag gesloten ver-
bindingsgang herinterpreteren. Ook dit is een ontmoe-
tingsruimte die toegang verschaft tot de woningen.
Beweging stimuleren is ook stimuleren om naar buiten 
te komen. Daarom de bewuste keuze op het woonpro-
gramma volledig op de gelijkvloerse verdieping te hou-
den. Ook hierin speelt de dakoversteek een evidente 
rol. 
Op het niveau van de site nodigen de diverse land-
schapskamers uit om rond te wandelen en om ver-
schillende plekken te bezoeken. Op die manier kan elke 
wandeling gethematiseerd worden. 

Programma van woningen

Totaal 18 woningen, waarvan 6 ‘A’ woningen en 12 ‘B’ 
woningen.

Wat de kamerverdeling betreft kiezen we ervoor om in 
de ‘B’ woningen eerder een kamer minder te voorzien 
omwille van de beperkte mogelijkheid tot socialisering.

6 ‘A’ woningen met 9 kamers + 1 logeerkamer
= 60 plaatsen 

6 ‘B’ woningen met 8 kamers
= 48 plaasten

6 ‘B’ woningen met 8 kamers + 1 logeerkamer
= 54 plaasten

In totaal 162 plaatsen en 152 bewoners.
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Groeimodel (stappenplan)

Het bepalen van het aantal fases waarmee de ver-
vangingsnieuwbouw gerealiseerd kan worden is het 
resultaat van een onderbouwde overweging rekening 
houdend met een belangrijke lijst van parameters (zie 
schema hiernaast): 

Financieel-technische parameters:
1. Beschikbaarheid budget
2. Herstructurering VIPA procedure 
3. Bouwkost is lager bij minder fases
4. Hoe minder fases, hoe sneller het project gereali-

seerd is.

Kwalitatieve parameters:
1. Draagkracht verhuis voor het personeel, hoe min-

der fases hoe meer bewoners tegelijk zullen moe-
ten verhuizen.

2. Hoe meer fases, hoe minder mogelijkheden er zijn 
om de bewoners te ‘hergroeperen’.

3. Ontwikkeling op basis van ervaring, het leerproces 
is groter als er meer fasen zijn.

4. Hoe meer fases, hoe meer integratie er kan zijn 
met de ruimere programmatorische ontwikkeling 
van de site.

De bepaling van het aantal fasen, met de informatie die 
we vandaag hebben, laat ons uitgaan van drie fasen. 
We willen streven naar een evenwichtige keuze tussen 
verrijking van het concept over de verschillende fasen 
en de budget- en tijdswinst van minder fases. Een defi-
nitieve bepaling van het aantal fases kunnen we in deze 
wedstrijdvraag niet maken. Het masterplan laat toe 
meer of minder fases te hanteren, en deze keuze in het 
procesverloop bij te sturen. 

Eerst wordt een deel nieuwe woningen gerealiseerd, 
waarna de bewoners verhuizen en de oude woningen 
afgebroken worden.  
Bij de realisatie van elke fase (per landschapskamer) 
worden de terrassen en het omliggende landschap in 
dezelfde termijn gerealiseerd. 
De uitvoering van de centrale natuurlijke as kan in prin-
cipe los van de overige bouwfases ingepland worden.

De eerste fase kan gebeuren met de geringste aanpas-
singen op het terrein; het is de realisatie van zes wonin-
gen, westelijk van de boerderij. 
De tweede fase is de realisatie van 5 woningen ten 
oosten van de boerderij. Hierbij wordt ook de paddock 
verplaatst en wordt een deel van de parking voorzien 
nabij de Kromstraat.
De derde fase gebeurt in de landschapskamer die aan-
sluit bij het hoofdgebouw. Om deze fase te realiseren 
dienen de bestaande gebouwen ten westen van de 
centrale gang gesloopt zijn. Op die manier kan een deel 
van de landschapsaanleg van Wiertz gerecupereerd 
worden.

Door de ontwikkeling van ‘derden’ op de site los te kop-
pelen van de realisatie van de vervangingsnieuwbouw, 
kunnen beide elementen onafhankelijk van elkaar ont-
wikkeld worden. Op die manier kunnen beide proces-
sen optimaal ingepland worden. In de schema’s is deze 
ontwikkeling aangegeven, maar dit is dus flexibel.

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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Schematische voorstelling van fasering 
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De globale planning is sterk afhankelijk van de termijn die 
nodig zal zijn voor de verwerking en toekenning van de 
subsidie-aanvraag.

Leefruimte in woning



Een plek in de wereld
De woningen staan in relatie met de landschapskamers 
van de site. Met een deel van de leefruimte en de voor-
deur geven ze er op uit. De leefruimte is de plek waar 
verschillende landschappelijke elementen samen ko-
men. De woning is met andere woorden een overgangs-
ruimte tussen de meer dynamische voorzijde en de rust 
van de achterkant. De verzorgers werken in relatie met 
deze omgeving. Ze hebben voeling met de passage, 
met wat er gebeurt op de site… De verbinding met bui-
ten geeft licht en lucht en stimuleert om naar buiten te 
gaan, de woning is ingebed in de gemeenschap.

Nabijheid
Wonen met zorg is, wonen waar iemand nabij is. De 
woning schept nabijheid in al zijn facetten en zet in op 
de kwaliteit van relaties. Van lichamelijk contact tot een 
blik, een stem, een geluid. We geloven dat deze aan-
wezigheid voor de noodzakelijke geborgenheid kan zor-
gen. En de bewoners een zo groot mogelijke autonomie 
en zelfredzaamheid te bieden.

Structurerend
Het huis is de drager van het levensverhaal van zijn 
bewoner. Het dient herkenbaar te zijn en moet de dag 
kunnen structureren. Door naast het gebruik van ver-
schillende materialen en sferen, de woning verschillen-
de oriëntaties op de omgeving en de zon te geven, ont-
staat een interne structurerende dynamiek: Eten bij de 
rustige achtertuin, even buiten rusten in de patio en uit 
het raam kijken aan de voorzijde, worden ankerpunten 
in het ritme van de dag, versterkt door de ruimtelijkheid 
van de woning.

Op maat
We hebben vastgesteld dat de woningen slechts op 
maat van de bewoners kunnen zijn wanneer er op meu-
bel-schaal individueel aangepaste ruimtes gemaakt 
kunnen worden. Dit betekent dat de architectuur moet 
kunnen aansluiten op die moduleerbaarheid, aanpas-
baarheid. Voor veel bewoners is met andere woorden 
de schaal van architectuur rond hun lichaam te groot. 
De Cabane van Le Corbusier illustreert hoe die tussen-
schaal van meubel- en architectuur de ruimte en het 
materiaalgebruik kan karakteriseren. Ook het kleurge-
bruik zijn inspirerend voor de inrichting.

Gradiënten
De woning creëert een reeks gradiënten: bijvoorbeeld 
rustige en meer prikkelende ruimtes, of lichte en duis-
terdere ruimtes.
Een ander belangrijk voorbeeld zijn milde overgangen 
tussen binnen en buiten. Het dak beweegt zich onaf-
hankelijk van de woning. Openingen binnen worden 
patio’s, overkragingen buiten als luifel, openingen in de 
luifel, of net dienend als zonwering…
Het overstekende dak geeft aan de woningen een rij-
ke variatie aan sferen en ruimtes rond de woning. Het 
dak heeft een algemene structuur die afgewisseld open, 
lichtdoorlatend of gesloten kan zijn. De structuur kan 
voor lommer zorgen, kan oververhitting tegengaan, het 
zorgt voor lichtrijke, maar droge overdekte buitenruim-
tes. De oversteken creëeren geborgen buitenruimtes 
van waaruit contact gemaakt kan worden met de site, 
de rustige tuinen…
Er onstaat een nieuwe typologie: de ‘openbare ruimte’ 
wordt bepaald door de woningen en de woningen wor-
den opgeladen, geprikkeld door de openbare structuur 
van de site.

