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volledige studieopdracht voor de bouw van een lokaal dienstencentrum met integratie van gemeentelijke dienstverlening en woningen voor senioren
te Veldegem



inplantingsplan1 VELDEGEM 

Veldegem is een ‘straatdorp’ waarvan de ruggegraat 
gevormd wordt door één enkele as, de Koning Albertstraat. 
Langsheen deze as bevinden zich nagenoeg alle gemeentelijke 
voorzieningen, winkels, scholen en horeca. De pleinen aan de 
kerk en het oude gemeentehuis tonen zich als een reeks pockets, 
plaatselijke verbredingen van de hoofdstraat waar momenteel 
wordt geparkeerd.

De Koning Albertstraat en de Rembertstraat zijn ontstaan uit de 
18de eeuwse stedenbouwkundige onderlegger van Veldegem, 
ontworpen op het moment dat de vroegere heidegrond van de 
Lepe door de administratie onder Napoleon werd ontwikkeld 
tot exploitatiebos. De bebossing werd aangezet door middel 
van een drevenstructuur in dambordpatroon die ontworpen en 
aangelegd werd door Pieter Maertens. Deze structuur vertrok 
vanuit een hoofddreef (de huidige Koning Albertstraat) waarop 
een hele reeks zijdreven haaks aantakten. Het tracé van deze 
dreven bepaalt tot op vandaag het stratenpatroon van Veldegem 
(Kloosterstraat, Rembertstraat, Halfuurdreef, Wormstaldreef,...).

De opdracht voor een nieuw dienstencentrum met 
parkeergarage en 20 zorgwoningen wordt ingeschreven in het 
DNA van Veldegem. Ten eerste wordt een dwarse doorsteek 
voorzien tussen de nieuwe parallelstraat uit het masterplan van 
MSDN en de hoofdstraat. Deze verbindt de nieuw te ontwikkelen 
wijk met het dorpscentrum. Langsheen deze doorsteek wordt 
het dienstencentrum ontworpen rond een centraal ruitvormig 
plein. Ten tweede wordt de nieuwe parallelstraat waarop de 
parkeergarage aantakt ontworpen als een echte dreef waarbij 
de bestaande hoogstammen (zomereiken en essen) aan 
de achtergrens van het perceel worden gekoppeld aan de 
meer westelijk gelegen knotwilgenrij die is opgenomen in het 
masterplan van MSDN.

1 markt
2 oud gemeentehuis
3 kerkplein
4 kerk
5 basisschool
6 nieuwe sociale woonwijk Vivendo
7 nieuwe paralleldreef
8 dienstencentrum rond ruitvormig plein
9 verbinding / kerkwegel
10 mogelijke uitbreiding bebouwing
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2 EEN GEÏNTEGREERD ONTWERP

In het bestaande masterplan wordt uitgegaan van 
een volledige scheiding van de verschillende functies 
(dienstencentrum / woonprogramma ). Cruciaal in de 
aanpak van het nieuwe dienstencentrum is de vraag in de 
opdracht naar het voorzien van parkeergelegenheid voor 
60 wagens. Dit parkeervolume is te groot om bovengronds 
te voorzien, maar evengoed te klein om op een economisch 
verantwoorde manier over een garage van meerdere lagen 
te worden uitgesplitst. Er dient dus te worden nagedacht over 
een éénlagige ondergrondse parkeergarage.

Een garage in één laag impliceert gezien de oppervlakte van 
het terrein dat een deel van de zorgwoningen bovenop de 
garage komt te staan. Het apart aanbesteden en uitvoeren 
van het dienstencentrum en de zorgwoningen lijkt dan ook 
onlogisch. We herdenken de opdracht naar een geïntegreerd 
verhaal van dienstencentrum én zorgwoningen, voor een deel 
in publiek-private samenwerking. 

Wat eerst een streep door de rekening lijkt, opent plots 
een hele reeks nieuwe opportuniteiten. In dit geïntegreerd 
verhaal kunnen dienstencentrum en woningen bijvoorbeeld 
wel worden gestapeld. Een tweede kans ligt in het feit dat het 
dienstencentrum echt kan worden ingezet als schakel tussen 
het dorpscentrum en de nieuwe wijk. Tot slot dient er in dit 
nieuwe opzet op een totaal andere manier worden nagedacht 
over de publieke ruimte, waarbij rekening dient gehouden 
te worden met het feit dat we bovenop een parkeergarage 
bouwen. Het is onze ambitie de structuur van de garage zo 
te ontwerpen dat ze iets betekent voor het bovenliggende 
dienstencentrum en omgekeerd.

plein

parking

47 parkeerplaatsen 2,68 x 5,00 m
10 plaatsen mindervaliden 3,60 x 5,00 m
oppervlakte 1847 m2 bruto
32 m2 / parkeerplaats

1 galerij in lichtblauwe tegels
2 pleinverharding in gebakken 
 kleiklinkers
3 dolomietveld petanquebanen
4 dreef fraxinus excelsior, quercus  
 robur, salix alba
5 toegang parkeergarage
6 bovengrondse standplaatsen wagens
7 overdekte fietsenstalling
8 doorsteek
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3 EEN NIEUW DIENSTENCENTRUM

Voor het uitwerken van de opdracht zijn we vertrokken van 
het ontwerp van de publieke ruimte. Deze is voor een goed 
functioneren van het dienstencentrum cruciaal. Door de aard 
van het programma (een combinatie van LDC en een reeks 
zorgwoningen) dreigt die snel te versnipperen in een reeks 
kleine fragmenten. Dit willen we absoluut vermijden.