Wooncomfort
Wooncomfort staat centraal, voor de bewoners en het 
verzorgend personeel.
Aspecten als lichtbeheersing, akoestische absorbtie 
en isolatie, goede ventilatie en klimaatbeheersing wor-
den bij de conceptvorming reeds meegnomen (zie ook 
hoofdstuk duurzaamheid).
Naast deze bouwfysische aspecten zijn ook de ergono-
mische concepten cruciaal. Omdat de bewoners ver-
schillende behoeften hebben en deze behoefden door-
heen de tijd kunnen veranderen moet het basisconcept 
fl exibel zijn. 
Er zijn veel praktische overwegingen, zoals bijvoorbeeld 
een toezichtsraam uit de badkamer, de deurbel die zo-
wel in de keuken als in de badkamer gehoord kan wor-
den, het feit dat de verduistering in de kamers bij de 
deur bediend kan worden, enz. Deze zaken hebben ook 
een grote impact op de zorgende taken. Deze hardware 
en software willen we in nauw overleg ontwikkelen.

3. WONINGEN

klavermodel - compartimentering 
met behoud van contact

Verschillende gradiënten door-
heen de woning

Cabane van Le Corbusier

10
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We onderscheiden twee ruimtelijke constellaties 
voor ‘A’ woningen en ’B’ woningen

B woning
1. Elke woning heeft een voordeur die uitgeeft op de landschapskamer met een voldoende 

groot inkomsas.
2. De woningen zijn functioneel gekoppeld, bijvoorbeeld in functie van toezicht en nacht-

dienst.
3. Compartimenteerbare, geschakelde leefplekken rond de patio.
4. Centrale, maar afgesloten keuken, met kleine werkplek van waaruit er steeds overzicht is.
5. Ruime patio, die op veel verschillende manieren gebruikt kan worden.
6. De badkamer.
7. De badkamer kan opgedeeld worden doordat er aan beide zijden een deur voorzien is.
8. In de woningen kunnen enkele kamers nog sterker akoestisch afgescheiden worden door 

in de gang een sas te maken. Dit laat toe om niet tussen alle slaapkamers de extreme 
akoestische maatregelen te moeten nemen.

9. Toiletten kunnen in de kamer, of aangepast worden naar een deur die op de gang uitgeeft.
10. Er zijn enkele kamers die kunnen opgedeeld worden in een klein dag-deel en een slaapnis. 

Hierbij heeft het dagdeel ook een venster voor daglicht.
11. Tussenwanden zijn fl exibel: kamers zijn te koppelen, eventueel een douche, enz.
12. Time-out ruimte met een natuurlijk bovenlicht is mogelijk.
13. Gemeenschappelijke tuin
14. Gecompartimenteerde tuinen kunnen rechtstreeks vanuit de verschillende binnencompar-

timenten bereikt worden.
15. De logeerkamer staat in relatie tot het dagdeel, deze ruimte kan ook gebruikt worden voor 

overleg of eventueel voor wat administratief werk waarbij meer concentratie vereist is. 
16. Afhankelijk van de behoeftes kunnen de deurtypes aangepast worden binnen hetzelfde 

deurkader: type paardendeur, beglaasde deur, enz.
17. Trap naar technische ruimte op niveau.
18. De dakoversteek creëert een lineaire schakelruimte tussen de site en de woningen. Het is 

een plek die beweging stimuleert, die de bewoners naar buiten uitnodigt en die passanten 
op de woning betrekt. 

A woning
1. Elke woning heeft een voordeur en een ruime overgangsruimte die uitgeeft 

op de landschapskamer.
2. Twee grotere leefruimtes met een verschillend karakter: een actievere 

ruimte aan de voorzijde en een rustigere ruimte aan de achterzijde.
3. Keuken is centraal voorzien en kan afgesloten worden indien dit noodza-

kelijk zou blijken. In de keuken is eveneens een werkplek voorzien, zodat 
er wat administratie kan gebeuren in contact met de leefruimte.

4. De logeerkamer staat in relatie tot het dagdeel, deze ruimte kan ook ge-
bruikt worden voor overleg, of eventueel voor wat administratief werk 
waarbij wat meer concentratie vereist is.

5. Ruime patio, die op verschillenden manieren gebruikt kan worden. Het is 
een buitenruimte in zeer nauw contact met de leefruimte.

6. Badkamer met raam op patio voor daglicht.
7. Snoezelruimte.
8. In de woningen kunnen enkele kamers nog sterker akoestisch afgeschei-

den worden door in de gang een sas te maken. Dit laat toe om niet tussen 
alle slaapkamers de extreme akoestische maatregelen te moeten nemen.

9. Opstelruimte voor rolstoelen.
10. Kleerkasten en berging toegankelijk vanuit de gang.
11. Overdekt buitenterras met uitzicht op ‘het gebeuren’ van de site.
12. De dakoversteek creëert een lineaire schakelruimte tussen de site en de 

woningen. Het is een plek die beweging stimuleert, die de bewoners naar 
buiten uitnodigt en die passanten op de woning betrekt. 
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Mogelijkheden bij meer vraag naar dagbesteding: 

Wanneer de vraag naar dagopvang sterk groeit ten op-
zichte van de residentiële zorg, kunnen de woningen op 
relatief eenvoudige manier aangepast worden. Zo kun-
nen bijvoorbeeld in de gekoppelde woningen een aantal 
slaapkamers verdwijnen, om zo ruimte te maken voor 
een ‘B’ woning met twee groepen van 8 personen en 
een ‘A’ woning met een grotere groep van bijvoorbeeld 
15 personen. Ook de ‘B’ woning kan mits een bijko-
mende toegang te voorzien opgedeeld worden in twee 
groepen.

Compartimentering:

Dit schema toont aan dat er gradueel gecompartimen-
teerd kan worden op maat van de bewonersgroep. Dit 
zowel in de tuin als in de woning. Het concept is zo op-
gevat dat het compartimenteren een sterk contact niet 
verhinderd. Zowel binnen als buiten, en van buiten naar 
binnen. 

A woning / 410 m2 B woning / 352 m2

A woning / 440 m2 B woning / 368 m2
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Leefruimte met zicht op bos

Langse snede

Dwarse snede
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Referenties

Referenties architectuur:

1. Woning Moons van Charles Dumont: refe-
rentieproject voor witte buitenwanden, met 
gevarieerde subtiele textuur, van eerder 
glad tot grof.

2. La Ricarda van Antonio Bonet: omwille van 
de éénlaagse dakenstructuur die het ge-
bouw met de omgeving vervlecht en rijke 
tussenruimtes genereert. De lichtkwaliteit 
van de patio’s.

3. Sint-Maartens kerk, Sigurd Lewerenz: 
overdekte circulatieruimte.

4. Cabane van Le Corbusier:  is een referentie 
omwille van zijn materiaal- en kleurgebruik. 
Ook de wijze waarop de schaal van het 
meubel en de schaal van de architectuur 
versmelten.

5. Parrish museum, Herzog en Demeuron: 
omwille  van zijn boeiende materiaalge-
bruik en langse dakoversteek.

Referenties masterplan:

6. Boerenkreek, Cousée en Goris architecten: 
de manier waarom buitenruimtes gedefini-
eerd worden door aangrenzende gebou-
wen. Intern staan groene activiteitenruim-
tes. Agrarisch karakter.

7. Begijnhof Brugge: omwille van de heldere 
opbouw en ruimte voor ontmoeten die ge-
creëerd wordt rond een groen landschap-
pelijk hart. 

8. Dorpstructuur van Roemeense en Hon-
gaarse dorpen: hierbij worden de woningen 
gebouwd met tussenruimtes voor tuinen, 
soms open, soms afgesloten. Achteraan 
deze percelen is er uitgestrekte landbouw 
(rust) en aan de voorzijde is er een ontmoe-
ting en circulatieruimte. 

9. Giels Bos te Gierle, door Dierendonck 
Blancke architecten: omwille van de gradi-
ent in de woningen tussen de meer actieve 
voorzijde en de rustige achterkant. Ook de 
interne organisatie is een waardevolle re-
ferentie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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4. DUURZAAMHEID EN TECHNIEKEN

Esthetiek en duurzaamheid sluiten elkaar niet uit. Inte-
gendeel. Energiebesparing is voor ons net aanleiding 
om vernieuwende en aansprekende architectuur te ma-
ken. Om identiteit te bouwen. Met energiebesparing en 
duurzaamheid als uitgangspunt maken wij gebouwen 
die letterlijk en fi guurlijk energie geven en daardoor in-
spireren, blij maken en de productiviteit bevorderen; dat 
zijn intelligente gebouwen die een duidelijk invloed heb-
ben op de samenleving. Ze vitaliseren en leiden daar-
mee tot nieuwe inzichten en hogere prestaties.

De kracht van duurzaam bouwen zit in de breedte er-
van. Naast de fysieke voordelen zoals energiezuinig-
heid, zijn de menselijke waarden in het geding, waarbij 
de kwaliteit van de architectuur en de connectiviteit van 
het gebouw met zijn omgeving essentiële economische 
meerwaarde creëren.. Op die manier zijn we in staat om 
duurzame gebouwen economisch rendabel te maken. 
Een ideologisch onderwerp wordt ook een rationeel 
en haalbaar onderwerp. Algemeen en specifi ek belang 
vallen samen. Uitbaters, ontwerpers en wereldverbete-
raars komen tot dezelfde conclusies. Een duurzaam ge-
bouw wordt ook een intelligent gebouw. Wij willen een 
gebouw realiseren dat duurzaamheid integreert als een 
kans en niet als een noodzakelijk kwaad, en dit vanaf 
het eerste concept tijdens het schetsontwerp. Zo ont-
staan nieuwe ontwerp-kansen. Sterker nog, gebouwen 
die energie produceren in plaats van energie consume-
ren geven juist meer vrijheden in de architectuur. Uit-
gangspunt hierbij is het adagium Form Follows Climate, 
wat neerkomt op Form Follows Function, alleen zijn de 
functies anders en intensiever geformuleerd.

Toegankelijkheid & Ruimtegebruik:

Duurzaamheid impliceert ook een fatsoenlijke klantbe-
handeling. DVC Zevenbergen streeft naar een goede en 
kwaliteitsvolle zorgverlening. Materiële hygiëne bete-
kent maximale toegankelijkheid van het gebouw of de 
nultolerantie voor fysieke drempels, ergonomische in-
richting van de ruimten met demonteerbare hulpmidde-
len voor personen met fysieke beperkingen. Daarom de 
duidelijke ontwerpkeuze om alle woningen gelijkvloers 
te organiseren. Dit oogt op het eerste zicht misschien 
minder duurzaam in open ruimtegebruik, maar de open 
ruimte tot bij de bewoner brengen is voor ons essen-
tieel. Naar buiten kunnen kijken en IN de natuur zitten 
i.p.v. er bovenuit kijken. Comfort voor zowel de bewoner 
als de verzorger is een essentieel onderdeel van duur-
zaamheid. Een comfortabel gebouw, afgestemd op zijn 
noden is een duurzaam gebouw dat de tand des tijds 
zal doorstaan. In dit specifi ek geval is dit voor ons een 
gebouw zonder enige fysieke drempel. Daarom moeten 
alle woningen in de toekomst ook aanpasbaar zijn, af-
hankelijk van de mogelijkheden van de bewoner. Deze 
integrale toegankelijkheid wordt ook doorgetrokken in 
de buitenaanleg en de benadering van het gebouw. Zo 
stelt het gebouw zich met al zijn faciliteiten open naar de 
gemeenschap waarbinnen het opgetrokken wordt.

De fi nanciële toegankelijkheid moet aan geïnteresseerde 
bewoners gegarandeerd worden. De hoge eisen die we 
onszelf stellen om er een ecologisch verantwoord pro-
ject van te maken, dwingen ons er toe om bouwkunde 
maximaal als afwerking in te zetten om het budgettaire 
kader van deze opdracht overeind te houden. Hiermee 
realiseren we een belangrijke besparing op de hoeveel-
heid gebruikte materialen. Door deze aanpak streven 
we met eenvoudige middelen een grote herkenbaarheid 
na, zowel intern als extern. Hieraan ontleent het gebouw 
een grote leesbaarheid en functionaliteit. Met beperkte 
middelen is duidelijk hoe het gebouw functioneert.
Ruwbouwmaterialen meteen als afwerking ontwer-
pen en bouwen, heeft als bijkomend voordeel dat dit 
robuuste, vandaalbestendige materialen zijn die tegen 
een stootje kunnen. Niet onbelangrijk in de zorgsector.

Een kwaliteitsvolle zorgverlening betekent dus een op-
timaal comfort voor de bewoners. Voor ons is architec-
tuur en duurzaamheid comfort, en zeker geen restric-
tie erop. Een goed ventilatiesysteem, geen tocht, geen 
koudestraling door goede isolatie, licht en zicht… het 
zijn allemaal maatregelen die het gebouw niet alleen 
duurzamer, maar ook comfortabeler maken. 

Flexibiliteit:

Vandaag stoot DVC Zevenbergen op de grenzen van 
zijn eigen gerealiseerde gebouw. De erg lage graad van 
fl exibiliteit laat moeilijk eenvoudige aanpassingen naar 
hedendaagse standaard (zowel in oppervlakte als tech-
nieken) toe. Ons ontwerp gaat uit van een maximale 
fl exibiliteit, in technieken door de wegneembare, ver-
laagde plafonds in alle gangzones en sanitaire kernen. 
Zo kunnen aanpassings- of renovatiewerken aan de 
technieken vlot gebeuren, zonder de kamers te moeten 
ontruimen. Ook in de aanpalende functielokalen willen 
wij d.m.v. een fl exibele structuur aanpassingen naar lo-
kaalgroottes en oppervlaktes vlot maken, zonder noe-
menswaardige bouwkundige werken. Alle wanden van 
de gemeenschappelijke ruimtes zijn niet dragend, en 
dus vrij invulbaar.
De dragende wanden zijn de buitenwanden en de 
wanden die de kamers van de gang scheiden. Op die 
manier ontstaat een structuur gekozen met fl exibele 
scheidingswanden tussen de kamers, 2 kamers zou-
den samen 1 kamer kunnen worden. In functie van het 
akoestisch comfort zijn deze fl exibele wanden wel uit-
gevoerd in metselwerk.
Een duurzaam gebouw is immers een gebouw dat zijn 
gebruikers zo lang, zo comfortabel en zo fl exibel moge-
lijk kan dienen.