Het nieuwe dienstencentrum hoeft zich door de omslag 
van het ontwerpvraagstuk (één geïntegreerd project ipv 
opsplitsing LDC - woningen) niet meer volledig op de Koning 
Albertstraat te richten. In plaats daarvan wordt het centrum 
gelijklagig en met een maximale gevellengte uitgewerkt 
rondom een duidelijk ontworpen plein. Het gebouw wordt 
als het ware binnenstebuiten gekeerd: het wordt voorzien van 
een reeks binnengevels in plaats van buitengevels, met een 
publieke ruimte die zich niet voor of achter, maar temidden 
het dienstencentrum bevindt. Op die manier wordt het plein 
het hart van het dienstencentrum, een plek waar jong en 
oud Veldegem elkaar ontmoeten en waar allerlei activiteiten 
kunnen doorgaan.

De veelheid aan diensten en adressen blijft gegroepeerd 
binnen één gebouw, maar verdraagt in zijn schakeling 
rond het ruitvormige plein verschillende gebruiksregimes. 
Daardoor wordt het verhuren of aanbieden van polyvalente 
ruimtes voor verenigingen evident, zonder dat dit met 
allerlei complicaties op het gebied van toegankelijkheid en 
openingstijden hoeft gepaard te gaan. Elke voorziening of 
dienst krijgt bovendien zijn eigen gezicht, laagdrempelig en 
vlot toegankelijk. Alle toegangen worden dan ook op het 
plein georganiseerd. Een gebruiker combineert verschillende 
voorzieningen in één bezoek door het oversteken van het 
plein of het aflopen van de galerij. De overstaande portieken 
benadrukken deze relaties over het plein nog eens extra.

De tippen van de ruit worden afgesneden, waardoor het plein 
in feite zeshoekig van vorm is. De openingen op de koppen 
van de ruit vormen de doorsteken naar de straat en de 
dreef. Daardoor wordt het plein publieke ruimte in de echte 
betekenis van het woord, met de galerij als voetpad tussen 
Koning Albertstraat en achterliggende dreef, langsheen de 
verschillende diensten. Door deze doorsteek worden de 
nieuwe wijk van Vivendo en het oude dorpscentrum op elkaar 
kortgesloten. De nieuwe verkaveling wordt een volwaardig 
stukje Veldegem.

 dienstencentrum

 woningen

 burgerzaken

 openbare bibliotheek

 politie

 buitenruimte

 jeugdmuziekatelier

 stookplaats

 gemeenschappelijk onthaal

 

geometrie plein

adressen

1 kantoren
2 bibliotheek
3 vertelhoek / themaklas
4 notenklas
5 instrumentenles
6 zorgwoningen dreef
7 OCMW
8 cafetaria
9 clublokaal (petanque, biljart...)
10 polyvalente zaal
11 parkeergarage
12 zorgwoningen Koning Albertstraat
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4 INDELING

Het dienstencentrum wordt uitgewerkt in vier vleugels 
langsheen de ruit. Elk van deze vleugels krijgt een hellend 
groendak, oplopend tot aan de borstweringen van de 
galerijen. Deze helling geeft extra diepte aan het zeshoekige 
plein, en benadrukt het belang van de hoeken, waar de 
belangrijkste toegangen zijn gesitueerd. Binnen zorgt het 
hellend plafond voor een zonering in bibliotheek en cafetaria, 
verschuivend van breed, hoog en open naar intiem en 
huiselijk. 

De westelijke vleugel aan de hoofdstraat wordt ingericht 
als dienstencentrum met bibliotheek. De kantoren en de 
vergaderzaal zijn het vaakst bezet en fungeren als gezicht 
voor het centrum op de straat. De toegang bevindt zich 
evenwel op het plein, waar wachtruimte, computertafel 
en krantenhoek tussen bibliotheek en kantoren worden 
ingeplant.

De oostelijke vleugel aan de dreef herbergt de belangrijkste 
voorzieningen van het OCMW, zoals de cafetaria, de 
les- en opwarmkeuken, het wassalon en het lokaal 
persoonsverzorging (kapsalon / pedicure...).

De westelijke vleugel aan de zijde van de dreef en de 
oostelijke vleugel aan de hoofdstraat zijn tegenover elkaar 
gelegen maar gelijkaardig opgevat.  In de hoeken van deze 
vleugels is telkens een inkomhal voor de zorgwoningen 
ingericht.  Ze groeperen bovendien een aantal annexen en 
polyvalente ruimtes die direct op het plein ontsluiten.