Trias Ecologica:

Om tot een ecologisch verantwoord project te komen, 
hanteren we de principes van de trias ecologica voor de 
sturing van onze ontwerpproces. Dit is een algemeen 
aanvaarde methodiek voor het uitwerken van duurzame 
oplossingen die specifi ek ontwikkeld is om beter afge-
stemd te zijn op nieuwe inzichten als het CRADLE to 
CRADLE concept. Onze Trias Ecologica omvat:
stap 1: verminderen van de vraag
stap 2: hergebruik van rest- en afvalstromen
stap 3: schoon en effi  ciënt invullen van de restvraag, 
waarbij afval voedsel wordt
Het doorlopen van het stappenplan is een intensief pro-
ces waarbij de interactie met de opdrachtgever en de 
gebruiker cruciaal is. Vaak zijn in de ontwerpkeuze de 
eerste of zelfs de tweede stap van het plan doorslagge-
vend voor de uiteindelijke (fi nanciële) haalbaarheid van 
de doelstellingen van het project. Deze keuzes kunnen 
echter slechts uitgepuurd worden door een nauwe sa-
menwerking en een goed, diepgaand inzicht in het ge-
bruik van het gebouw.

Er zijn twee manieren in om in 2026 tot een energie-
neutrale (of zelfs energieproducerende) zorgsite van de 
toekomst te komen. Ofwel elk nieuw gebouw op zich 
energieneutraal bouwen bij de start. Of vandaag vol-
gens de beste, meest innovatieve, maar toch betaalbare 
bouwtechnieken bouwen met oog op verder verbetering 
in de toekomst. Dit kan dan bijvoorbeeld mee geïnte-
greerd worden bij de werken van volgende bouwfasen.

Onderstaande grafi ek geeft het energiemasterplan voor 
de site over de komende 25 jaar. Bedoeling is het hoge 
verbruik van de woning stelselmatig af te bouwen (paar-
se lijn). Terwijl het energieverbruik van de nieuwe fasen 
die in gebruik genomen worden per fase gevoelig stijgt 
(meer oppervlakte in gebruik na elke fase (rode lijn). Tij-
dens deze bouwfasen hechten we vooral veel belang 
aan STAP 1 van de Trias Ecologica: de vraag sterk ver-
minderen. De bouwkundige schil van een gebouw is op 
termijn minder aanpasbaar als zijn technische installatie. 
Met de beperkte beschikbare budgetten, lijkt het ons in 
eerste instantie van belang hier volledig op in te zetten.

Na realisatie van de eerste twee of drie fasen, starten we 
pas met de upgrade van de energieproducerende tech-
nieken. Dankzij de exploitatie-opbrengsten van ‘pro-
gramma voor derden’  én de besparing in de energie-
kosten door de verhuis naar de laagenergie-woningen, 
zullen er meer budgetten vrijgemaakt kunnen worden op 
dit moment voor de transitie naar energieneutraal. De 
hernieuwbare energietechnieken zoals zonnecollecto-
ren, zonneboiler en eventuele aardwarmte (blauwe lijn), 
zullen ervoor zorgen dat het totale energieverbuik in de 
laatste twee fasen verder daalt en uiteindelijk op jaarba-
sis NUL is (dikke groene lijn).

1. Vraag verminderen

Om de vraag naar energie en materiaal tot het minimum 
te beperken vanaf ruwbouwfase, werden onderstaande 
maatregelen in het ontwerpproces genomen.

geen actieve koeling
Intrinsiek aan de woon- en zorgfunctie van het gebouw 
is de grote warmtevraag, zeker in verhouding tot de 
koudevraag. Volledig in lijn met de vooropgestelde cri-
teria van VIPA, voorzien wij voor de nieuwe woningen 
van de Zevenbergen geen actieve koeling. Het ontwerp 
voorziet in ruimte oversteken aan de buitengevels. Elk 
raam zal ook voorzien zijn van een afdoende zonwering, 
die niet alleen warmte maar ook licht en andere prikkels 
overdag kan buiten houden. De ramen naar de patio 
kunnen in de zomer volledig geopend worden, zodat 
deze fysisch deel uitmaakt van de binnenruimte en ook 
voor voldoende verluchting zorgt.

passiefhuis?
De beste manier om de energievraag naar verwarming te 
beperken, is de transmissieverliezen via de gebouwschil 
tot een minimum te beperken. In ons voorstel wordt dit 
o.a. gerealiseerd d.m.v. een doordachte zonering van 
de verschillende functies, gecombineerd met een pas-
sieve isolatiegraad. Door vervolgens de gebouwschil te 
voorzien van een hoge luchtdichtheid (n50 is 0,60 h-1) 
worden ook nog de ongecontroleerde ventilatieverliezen 
beperkt.
De hoge isolatiegraden betekenen in de praktijk een be-
langrijk aandachtspunt bij de realisatie van het gebouw. 
De doorgedreven isolerende schil moet continu en zon-
der onderbrekingen aangebracht kunnen worden.

vloeren U = 0.10 W/m²K
wanden U = 0.14 W/m²K
daken U = 0.08 W/m²K

Wij zijn er als ontwerpteam van overtuigd dat de reali-
satie van deze extra isolatiediktes in vloeren, wand en 
daken slechts een beperkte meerkost teweeg brengt, 
perfect inpasbaar binnen het voorziene budget. De 
grootste meerkost voor een volledig passiefhuisproject 
is de investeringskost voor de ramen. De gemiddelde 
kostprijs gaat hier van 400€/m² glasoppervlakte naar 
500 tot 600€/m². Er is immers driedubbel glas vereist en 
speciale, performantere profi elen. In huidig concept zijn 
volgende ramen voorzien:

glas buitenschrijnwerk U = 1.00 W/m²K
profi el buitenschrijnwerk   U < 1.80 W/m²K

Indien we een volledig passiefhuisproject bouwen, zal 
de bouwkost stijgen van ca 1580 €/m² naar 1650 €/m². 
Of 480.000 € in totaal. Of 26.000 € per woning. Jaar-
lijks zal er wel zo’n 750 tot 1000 € per woning bespaard 
worden op verwarming. Volgens ons is deze bijkomende 
investering het overwegen waard, omdat we zo in ons 
energiemasterplan nadien extra budgetten beschikbaar 

	   nulenergie 

energieverbruik in fasen
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krijgen. De technische eigenschappen van de ramen 
zouden in dat geval zijn:

glas buitenschrijnwerk U = 0.60 W/m²K
profiel buitenschrijnwerk   U < 1.00 W/m²K

georiënteerd op de zon
Het goed geïsoleerde nieuwe zorggebouw wordt maxi-
maal georiënteerd op de zon. Voor woonfuncties kan 
men maximaal gebruik maken van alle mogelijke zon-
newinsten (warmte + licht). Op een doordachte manier 
worden gevelopeningen voorzien zodat de zon op ge-
paste wijze wordt geweerd indien hinderlijk en gebruikt 
indien nuttig. En dit steeds met vrijwaring van zichten op 
de onmiddellijke omgeving van het woongebouw.
De kamers van de verschillende woningen worden zo-
veel mogelijk noord- of zuidgeoriënteerd om overdreven 
opwarming door de zon te vermijden. Aan alle zijden is 
een oversteek en een beweegbare verduistering voor-
zien. De oversteek zorgt ervoor dat de warmte en het 
felle van het zonlicht geweerd worden, maar er toch al-
tijd een zicht naar buiten bewaard blijft.
Dergelijk optimaal gebruik van de zon levert niet alleen 
veel warmtewinsten op in de winter binnen het passief-
huisconcept, maar eveneens een grote bijdrage aan het 
algemeen welbehagen van de bewoners. Een gezond 
en aangenaam leefcomfort creëren is het leidmotief van 
ons ontwerpteam.