De bibliotheek krijgt een annex die als vertelhoek voor de 
kinderen of als themaklas door de Stapsteen kan worden 
gebruikt. Aanliggend wordt het muziekatelier met notenklas 
en instrumentenklas ingericht. De cafetaria heeft een uitloper 
in het clublokaal, die als uitvalsbasis voor een petanque- 
of biljartclub kan dienen. Aan de buitentrap naar de 
parkeergarage bevindt zich de grote polyvalente zaal.

De krans van functies rondom het plein zorgt voor 
doorlopend contact tussen jong en oud, ambtenaren en 
verenigingsleden, bewoners en bestuur.

gelijkvloers

0 doorsteek
1 kantoren
2 bibliotheek
3 vertelhoek / themaklas
4 notenklas
5 instrumentenles
6 zorgwoningen dreef
7 OCMW
8 cafetaria
9 clublokaal (petanque, biljart...)
10 polyvalente zaal
11 parkeergarage
12 zorgwoningen Koning Albertstraat
13 vergaderzaal
14 kranten / computers
15 technische ruimte
16 verzorging / pedicure
17 berging meubilair
18 leskeuken
19 fietsenstalling
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5 WOONPROGRAMMA

De keuze voor een gelijkvloers dienstencentrum betekent 
kiezen voor wonen op de verdiepingen. Dit hoeft helemaal 
geen nadeel te zijn, wel integendeel. Wonen op de 
verdieping levert belangrijke voordelen op het vlak van 
privacy, geborgenheid, licht en zicht. Bovendien kunnen de 
woningen betrokken worden op de publieke ruimte van het 
plein zonder er hinder van te ondervinden.

De woningen worden opgevat als doorzonwoningen 
geschakeld langs een galerij. Waar de galerij in een klassiek 
woonprogramma vaak wordt geweerd omwille van de impact 
die ze heeft op de privacy van de aanliggende woningen, 
zijn we er van overtuigd dat ze in dit specifieke geval een 
duidelijke meerwaarde kan betekenen. De galerij vormt 
een soort tussenschaal tussen de woonunit en de publieke 
ruimte, die voor sociale controle én interactie zorgt, cruciaal 
voor een goed functionerend zorgwoningencomplex. 
Medebewoners zijn sneller gealarmeerd als er geen beweging 
meer te zien is of als ‘s nachts het licht aan blijft.

De woonvolumes maken de straat. In de Koning Albertstraat 
sluiten ze de gevelwand en maken een duidelijke pleingevel 
door hun structuur en modulering. Aan de zijde van de 
dreef maken ze een duidelijke hoek met de Rembertstraat 
waardoor de nieuwe groenas aan de zuidzijde van het 
perceel helder wordt afgelijnd. Het volume hier telt net als 
het centrale woonblok nr. 3 in het masterplan van MSDN drie 
bouwlagen en kan de aanzet betekenen voor het ontwikkelen 
van een nieuwe woonstrook in de achterzone van de diepe 
percelen langs de Koning Albertstraat.

niveau 1 en 2 10m0 10 20 M

langssnede 22’ 10m



6 LEVENSLANG WONEN

Een goede maat voor de woningen vormt in feite de basis 
voor de modulering van het volledige ontwerp. Uit een 
vergelijking van de gevelbreedtes aan de Koning Albertstraat 
en de achterliggende dreef wordt rekening houdend met 
de vertikale circulatie een werkbare module afgeleid van 
3m20 hart op hart. Een woning meet 2 modules breed bij 4 
modules diep.

De basis van 12m80 bij 6m40 voor de woningen levert 82 
m2 bruto oppervlakte op, hetgeen netto 74 m2 betekent, 
berging inbegrepen (binnen de vork 66m2- 80m2 voor 2/2 
woningen van de VMSW). Elke woonunit beschikt over een 
private buitenruimte van10 m2 (1m60 bij 6m40), waarvan 
de helft terras en de helft veranda / wintertuin. 

Het resulterende basismodel is een éénlagige zorgwoning 
met twee slaapkamers en alle voorzieningen. De kamers 
worden daarbij in een ring langsheen de badkamer 
geschakeld zodat een vlotte circulatie met een rolstoel 
verzekerd wordt.

Een belangrijke extra in het ontwerp van de woningen 
is de component levenslang wonen. De appartementen 
zijn zo ontworpen dat ze kunnen worden aangeboden als 
kangoeroewoning of gezinswoning, door het optioneel 
voorzien van een binnentrap die twee bovenliggende 
modules met elkaar verbindt. Daardoor ontstaat de 
mogelijkheid eventueel woningen met 4 slaapkamers en een 
oppervlakte van 148 m2 aan te bieden, voor gezinnen met 
bijvoorbeeld een zorgbehoevend kind. Een ander scenario is 
dat waarbij een zorgbehoevende oudere de ene verdieping 
betrekt, en het verzorgend familielid de andere.

types woningen

type A basistype conform VMSW (2/2 of 2/3)
 74 m2 berging inbegrepen
 82 m2 bruto
 5 m2 veranda
 5 m2 terras

type B kangoeroewoning
 2 units 74 m2

type C gezinswoning conform VMSW (tot 4/8)
 148 m2 berging inbegrepen
 4 slaapkamers

1 passerelle
2 terras
3 veranda

gezinswoning
4 slaapkamers

gezinswoning
4 slaapkamers

kangoeroe steunend zorgwoning basis

kangoeroe ondersteund zorgwoning basisgezinswoning
4 slaapkamers

gezinswoning
4 slaapkamers

kangoeroe steunend zorgwoning basis

kangoeroe ondersteund zorgwoning basis

1 1 

2 2 3 3

type A type B type C type A type B type C



7 GABARIT & MATERIALISATIE

Het dienstencentrum van Veldegem vervangt superette 
Develter, generaties lang een begrip in het dorp. De 
bakstenen afkomstig uit de afbraak, aangevuld met andere 
partijen, worden gerecupereerd in de nieuwbouw. De warme 
bruinrode tint van de recuperatiebaksteen contrasteert met de 
felgekleurde keramische tegel van de galerijen en terrassen. 
De borstweringen tot slot zijn gedeeltelijk uitgevoerd in 
massief metselwerk, gedeeltelijk in lichtgekleurd hout.

Het plein wordt uitgevoerd in een klei- of betonklinker met 
een tint analoog aan die van de gevelsteen. 

Het dienstencentrum met zorgwoningen maakt duidelijke 
straatwanden van drie lagen hoog, zowel aan de hoofdstraat 
als aan de dreef. Door het spelen met de hoogtes van 
borstweringen en vloerpakketten wordt aangesloten bij de 
aanpalende panden. Het gebouw heeft hetzelfde aantal 
bouwlagen als de linkerbuur en een groot deel van de 
nieuwere ontwikkelingen langsheen de hoofdstraat, maar 
heeft een hogere kroonlijst omwille van het afgeplatte 
vlinderdak. De gevel oogt evenwel open door het 
terugtrekken van de buitengevels van de appartementen 
tegenover de straatwand. De lichtgekleurde terrassen die 
op die manier ontstaan, zorgen voor een interessante 
dieptewerking.

Door het concentreren van het grootste volume aan de 
straatwanden kan het binnengebied op één bouwlaag 
worden gehouden, hetgeen cruciaal is voor de leefkwaliteit 
van de woningenrij langsheen de Rembertstraat. Het dak van 
het dienstencentrum loopt af van 5 meter aan de woningen 
tot 3m50 centraal aan het plein. Door het oriënteren van de 
woonmodules haaks op de straat wordt ook de inkijk op de 
achtertuinen van diezelfde woningen beperkt.

gevels

gevelfragment

dwarssnede 33’ met achtergevel Koning Albertstraat

1 recuperatiebaksteen
2 lichtgekleurde keramische betegeling
3 houten schrijnwerk
4 plaatmateriaal
5 houten borstwering
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voorgevel Koning Albertstraat

voorgevel nieuwe dreef
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8 DUURZAAM BOUWEN 

EEN GEINTEGREERDE ONTWERPAANPAK

Het ontwerpen van duurzame gebouwen wordt zowel door het 
stedenbouwkundig concept, de keuze van materialen en componenten 
bepaald, als door de exploitatie op lange termijn (onderhoudskosten), de 
milieuvriendelijkheid en het efficiënt energiegebruik.

Al deze aspecten staan niet op zich maar zijn nauw met elkaar verweven: 
een lange levensduur heeft bijvoorbeeld een belangrijke ecologische 
impact aangezien de afvalstroom vermindert, terwijl een minder snelle 
veroudering ook een gunstige invloed heeft op de esthetiek en de 
omgeving.

Rationeel, zuinig en verantwoord energiegebruik vergt dan ook een 
geïntegreerde aanpak. Dit houdt in dat er een continue dialoog is tussen 
de ontwerpers, de studiebureaus en bij voorkeur ook de opdrachtgever, 
en dat de verschillende onderdelen van het project gefundeerd zijn op 
de verschillende disciplines. Elke ingreep wordt gewikt en gewogen 
vooraleer deze in het project ingepast kan worden. Daarbij primeert het 
gezond verstand op gesofisticeerde high-tech toepassingen zodat de 
onderhoudskost en dus de levenskost beperkt wordt.

Duurzaam bouwen stopt niet bij het voorschrijven van milieuvriendelijke 
technieken. Het vraagt specifieke aandacht in alle fases van het 
bouwproject, van bij het programma van eisen tot na de oplevering. Het 
doel is om tot een geïntegreerd ontwerp te komen, waarbij omgeving, 
gebouw en installaties een sluitend geheel vormen.

Een geïntegreerde aanpak gaat in de basis uit van minder energie, meer 
comfort, een betere bruikbaarheid en houdt tevens rekening met de 
verschillende levensfasen van het gebouw (ontwerp, uitvoering, gebruik 
en exploitatie, mogelijk hergebruik en eventuele afbraak).