thermische massa
Dit zorggebouw is een gebouw met strenge eisen inzake 
comfort voor de gebruikers omwille van het permanente 
gebruik van het gebouw. Comfort moet op alle momen-
ten in orde zijn, men kan geen gebruik maken van fa-
severschuivingen zoals in kantoor- of schoolgebouwen. 
Om hieraan tegemoet te komen wordt de thermische 
massa van het gebouw geactiveerd. Op deze manier 
kunnen de gebouwen geconditioneerd worden d.m.v. 
stralingswarmte/koude. Dit is de meest comfortabale 
vorm van warmte/koude afgifte in gebouwen. Door deze 
techniek kunnen we op lage temperatuur verwarmen en 
op hoge temperatuur koelen. Deze strategie is uiterma-
te geschikt voor de aanwending van duurzame warm-
tebronnen, die dus voldoende flexibiliteit laten naar de 
toekomst.
Om de dakstructuur licht te houden, wordt de massa 
van de vloer gebruikt voor de verwarming.

inperken interne warmtewinsten
Vanuit de technische uitrustingen kunnen we door een 
efficiënte en performant verlichtingssysteem een be-
langrijke bijdrage leveren aan de beperking van de in-
terne warmtelasten. De slimme verlichting zal enerzijds 
maximaal inspelen op de aanwezigheid van daglicht en 
gebruikers, en waar mogelijk overkoepelend tijdsgere-
geld worden om onnodig branden te voorkomen. Bo-
vendien wordt gebruik gemaakt van efficiënte armaturen 
en stuursystemen waardoor het geïnstalleerd vermogen 
van de installatie beperkt kan worden tot ongeveer 1.6 
W/m²/100 lux. In de sanitaire ruimten zouden we ge-
bruik willen maken van LED-technologie.

gebouwenbeheer
Een ecologisch verantwoord ontwerp wordt pas eco-
logisch verantwoord als de gebruikers er ook in die 
zin mee omgaan. Alle technische installaties (energie-
voorzieningen, verwarming, ventilatie, koeling, sanitair, 
brandveiligheid, toegangscontrole, RWA, …) zijn voor-
zien van de nodige technische alarmen. Het ontwerp is 
dermate opgevat dat de installaties maximaal reageren 
op de aanwezigheid (bewegingsdetectie/aanwezig-
heidsdetectie) van de gebruiker en /of de intensiteit van 
de gebruiker (CO2 detectie).

2. Gebruik van mogelijke reststromen

In de tweede fase van ons stappenplan gaan we op 
zoek naar oplossingen om mogelijke reststromen in het 
gebouw of het gebruik ervan te herbruiken. Dit zijn veel-
al maatregelen die eerder slimme ontwerpkeuzes verei-
sen, dan grote budgetten. Daardoor zijn ze dus vlot te 
integreren in ons project.

ventilatie
De ventilatie-installaties dienen een hoge efficiëntie te 
halen. Balansventilatiesystemen zijn hierbij een must. 
Om het comfort ten allen tijde te kunnen garanderen en 
van het gebouw een huis met gezonde en verse lucht 
te maken, zonder ‘ziekenhuisgeurtjes’, worden de ka-
mers overvloedig geventileerd. In elke kamer wordt 75 
m³/h ingeblazen en afgezogen. Elke kamer is in balans 
om geen geur- of akoestische hinder in de gangzones 

te veroorzaken.
Elke woning krijgt zijn eigen ventilatie-unit voor één of 
twee leefgroepen. Door de toestellen waar mogelijk te 
bundelen voor twee leefgroepen kunnen we niet alleen 
budget, maar ook kostbare fysieke ruimte sparen. De 
luchtgroepen zijn voorzien van een efficiënt warmtewiel 
voor recuperatie van warmte en/of vocht. Deze warmte-
wisselaar, met een rendement van 85%, haalt de warmte 
uit de afgezogen (niet alleen vervuilde, maar ook opge-
warmde) lucht en geeft deze af aan de vers aangezogen 
lucht. Bijkomend voordeel is de mogelijkheid om aan 
vochtrecuperatie te doen en aldus eenvoudiger en ener-
giezuiniger tot een aanvaardbare vochtbalans te komen.
De geselecteerde luchtgroepen zijn platkasten, die op 
de zolderruimtes boven de badkamers worden gerea-
liseerd.

water
Het hemelwater van het gebouw wordt opgevangen 
en gebufferd voor hergebruik als toiletspoeling, tuin-
bevloeiing en/of onderhoud. Het regenwater ondergaat 
voor hergebruik eerst een lichte zuivering. Dankzij de 
hellende dakvormen zal het opgevangen regenwater 
erg proper zijn. 
De aanwezigheid van deze zuiveringsinstallatie maakt 
het ook mogelijk om huishoudelijk afvalwater van was-
tafels en douche eveneens aan te wenden als spoelwa-
ter voor toiletten. Hierdoor kan naast het opvangen van 
het hemelwater, een aanvullende besparing op het wa-
terverbruik gerealiseerd worden. De verschillende sani-
taire kernen zijn elk voorzien van de nodige afsluitkranen 
om eventuele lekkage tegen te gaan en vroegtijdig op te 
sporen. Het sanitair wordt voorzien van waterbesparen-
de toestellen.

3. Resterende vraag zo duurzaam mogelijk

Tot slot gaan we op zoek naar schone en efficiënte op-
lossingen om onze resterende vraag naar materiaal en 
energie in te vullen waarbij afval voedsel wordt. En dit 
binnen het beschikbare budgettaire kader.

zonneboiler
Omdat de resterende energievraag bijna uitsluitend 
warmte betreft, zowel in de winter voor de ruimtever-
warming als in de zomer voor alle sanitair warmwater 
in de zorgsector, willen wij de warmte van de zon maxi-
maal capteren en benutten. Daarom wordt elke zorgwo-
ning voorzien van een centrale zonneboilerinstallatie. De 
boiler wordt gelijkvloers opgesteld en is verbonden met 
de bovendakse collectoroppervlakte van 6 tot 10m², af-
hankelijk van het aantal kamers.
De vorm, de oriëntatie en de helling van de daken is 
hierop perfect afgestemd.

lucht-water warmtepomp
Voor de overige warmtevraag, als de zonneboiler niet of 
onvoldoende warmte levert, wordt gebruik gemaakt van 
een lucht-water warmtepomp. Dit is een henieuwba-
re warmtebron, met een eerder beperkte performantie 
maar vooral ook een beperkte investeringskost. Gedu-
rende 9 maanden in het jaar, van zodra de buitentempe-
ratuur boven de 10°C is, is deze techniek even rendabel 
als een grondgebonden warmtepomp. In de winterpiek 
echter, daalt het rendement bijna rechtevenredig met de 
buitentemperatuur. Dit wil zeggen een hoger elektrisch 
verbruik in de wintermaanden. Dit kan gecompenseerd 
worden door een PV-installatie (nu of in de toekomst te 
bouwen). Dit kan één grote installatie zijn die het verbruik 
van alle woningen compenseert. Bijvoorbeeld op de da-
ken van slechts 3 of 4 woningen die ideaal geörienteerd 
en onbeschaduwd zijn.

Het grote voordeel van deze installatie is zijn hernieuw-
baar karakter, maar toch beperkte investeringskost. 
Door de lucht-waterpomp slim te kiezen en te postione-
ren, kunnen we in de toekomst altijd een andere warm-
tebron aan de warmtepomp aansluiten. Misschien is het 
in 2028 financieel wel haalbaar om energetische grond-
boringen te doen, omdat de marktprijs sterk gedaald 
is of omdat er door de besparingen op energieverbruik 
meer budgetten beschikbaar zijn.

De technische ruimte van de warmtepomp zit op de zol-
derruimte aan de buitengevel en is ook vandaar recht-
streeks toegankelijk. Dit is niet alleen interessant voor 
onderhoud, zonder interferentie met de leefgroepen, 
maar ook voor toekomstige aanpassingswerken. Elke 
individuele warmtepompinstallatie (1 per gebouw) zal 
voorzien zijn van een wachtaansluiting om eventuele 
toekomstige collectieve verwarming en/of warmtebron-
nen voor warmtepomp vlot en goedkoop te kunnen im-
plementeren.

Materiaalgebruik:

Bij de keuze van de materialen werd heel wat aandacht 
besteed aan hun functionele duurzaamheid en flexibili-
teit. Het gebouw bestaat uit een robuuste basisstruc-
tuur in metselwerk, afgewerkt met een lichte, houten 
dakconstructie met ingeblazen isolatie. De materialen 
worden modulair verwerkt (metselwerk, houten span-
ten) of op maat voor het project geproduceerd. Hierdoor 
kan een belangrijke vermindering van afval tijdens de 
bouw- en deconstructiefase gerealiseerd worden. Alle 
gebruikte materialen worden op hun milieuclassificatie 
(NIBE) geselecteerd. Alle hout is duurzaam, FSC gela-
beld. Isolatiematerialen zijn (H)CFK-vrij, afwerkingsma-
terialen zijn emissie-arm. Wij hebben als ontwerpteam 
algemeen als doelstelling minstens 80% van de mate-
rialen aan te wenden met een NIBE-classificatie index 
van kleiner of gelijk aan 3 (ecologisch verantwoord).

Zo komen we tot een duurzaame en ecologisch verant-
woorde zorgsite, met enkel nog lage-energiewoningen. 
De lat ligt hier hoger dan in het eisen-programma, ener-
zijds om op alle vlakken te voldoen aan de vooropge-
stelde eisen van VIPA, anderzijds omdat wij geloven in 
een duurzaam gebouw voor de toekomst dat vandaag 
veel beter presteert dan de vooropgestelde wetgeving, 
om ook in de nabije en verre toekomst nog relevant te 
zijn. Vanaf 2020 zullen de nieuwe woningen (fase 3 & 4) 
immers moeten voldoen aan de passiefstandaard. Om 
een coherent gebouwenpark te hebben op het einde 
van de rit, anticipeert ons ontwerp hier reeds op.
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5. PLAN VAN AANPAK

De ontwikkeling van zowel het masterplan, de realisatie 
van de vervangingsnieuwbouw en de buitenaanleg, wil 
het ontwerpteam baseren op een intense samenwerking 
met DVC Zevenbergen.  De ontwikkeling is in de eerste 
plaats een proces van communicatie. 
Het ontwerpteam gaat uit van een heldere overlegstruc-
tuur die de vele betrokken partners en stakeholders op 
een evenwichtige manier bij het ontwikkelingsproces 
betrekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
overlegniveaus:

1. Informatieoverleg

Het doel van dit niveau is alle betrokken partijen (raad 
van bestuur, de lokale besturen, overheden (VIPA, 
VAPH, zorginspectie), gebruikers, aanverwanten, per-
soneel, vertegenwoordigers van de bewoners, NEB, 
overheden, externe deskundigen en mogelijke externe 
partners (‘derden’) enz) op een brede, maar gestructu-
reerde basis te betrekken, informeren en/of bevragen. 
Naast de gebruikers, ook de gemeente en omwonenden 
bevragen, zien we als een participatieve verrijking van 
het concept en een eerste stap in het vormen van een 
nieuwe betekenis van de ‘instelling’ Zevenbergen voor 
haar onmiddellijke omgeving. Het ontwerpteam wil deze 
participatie mee ondersteunen en structureren.

2. Projectteam

Een tweede niveau situeert zich rond het projectteam. 
Hier wordt de globale evolutie, conceptvorming en toe-
komstvisie gesuperviseerd. Het projectteam bestaat uit 
de rechtstreeks betrokken partijen: de bouwheer, het 
ontwerpteam, overheden en een vertegenwoordiging 
van de gebruikers.

3. Bouwteam

Ten derde is er het bouwteam, de motor van het pro-
ject.  Hierbij zullen de bouwheer, vertegenwoordigd in 
een projectverantwoordelijke, intens samenwerken met 
het ontwerpteam, op zijn beurt vertegenwoordigd door 
de projectverantwoordelijke. Op dit niveau worden op 
regelmatige basis alle details van het ontwikkelingspro-
ces geëvalueerd. Het bouwteam is, met hun hands-on 
attitude, het sturend en structurerend orgaan tijdens de 
realisatie. 
Bovenvermelde structuur laat ons toe om op elk aan-
gepast niveau, in de juiste detailgraad, het project te 
ontwikkelen met de garantie van een breed gedragen 
concept: zowel intern bij DCV Zevenbergen, als bij de 
overheden, als bij de gebruikers.
Daarnaast wensen we de nadruk te leggen op de con-
tinuïteit tussen het masterplan en de realisatie van het 
project en voorzien dezelfde vertegenwoordiging voor 
beide aspecten. Wij achten deze continuïteit ook een 
meerwaarde in de vertegenwoordiging van de bouw-
heer. We beschouwen het ook net als een verrijking om 
de ontwikkeling van het masterplan voor een groot deel 
parallel te laten verlopen met het ontwikkelen van de 
vervangingsnieuwbouw op architectuurschaal. We zijn 

van mening dat beide elementen: de architectuur van de 
woningen en het masterplan elkaar moeten bevruchten 
en versterken.

De onduidelijkheid over de toekomstige subsidiestruc-
tuur (toekomst VIPA) wil het ontwerpteam als een kans 
zien om in dialoog te gaan met de overheden om in 
nauw overleg een concept, op maat van de noden van 
de bewoners, te bewerkstelligen. Hierbij zijn we ervan 
overtuigd dat de ervaring van DVC Zevenbergen en de 
ervaring binnen het ontwerpteam in vooruitstrevende 
zorgprojecten kan resulteren in kwalitatieve oplossin-
gen. Het team engageert zich om mee de dialoog met 
de overheid aan te gaan.