De term comfort wordt hierbij in de brede zin begrepen:
• thermisch comfort, geoptimaliseerd in functie van de   
 seizoenen;
• visueel comfort: maximaal gebruik van daglicht, zonder  
 verblinding en zonder in te boeten aan thermisch comfort;
• akoestisch comfort, zowel intern als extern;
• luchtkwaliteit: verse en gezonde lucht in het gebouw

De maatregelen om tot een laagenergie gebouw te komen, stoelen 
op 2 basispeilers. Enerzijds zijn er de passieve maatregelen, met 
name het concept van het gebouw an sich, anderzijds zijn er de 
actieve maatregelen, met name de technische installaties. Zowel het 
architecturale concept als de technische installaties bepalen immers mee 
het energieverbruik, en aldus de globale milieu-impact van het gebouw.
De actieve en de passieve maatregelen dienen op elkaar afgestemd 

te zijn om te kunnen streven naar een zo groot mogelijke energie-
efficiëntie. Als ontwerpers gaan wij ervan uit dat de passieve 
maatregelen veruit de belangrijkste zijn.

In concreto zijn dit : 
• een optimale oriëntatie van het gebouw;
• optimalisatie van de glasoppervlakten i.f.v. daglichttoetreding;
• een efficiënte en compacte vormgeving;
• een doordachte materiaalkeuze met een goede isolatiewaar 
 de, een winddichte constructie, een verstandige gevelop 
 bouw;...

Deze maatregelen worden verder aangevuld met actieve maatregelen 
om de energievraag verder te reduceren en deze zo efficiënt mogelijk in 
te vullen, zoals:
• een warmteproductie met hoog rendement (best practice),  
 met een aanzienlijk hernieuwbaar aandeel door middel van  
 beproefde technieken;
• energie-efficiënte lichtarmaturen;
• vraag gestuurde ventilatie, ...

PROJECTVISIE DUURZAAMHEID KLIMAAT EN TECHNIEKEN

Voor de woningen - in het bijzonder gezien de doelgroep van ouderen 
en mindervaliden - is het belangrijk om alle bewoners een identiek, 
hedendaags comfort te bieden. In het dienstencentrum moeten dan weer 
wisselende activiteiten en bezettingen opgevangen worden, bij voorkeur 
tegen een zo laag mogelijke energiekost.

Vanuit de Europese gemeenschap is er een streven om vanaf 2020 
uitsluitend energieneutrale gebouwen te realiseren. Om te vermijden dat 
dit project al na enkele jaren energetisch verouderd zou zijn, stellen wij 
nu al deze hoge ambitie qua warmteisolatie en energieprestaties voor. 
Heel concreet houdt dit in dat wij voor dit project de passief-richtlijnen 
als basis hanteren voor de transmissiecomponent en de verliezen die 
gepaard gaan met bewuste en onbewuste ventilatie. Pas in tweede 
instantie worden de technische installaties geconcipieerd waarbij het 
gebruik van lokaal beschikbare primaire, hernieuwbare energie en 
de zorg voor een energieomzetting met zo klein mogelijke verliezen, 
centraal staan.

Passieve maatregelen

K-peilprestaties
Indicatief geven we hieronder het ambitieniveau aan dat we trachten aan 
te houden. Dergelijke isolatiepakketten leiden ons voor een compact 
gebouw normaal naar K-waardes rond de 15-18.

Oppervlakte Isolatie   Gem. U-waarde 
     (W/m²K)
Dak  30cm minerale wol   0,13
Gevel  30cm minerale wol /18 cm PUR  0,13
Vloeren  8 cm PUR    0,30
Glas  Driedubbele beglazing  0,70
  Beglazing incl. profiel  
  +Performante profielen  1,00

Oriëntatie en resulterende zonnewinsten
De juiste oriëntatie van het gebouw  is cruciaal voor de 
binnentemperatuur. De site heeft het voordeel om redelijk te kunnen 
profiteren van een zuidelijke en westelijke oriëntatie voor daglicht en 
warmte in de winter. De overdekte rondgang rond het plein alsook de 
terassen en galerijen aan de woningen werken als zonnewering in de 
zomer.

Luchtdichtheid
Het ontwerp streeft naar een doorgedreven luchtdichtheid van maximaal 
0,6 volumeswissels per uur.

Groendaken
Typisch voor daken zijn de extreme verschillen in temperaturen, zowel 
voor zomer en  winter als voor dag en nacht. Bij de aanleg van een 
groendak zullen de temperatuurschommelingen minder extreem zijn en 
veel minder voelbaar naar de binnenomgeving toe. Daarnaast heeft 
het dak een bufferende werking bij neerslag, wat de noodzaak tot grote 
afvoerdebieten sterk verkleint. Bij dit gebouw stellen wij voor om een 
groot deel van het grote dakoppervlak (niveau gelijkvloers) als groendak 
te voorzien.

de kleinere groepen kan tot boven de 90% liggen, waardoor bijna geen 
extra energie dient toegevoegd te worden aan de verse luchtstroom. De 
ventilatiegroepen zijn tevens voorzien van een zomerbypass voor vrije 
koeling van de ruimtes. Door de hoge inertie van de constructie kunnen 
we zo de (nacht)koelte voldoende vasthouden en actieve koeling in bijna 
alle diensten-ruimtes en alle woningen vermijden.

Warmteafgifte
Verwarming is voorzien door middel van radiatoren en convectoren 
op laag temperatuursregime. Een snelle reactietijd is immers vereist 
bij de te verwachten varierende bezetting. In de bureelfuncties wordt 
een lucht-lucht warmtepomp voorzien die reversibel is uitgevoerd en in 
zomerregime oververhitting vermijdt.

Extra hernieuwbare energiebronnen
Door de doorgedreven isolatiediktes zal de nood aan verwarming in het 
gebouw erg klein zijn. De resterende warmtevraag zal dan ook voor een 
aanzienlijk deel uit sanitair warm water bestaan.
Een zonneboiler heeft hetzelfde resultaat als een geiser, boiler of 
combiketel: hij verwarmt koud leidingwater. Een zonneboiler doet dit 
echter niet met gas of elektriciteit, maar maakt gebruikt van de zon. Ook 
als de zon niet schijnt werkt het systeem nog steeds. Een zonneboiler 
werkt namelijk op de infrarode straling van het daglicht. Het is dus niet 
noodzakelijk om directe zonnestralen te hebben. 

Tijdens de korte en koude winterdagen is het echter wel mogelijk 
dat er niet genoeg warmte kan opgewekt worden. De zonneboilers 
zijn zo ontworpen en hydraulisch ingeschakeld dat de cv-ketel en de 
warmtekrachtkoppeling op elk moment het werk van de zonneboiler over 
kunnen nemen of kunnen ondersteunen.

Actieve maatregelen : comfort en techniek

Eens we de verliezen naar de buitenomgeving optimaal beperkt 
hebben, bekijken we op basis van de energetische, comforttechnische 
én financiële randvoorwaarden welke installaties een optimaal comfort 
kunnen leveren. Ons uitgangspunt, los van de uiteindelijk gekozen 
technieken, is dat verwarming steeds via een laag-temperatuursregime 
wordt gerealiseerd. Door milde regimes te benutten voor de klimatisering 
wordt de energieprestatie van de technische installatie gemaximaliseerd 
(men spreekt hierbij tevens over laag-exergetische concepten).

Warmteproductie
Van bij de eerste lijnen van het ontwerp hebben wij vol voor het 
samenleven in 1 project gekozen. Het dienstencentrum en de 
woningen bestuiven elkaar en creëren samen de sfeer op het plein. 
Mede geinspireerd door de vraag naar meegroeiwoningen ( 2 units 
die 1 worden of vice-versa) hebben wij gekozen voor een centrale 
stookplaats. Zo vermijden we ondermeer dat 1 gekoppelde woning over 
2 gasketels beschikt, of dat er extra ketels geplaatst moeten worden bij 
eventuele latere opsplitsingen. Bovendien kunnen de woningen de extra 
ruimte zeker gebruiken en is 1 stookplaats eenvoudiger in beheer en 
onderhoud.

De centrale strookplaats is uitgerust met een condenserende gasketel en 
een warmtekrachtkoppeling (WKK). De warmtekrachtkoppeling levert de 
benodigde elektrische basisbehoefte voor circulatoren en de ventilatoren 
van de ventilatiegroepen, en ondersteunt tevens het elektrisch verbruik 
in de gemeenschappelijke delen. De geproduceerde warmte wordt 
continu opgeslagen in een buffervat dat ontladen wordt bij de piekvraag 
van sanitair warm water voor alle gebouwdelen. De verdeling van de 
warmte gebeurt vanuit deze ruimte naar de privatieve woningen waar 
een warmteoverdrachtswisselaar met warmteteller de ruimteverwarming 
en de vraag naar sanitair warm water invult. De regeling zorgt voor een 
bestendige lage retourtemperatuur met vraaggestuurde debietsregeling 
naar de centrale productie toe.

Ventilatie
Wij voorzien een ventilatiesysteem D, met doorgedreven 
warmterecuperatie op de extractielucht, met aandacht voor een correcte 
en voldoende doorspoeling van alle ‘propere’ ruimtes, zonder te hoge 
ventilatievouden te moeten realiseren. Het recuperatierendement van 

Rationeel omgaan met water 
Door het bufferen en herbruiken van regenwater (toiletten en 
dienstkranen) reduceren we de hoeveelheid regenwater die in de riolering 
wordt geloosd en beperken we de vraag naar leidingwater.

Rationeel omgaan met elektriciteit
Daglicht is onontbeerlijk in dit gebouw. Naast energiebesparing heeft 
het een positief effect op het menselijk welzijn. Daarom is in dit ontwerp 
extra aandacht besteed aan het binnenbrengen van daglicht. De ramen 
en de verdiepingshoogtes zijn zo ontworpen dat er een diepere penetratie 
mogelijk is van het daglicht.

Het geoptimaliseerd gebruik van daglicht geïntegreerd in de architectuur 
wordt aangevuld met energiezuinige verlichtingstoestellen. De keuze 
voor hoogfrequente ballasten en hoogrendementsoptieken leidt 
tot een besparing tot 50% t.o.v. de eenvoudigste armaturen met 
fluorescentielampen.
Door te werken met daglichtcompensatie en afwezigheidsdetectie (de 
verlichting wordt manueel aangeschakeld en schakelt bij afwezigheid 
automatisch uit) zal het elektriciteitsverbruik voor verlichting in het 
gebouw sterk beperkt kunnen worden.