GOTIK:

Volgens het GOTIK systeem beschouwen we het plan 
van aanpak vanuit de verschillende kritische invalshoe-
ken: Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Het 
ontwerpteam staat op die manier garant voor een soe-
pele versmelting van de haalbaarheid en de concept-
ontwikkeling tijdens het volledige masterplan, studie- en 
realisatieproces.
Voor het masterplan ontwikkelt het ontwerpteam naast 
een planningskader ook een budgettair toetsingskader. 
Hiermee wordt de budgettaire impact op verschillende 
strategieën ook in deze strategische fase in kaart ge-
bracht. Wij beschouwen deze tool als een wezenlijke 
sleutel om van het masterplan naar een realistisch uit-
voeringsplan over te gaan.
Met name in het realisatieproces zijn de GOTIK parame-
ters cruciaal: Geld, Tijd en Kwaliteit zijn steeds moeilij-
ker te corrigeren en te beïnvloeden naarmate het proces 
voortschrijdt. Bovendien neemt de kostprijs van corrige-
rende maatregelen doorgaans toe. De integratie van de 
ontwikkeling van het masterplan en het architectuurcon-
cept is ook omwille van die reden cruciaal.

Organisatie:

Geïntegreerd ontwerpteam

De inrichting van de buitenruimte is in sterke mate ge-
integreerd in het architecturale concept en omgekeerd. 
Het ontwerpteam zal steeds beide vertegenwoordigen. 
De architecten en landschapsontwerpers kiezen voor 
een geïntegreerde aanpak, waarbij de conceptvorming 
gebeurt in een gedeelde lead. Het programma heeft een 
grote impact op de site en we willen op deze manier 
de integratie van beide disciplines garanderen. Ook de 
aspecten duurzaamheid, technieken en stabiliteit zullen 
steeds mee vertegenwoordigd zijn in de verschillende 
overlegniveaus.
Ons team is samengesteld als een multi-disciplinair ont-
werp- en onderzoeksteam. Op die manier kunnen we ar-
chitectuur, landschap, stabiliteit en speciale technieken 
voor dergelijke, complexe ontwerpopdracht simultaan 
en iteratief ontwerpen. Het eindresultaat zal een inte-
graal duurzame thuis zijn voor alle bewoners van DVC 
Zevenbergen.

Gecentraliseerde coördinatie van de studieopdracht

Het ontwerpteam duidt een projectverantwoordelijke 
aan met ruime ervaring in vergelijkbare opdrachten. 
Deze verantwoordelijke is het aanspreekpunt van de 
bouwheer. De projectverantwoordelijke structureert het 
proces en zorgt voor een intense en transparante kop-
peling tussen de verschillende betrokken partijen. Deze 
coördinerende rol loopt doorheen alle fases van het pro-
ject, van conceptvorming tot realisatie.  Continuïteit ga-
randeert o.a. dat de geest van het project kan behouden 
blijven tot op de werf.

Kostendeskundige

Aanvullend voorzien we - teneinde maximaal garanties 
te bieden voor een effectieve budgetbewaking - een in-
terne kostendeskundige met specifieke projectervaring 
voor het aspect budgetbewaking. 
Door hiervoor een andere persoon verantwoordelijk te 
stellen realiseren we:
 - de nodige objectiviteit en neutraliteit inzake het 

budget t.o.v. de verschillende partners
 - de garantie dat budgetbewaking in de activiteiten 

van het ontwerpteam structureel verankerd is en 
pro-actief wordt uitgevoerd

De kostendeskundige is binnen het ontwerpteam tevens 
de drijvende kracht inzake budgetoptimalisatie.

Budgetbewaking:

De kostprijs van een project, de doorlooptijd en de kwa-
liteit ervan worden vooral bepaald in de eerste fasen 
van het proces. Het is dan ook belangrijk in een vroeg 
stadium (budgettair) goed onderbouwde beslissingen te 
nemen i.v.m. de structurele opbouw, buitenschil, tech-
nische uitrusting en inrichting én over ambitieniveaus 
(duurzaamheid, flexibiliteit, beeldwaarde, enz.) die dik-
wijls een hogere stichtingskost impliceren.
De gehanteerde budgetteringsmethodiek gaat ervan uit 
dat de budgettaire onzekerheid omtrent een project af-
neemt in de loop van het proces en dat de aan te hou-
den reserve dan ook kan afnemen in de tijd. 

Scope

Het budget is gerelateerd aan de beschikbare subsidies. 
Dit betekent dat het budget een vastgelegd kader is. Het 
is echter van groot belang een duidelijke communica-
tie te voeren naar het spectrum van verwachtingen die 
binnen dit budgetkader gerealiseerd zal worden. Dit be-
staat uit het afbakenen van het project in een heldere en 
gedetailleerde projectdefinitie. De scope is met andere 
woorden het geheel van mogelijkheden (keuzes) binnen 
de budgetgestuurde projectdefinitie. Deze scope ver-
nauwt naarmate het realisatieproces vordert. 
In het algemeen zijn wij verder van oordeel dat er twee 
soorten budget moeten worden onderkend: het inves-
terings- en exploitatiebudget. Het investeringsbudget 
bestaat uit alle uitgaven die gemaakt worden voor de 
ontwikkeling en realisatie. Het exploitatiebudget bestaat 
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uit alle kosten om het projectresultaat in stand en/of ge-
bruiksklaar te houden voor de periode waarvoor het is 
gemaakt.
Er is een duidelijke wisselwerking tussen beide; een ho-
gere investering in bv. betere of andere (duurzamere, ef-
ficiëntere, effectievere) materialen of hulpmiddelen leidt 
in het algemeen tot lagere exploitatielasten. Dit is zelfs 
zeer evident indien men naar het aspect energieverbruik 
kijkt, dat door ons erg gedetailleerd kan worden gesti-
muleerd.
De keuze voor de oprichting van de ruwbouwwoningen 
als passiefwoningen bijvoorbeeld, is een keuze met ho-
ger investerinsbudget, maar een lager exploitatiebud-
get. Pas na beiden goed afwegen t.o.v. elkaar zal het 
economisch meest rendabele alternatief kenbaar zijn.

Een investeringsbeslissing zonder exploitatie-referentie-
kader leidt algauw tot een projectresultaat zonder een-
duidige prijs/kwaliteitsverhouding. Omgekeerd, indien 
een budgettaire (investerings)enveloppe als premisse 
van eerste orde geldt, is het van zeer groot belang een 
optimalisatie naar eisenprogramma m.b.t. kwaliteit door 
te voeren, zodat de eindgebruikers niet in de waan wor-
den gelaten van onmogelijke dromen.

Afdwingbaarheid

De basis voor een succesvol project binnen het voor-
opgestelde budget is de budgetbewaking afdwingbaar 
maken. Dit gebeurt door in de planning binnen elke fase 
een toetsing door de kostendeskundige te voorzien. De 
overgang van één fase naar een andere is slechts mo-
gelijk na formele toetsing van het budget en de daaraan 
gekoppelde scope.

De opmaak van kwaliteitsvolle documenten in aanbeste-
dingsfase vormen de basis voor een uitvoering waarin 
zo weinig mogelijk ruimte gelaten wordt voor interpreta-
tie, lacunes, etc.  Het ontwerpteam heeft ruime ervaring 
en ervaren medewerkers die hiervoor garant staan.

Het bestek voor de aannemers zal voorzien in de no-
dige specifieke verplichtingen en procedures m.b.t. het 
financiële verloop en de opvolging van de uitvoering.

Ontwerpproces per fase

Schetsontwerp: hierbij zal het oppervlakteprogramma 
als een belangrijke kostendrijver beschouwd en geana-
lyseerd worden. Wij maken hiervoor gebruik van een 
oppervlakteraming op basis van interne kengetallen die 
gebaseerd zijn op vergelijkbare projecten. (zoals toege-
voegd hierna)

Tijdens het voorontwerp wordt de eigenlijke scope van 
het project in detail vastgelegd.  Vermits de bouwdelen 
reeds concreter gedefinieerd zijn, kan het ontwerp op 
componentniveau opgemeten en gebudgetteerd wor-
den. Deze methode laat toe om bij de uitwerking van het 
project met vrij grote nauwkeurigheid de kostprijsimpli-
caties van alternatieven inzake basislayout, structurele 
opbouw en uitrusting van het project te onderzoeken en 
af te wegen tegenover hun bouwtechnische, architectu-
rale en exploitatietechnische performantie.

Definitief ontwerp: in deze fase worden gedetailleer-
de meetstaten opgesteld per aparte discipline. De kos-
tendeskundige maakt per discipline een gedetailleerde 
raming (op basis van gegevens van gelijkwaardige pro-
jecten).

Gedurende het volledige ontwerpproces wordt een hel-
dere procedure gehanteerd voor het beheer van wijzi-
gingen aan de scope van het project, met vermelding 
van hun redenen en verantwoording alsook de impact 
op kost en tijd (en eventueel kwaliteit). 

Uitvoeringsfase

De budgetopvolging tijdens de uitvoeringsfase zal ge-
organiseerd worden overeenkomstig de wetgeving van 
overheidsopdrachten. De administratieve besteksbe-
palingen zullen bijkomend strikte procedures opleggen 
m.b.t. het beheer en de opvolging van wijzigingen en 
meerwerken, indexatie en regiewerken.
Tijdens de uitvoering van het project hanteert het ont-
werpteam dezelfde format voor de periodieke voort-
gangsrapportering m.b.t. het budget als tijdens de ont-
werpfase. 

Planning:

Bewaking

Bij de start van het project wordt een in overleg opge-
stelde ‘GANTT’ planning of balkenplanning opgemaakt 
(high level planning). Deze zal het globale verloop van 
het project weergeven met duidelijke afbakening van de 
verschillende fasen en met de belangrijke milestones 
duidelijk aangeduid.

De ontwikkeling van het masterplan is naast een ruimte-
lijke structuur ook een structuur in de tijd. Deze planning 
wordt dan in relatie tot het masterplan opgesteld. 

Naarmate het project verloopt, wordt deze planning ge-
detailleerd aan de hand van (deel)planningen van fase-
ring, ontwikkelingen, ontwerpers, aannemers, leveran-
ciers, etc. De voortgang van de planning wordt steeds 
zorgvuldig opgevolgd en indien nodig bijgestuurd.
Een dergelijke tijdsplanning is van groot belang in pro-
jecten als deze met zoveel verschillende stakeholders. 
Ze zijn niet alleen een richtlijn voor ons als ontwerpers, 
maar ook beslissingstermijnen voor de stakeholders bij 
de bouwheer.

Vrijwaring bij uitvoering

Het ontwerpteam stelt  een aantal maatregelen voor om 
de opdrachtgever maximaal te vrijwaren tegen laattijdi-
ge (op)levering.

De projectverantwoordelijke zorgt voor een heldere 
planningsbewaking. Tijdens het volledige ontwerp- en 
bouwproces zal hij duidelijk rapporteren in hoeverre de 
ontwerpers en aannemers op schema zitten, zodat wan-
neer nodig het ontwerpteam voor zijn verantwoordelijk-
heid geplaatst kan worden en de nodige bijsturingen 
kunnen gebeuren.

DETAIL planning

fasen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

masterplan

project voorbereiding overleg lokale besturen/stakeholders
voorontwerp 1 2 3

participatief overleg
uitwerking 1 2 3 4

informeren

vervangingsnieuwbouw

project voorbereiding evaluatie wedstrijdontwerp
1 schetsontwerp 1 2 3 4
2 voorontwerp 1 2 3 4

subsidieaanvraag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 bouwaanvraag 1 2

bouwaanvraag 1 2 3
4 uitvoeringsontwerp 1 2 3 4 5

aanbesteding 1 2 3 4
5 uitvoeringsontwerp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

verhuis en voorbereiding 1 2 3 4 5 6

vereenvoudigde voorstelling per jaar: verhuis

jaar 01 jaar 02 jaar 03 jaar 04

ontwerp + vipa subsidie procedure (vipa) do en aanbesteding uitvoering

Bijkomende maatregelen om de bouwheer te vrijwa-
ren tegen een laattijdige oplevering zijn de contractue-
le garanties door toepassing van het contract  te laten 
nakomen. Een doordachte opmaak van de administra-
tieve bepalingen speelt hierin een cruciale rol. Om de 
verplichtingen van de aannemers inzake de planning en 
de procedurele kwaliteit beter beheersbaar te maken 
is het ontwerpteam voorstander om aan de aannemer 
via het bestek ook specifieke taken of eisen inzake zijn 
onderaannemers, projectorganisatie, planningscontrole, 
coördinatietaken, indiening van uitvoeringsdocumenten 
en dergelijke op te leggen.

Informatie:

Eén aanspreekpunt: de projectverantwoordelijke garan-
deert de continuïteit van de projectinformatie.
Het ontwerpteam zal gebruik maken van een centraal 
informatieplatform waarop alle projectdata op een over-
zichtelijke en reconstrueerbare wijze wordt gestockeerd. 
Via een systeem van gedifferentieerde toegangsrechten 
kunnen ook de andere partijen binnen het ontwerp- en 
bouwproces (opdrachtgever, aannemers, enz.) op dit 
platform actief zijn.
De coördinatie tussen de verschillende partijen in het 
ontwerpteam wordt vergemakkelijkt doordat er in de 
verschillende fases met één CAD-systeem en één lay-
erstructuur wordt gewerkt.

Ereloonvoorstel:

De volledige studieopdracht voor het masterplan zoals 
omschreven in de projectdefinitie bieden wij aan voor 
een forfaitair ereloon van 35.000€ excl. BTW.
De studie van architectuur, stabiliteit, technieken (inclu-
sief epb verslaggeving) bieden wij aan voor een ereloon-
percentage van 10,7% op de totale bouwkost van de 
gebouwen.
De studie los meubilair bieden wij aan voor een ereloon-
percentage van 5% op de kostprijs van het los meubilair.
De studie inrichting van de open ruimte bieden wij aan 
voor een ereloonpercentage van 7.4% op de totale 
bouwkost van de inrichting van de open ruimte.

Procesbereidheid

We zijn als ontwerpteam bereid om te luisteren. Om het 
project mee te blijven ontplooien en onze expertise in 
het creëren van bijzondere, en in het leven verankerde 
projecten ter beschikking te stellen van een verrijkend, 
gemeenschappelijk ontwikkelingsproces. 
We zijn ons bewust dat de ontwikkeling van het mas-
terplan- en architectuurconcept een leerproces is met 
nog zeer weinig precedenten, waarbij het plan van eisen 
meegroeit in de tijd. Op die manier kunnen we ook door 
de fasen heen het ontwerp en de lastenboeken verder 
verfijnen.

Detailplanning van eerste fase.
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Potentiële relaties met derden 