9 RAMING OPPERVLAKTES, RAMING EN ERELONEN

DIENSTEN PROGRAMMA PROJECT
aantal netto oppervlakte (m2) totaal (m2) aantal bruto oppervlakte (m2) totaal (m2) Ehp/m2 prijs per functie totaal

infobalie / onthaal ALG 1 16 16 1 177 177 1.050�€           185.850�€       
sanitair ALG 1 40 40 1 in opp infobalie -�€               -�€               
vestiaire ALG 1 niet opgegeven 1 in opp infobalie -�€               -�€               
wachtruimte (zitruimte) ALG 1 niet opgegeven 1 in opp infobalie -�€               -�€               
kopiehoek / koffiehoek ALG 1 niet opgegeven 1 in opp infobalie -�€               -�€               
openbare computerruimte LDC 1 12 12 1 in opp infobalie -�€               -�€               
bureel centrumleider + 2 andere burelen LDC 3 18 54 2 20 40 1.200�€           48.000�€         
bureau/vergaderruimte EXTRA 0 niet voorzien 1 41 41 1.200�€           49.200�€         
personeelsruimte LDC 1 15 15 1 19 19 1.050�€           19.950�€         
bureau administratieve dienstverlening (2 personen)ALG 1 20 20 1 21 21 1.200�€           25.200�€         
bureel voor politie ALG 1 18 18 1 20 20 1.200�€           24.000�€         
collectieruimte bibliotheek ALG 1 140 140 1 164 164 1.050�€           172.200�€       
kindervertelhoek EXTRA 0 niet voorzien 1 38 38 1.050�€           39.900�€         
leslokaal notenatelier JMA 1 45 45 1 53 53 1.050�€           55.650�€         
leslokaal instrumentenlessen en berging JMA 1 30 30 1 50 50 1.050�€           52.500�€         
technisch lokaal EXTRA 0 niet voorzien 1 63 64 650�€              41.600�€         
cafetaria / ontmoetingsruimte LDC 1 160 160 1 222 222 1.050�€           233.100�€       
opwarmkeuken LDC 1 40 40 1 75 75 1.200�€           90.000�€         
leskkeuken LDC 1 in opp opwarmkeuken 1 in opp opwarmkeuken -�€               -�€               
activiteitenlokaal 1 LDC 1 50 50 1 56 56 1.050�€           58.800�€         
activiteitenlokaal 2 LDC 1 35 35 1 35 35 1.050�€           36.750�€         
lokaal persoonsverzorging LDC 1 12 12 1 15 15 1.200�€           18.000�€         
wassalon LDC 1 20 20 1 43 43 1.350�€           58.050�€         
doucheruimte LDC 1 in opp wassalon 1 in opp wassalon -�€               -�€               
drank- en voorraadberging LDC 1 30 30 1 in opp opwarmkeuken -�€               -�€               
bergruimte tafels/stoelen/meubilair LDC 1 15 15 1 25 25 800�€              20.000�€         
bergruimte poetsmateriaal LDC 1 15 15 1 13 13 800�€              10.400�€         
sanitair bij cafetaria EXTRA 1 1 24 24 1.350�€           32.400�€         
buitenruimte : terras/petanque/parking/… 1 niet opgegeven 1 zie verder
circulatie + bruto-oppervlakte EXTRA 50% 384
sloop bestaande gebouwen 12.000�€         12.000�€         
aandeel zonneboiler en WKK 30% 100.000�€       30.000�€         
totaal diensten 1151 1195 1.313.550�€    

WONINGEN PROGRAMMA PROJECT
aantal netto oppervlakte (m2) totaal (m2) aantal bruto oppervlakte (m2) totaal (m2) Ehp/m2 prijs per functie totaal

inkomzones gelijkvloers zie bruto 1 157 157 1.100�€           172.700�€       
verticale circulatie zie bruto 4 29 116 1.100�€           127.600�€       
woningen 20 72 1440 21 82 1722 1.150�€           1.980.300�€    
terrassen niet opgegeven 21 10 210 500�€              105.000�€       
galerijen zie bruto 2 138 276 500�€              138.000�€       
circulatie + bruto-oppervlakte EXTRA 50% 720
aandeel zonneboiler en WKK 70% 100.000�€       70.000�€         
totaal woningen 2160 2481 2.593.600�€    

PARKING PROJECT
aantal bruto oppervlakte (m2) totaal (m2) Ehp/m2 prijs per functie totaal

trap naar plein 1 40 40 650�€              26.000�€         
ondergrondse parking 1 1847 1847 650�€              1.200.550�€    
totaal parking 1887 1.226.550�€    

totaal budget programma (exclusief BTW en erelonen) 5.000.000�€    (op basis van 20 woningen en zonder de lokalen JMA) 5.133.700�€    

ERELONEN PROGRAMMA
percentage ereloon per deel totaal

ereloon architectuur (coordinatie Kunst in Opdracht) 7,15% 367.060�€       
ereloon stabiliteitsstudie 2,50% 128.343�€       
ereloon klimaat en speciale technieken inclusief EPB-verslaggeving 2,40% 123.209�€       
ereloon studie akoestiek 0,50% 25.669�€         
totaal ereloon (exclusief BTW) 12,55% 644.279�€       

OPENBARE RUIMTE EN OMGEVINGSAANLEG PROJECT
aantal bruto oppervlakte (m2) totaal (m2) Ehp/m2 prijs per functie totaal

plein 1 846 846 125�€              105.750�€       
overdekte galerij 1 424 424 500�€              212.000�€       
voortuinstrook aan dreef 1 358 358 70�€                25.060�€         
totaal budget omgevingsaanleg (exclusief BTW en erelonen) 1628 342.810�€       

Erelonen facultatieve te onderhandelen
studie van de buitenruimte en de groenaanleg 7,15% op de waarde van de omgevingsaanleg / publieke ruimte
studie van de binneninrichting, inclusief het los en het vast meubilair 15,00% op de waarde voor meubilair op maat ontworpen ( ontwerp + opmaak uitvoeringstekeningen + opvolging)

5,00% op de catalogusprijs voor meubilair uit catalogi (advies + bijstand opdrachtgever bij de keuze uit bestaand meubilair)
maquettes 3.500�€           voor een volumemaquette van de omgeving + het project; schaal 1/500 (+/- 50x50cm)

6.000�€           voor een volumemaquette met detail; schaal 1/200 (+/- 75x75cm)
9.500�€           voor een gedetailleerde presentatie maquette van het project met beperkte omgeving ; schaal 1/100 (+/- 125x125cm)

masterplan volledige omgeving 6.000�€           (referentie uitwerking = stedenbouwkundige studie MSDN architecten)
uurlonen in regie : zie bijlage offerteformulier

Referenties eenheidsprijzen (niet anoniem) : zie bijlage offerteformulier

VOORSTEL KOSTENBEHEERSING
(dit is een synthese van het volledige voorstel voor kostenbeheersing dat bij de 
offerte gevoegd is.)

Kostenbeheersing begint reeds bij de eerste stappen van het ontwerp. Zoals 
reeds aangehaald in de duurzaamheidsnota, is een geïntegreerde aanpak 
van het ontwerp - waarbij de verschillende ontwerpers en studiebureaus in 
voortdurende dialoog met de opdrachtgever het project samen vormgeven - de 
sleutel om een hoge bouwkost, levenskost en onderhoudskost te vermijden.
Als ontwerpteam maken wij er een punt van de opdrachtgever in eer en 
geweten en naar best vermogen te informeren over de consequenties van reeds 
gemaakte of nog te maken ontwerpbeslissingen. Ons doel is immers steeds 
een project te realiseren met een optimale waardecreatie (best haalbare prijs-
kwaliteit verhouding). Dit impliceert dat niet enkel de investeringskosten maar 
ook de onderhouds-, energie- en gebruikskosten het voorwerp uitmaken van 
onze studies. De becijfering van terugverdieneffecten van duurzame maatrege-
len, in het bijzonder van energiebesparende investeringen, behoren eveneens 
tot onze opdracht.

Wij geloven in een grondige uitwerking van het uitvoeringsontwerp vooraleer 
in aanbesteding te gaan. Door goede plannen, de opmaak van alle nodige 
uitvoeringsdetails en een correcte meetstaat, en niet in het minst een goede 
communicatie, kan vermeden worden dat de opdrachtgever voor onverwachte 
en niet meer te vermijden meerwerken komt te staan tijdens de uitvoering.

VOORSTEL REALISATIEPROCES
(dit is een synthese van het volledige voorstel voor realisatieproces dat bij de 
offerte gevoegd is)

Wij geloven dat de werkelijke waarde van een project ontstaat in de dialoog 
en het compromis tussen de verschillende betrokken partijen. De suggestie van 
de opdrachtgever om een werkgroep op te richten die op regelmatige basis 
(maandelijks) samenkomt, lijkt ons dan ook de enige goede manier om snel en 
efficiënt verder te gaan met het project.

De ronde-tafel-gesprekken met de werkgroep zullen de rode draad zijn door-
heen het werk- en ontwerpproces. Deze bijeenkomsten zullen uiteraard aange-
vuld worden met de nodige bijkomende communicatie via email en telefoon.
Indien nodig of gevraagd zullen we een meer uitgebreide presentatie voorberei-
den, al dan niet voor publiek / derden.

PLANNING EN TIMING
(dit is een synthese van het volledige voorstel voor planning en timing dat bij de 
offerte gevoegd is)

Open Oproep    juni - juli 2013
Installatie werkzaamheden en voorontwerp   augustus – december 2013
Definitief Ontwerp     januari - maart 2014
Uitvoeringsontwerp     april – juli 2014
Aanbesteding     augustus 2014
Uitvoering     november 2014 - maart 2016
Voorlopige oplevering    april 2016
Definitieve Oplevering    april 2017


