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ANALYSE

CONTINUÏTEIT VAN BOUWEN IN EN AAN WULPEN

De plek die aan het nieuwe gemeenschapscentrum in Wulpen wordt toegewezen, valt samen met de oude on-
derwijswoning met aansluitend de klassen, speelplaats en annexe gebouwen. Het is jammer dat het onderwijs uit 
Wulpen verdwijnt, maar tegelijk onstaat een opportuniteit om de sociale functie van de school, een plek voor het 
uitwisselen van cultuur, verder te zetten met het maken van een ontmoetingsplek voor de dorpelingen. Het om-
vormen van de site tot gemeenschapscentrum is dus logisch. Het versterkt de plek en het centrum van Wulpen.

Wulpen is een oud dorp. Waarmee we willen zeggen dat het dorpsbeeld bepaald wordt door oude gebouwen, 
waarvan sommige historisch waardevol zijn (bijvoorbeeld de beschermde kerktoren). Deze gebouwen hebben 
dan ook een aantal typsiche kenmerken zoals de dakvorm, het materiaalgebruik, de hoogte, .... Het is niet onze 
taak om vandaag die bewuste bouwstijl verder te zetten of te kopiëren, maar om erop verder te bouwen en de 
continuïteit van het dorpshart te verzekeren. Niettemin hebben we in het ontwerp de historische context trach-
ten te gebruiken, te interpreteren en te versterken met een nieuw gebouw.

ANALYSE



3-eenheid Pastorij - Kerk - School
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ANALYSEDE BOUWPLAATS

De bouwplaats flankeert de kerk met haar uitgebreide kerkhof en is bereikbaar vanaf een zijstraat van het dorps-
plein. Samen met de kerk en de oude pastorij vormt ze een vormelijk en sociaal-historische eenheid. Die eenheid 
uit zich in de hoogte van die gebouwen. Alle drie zijn ze hoger dan de omgeving en maken zich op één of andere 
manier los van de “rij”. Daarnaast hebben ze een soortgelijk materiaalgebruik en een bepaalde statigheid. Sociaal 
vormen de gebouwen vandaag minder een eenheid. Waar geloof en onderwijs vroeger hand in hand gingen, is dit 
vandaag de dag niet meer aanwezig. De pastorij is een restaurant, en de school is gesloten. Niettemin heeft de 
plek daadwerkelijk een link met de beide andere gebouwen. Die link is duidelijk te merken, zowel van op afstand 
als vanop het dorpsplein.



Bouwfysische staat van het gebouw
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ANALYSEBESTAAND GEBOUW

Historisch gezien heeft het bestaande gebouw altijd zo, op die plek gestaan. Ze behoort tot de 3-eenheid Kerk - 
Pastorij - Onderwijzerswoning. Het gebouw heeft een zekere betekenis binnen de dorpskern maar is in een zeer 
bouwvallige staat. Sinds enkele jaren ligt er geen dak meer op waardoor de bouwfysische staat onomkeerbaar is 
geworden.

Als team zijn we van oordeel dat het gebouw niet meer te recupereren valt. Indien men het toch zou willen be-
houden, dan moet het gereconstrueerd worden. Dit afwegend tegenover het eerder beperkte historisch belang 
van het gebouw, gecombineerd met de toekomstige functie, adviseren we om het gebouw grondig te inventarise-
ren en daarna af te breken en te vervangen door nieuwbouw.

Wij zijn van mening dat afbraak steeds te verantwoorden is als hetgeen in de plaats komt echter de moeite waard 
is.

Ferraris-kaart Wulpen



Hoekgebouw Wulpen

OO 2016 TEAM B                  p 12



p 13                  GEMEENSCHAPSCENTRUM WULPEN

ANALYSEDAKLANDSCHAP EN MATERIAALGEBRUIK

Kenmerkend voor de dorpskern zijn de hellende daken. Het is voor ons een evidentie dat het nieuwe dorpshuis 
ook een hellend dak krijgt en dit ten volle inzet in de omgeving en het interieur.

Het materiaalgebruik van de gebouwen bestaat uit baksteen, vermetseld in een kruisverband. Andere gebouwen 
zijn gemetseld en geschilderd.

De daken bestaan voornamelijk uit zwarte en rode dakpannen.

De materialen van het nieuwe gebouw vormen een interpretatie van dit pallet. Het metselwerk wordt overgeno-
men in een bijzonder metselverband, afwisselend geschilderd of niet.

Voor het dak kan gebruik gemaakt worden van een metalen dakbedekking zoals koper.
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ANALYSEELEMENTEN OP HET TERREIN

Bijzondere elementen op het terrein zijn voornamelijk de bomen. Op naastliggend plan is aangeduid welke bomen 
wij waardevol vinden en wensen te behouden.
Het gaat om de grote wilde kastanje op de binnenplaats en om 4 knotwilgen in de tuin.



Muren - Hagen - Verbinding
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ANALYSEVERBINDING

Rondom de kerk bevindt zich een dubbele omranding. Aan de buitenzijde zit een lage muur waarachter hoge 
bomen staan. Op een 10-tal meter daar achter, staat een haag.
Tegenover ons terrein gaat de muur plots over in een haag en ontstaat er kort een opening. Ter hoogte van de 
opening zou een doorsteek naar de inkom van de kerk kunnen gemaakt worden. Hierdoor zou een directe link 
van kerk naar gemeenschapscentrum kunnen ontstaan.
Samen met de hagen aan de overzijde (ons terrein + aanpalende tuinen) wordt de straat verder begeleid. 



Schets gevel Dorpsplaats vanop het kerkhof
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HOF TUIN
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ONTWERP

HET GEBAAR

Het ontwerp gaat voornamelijk om het maken van een nieuwe stedenbouwkundige ruimte:
een hof voor de gemeenschap van Wulpen.

Het grote dorpsplein heeft een bijzonder karakter. Het is een langwerpig driehoekig vlak dat aan twee zijden 
wordt omringd door bebouwing. De derde zijde is open naar het landschap toe. Dit geeft aan Wulpen een uniek 
karakter dat gekenmerkt wordt door het weids landschap errond.
Wat op dit plein gebeurt, kan echter moeilijk binnenskamers blijven, of separaat van andere activiteiten plaats-
vinden. Daarom organiseren we het nieuwe gemeenschapscentrum, het dorpshuis, rond een eigen hof. Een plaats 
waar eigen activiteiten kunnen plaatsvinden zonder anderen te storen, of kleinschalige evenementen die op het 
grote plein verloren gaan.

II  ONTWERP



Twee pleinen - twee karakters
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Zichtrelatie van op het plein & de boom die zichtbaar wordt.
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ONTWERP
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HET PROGRAMMA EN DE ONDERLINGE RELATIES

Het programma bestaat uit de grote zaal met bijhorende functies enerzijds en uit een lokaal voor de KAJ ander-
zijds. Hierbij is de KAJ een groep die een eigen vaste plek krijgt op de site en er ook zelfstandig mee omgaat.
Daarnaast zijn er nog enkele vergaderruimtes en een personeelslokaal voor de groendienst. Alle overige ruimtes 
zijn dienende ruimtes en bergruimtes bij de eigenlijke functies.

Het organisatieschema heeft de ambitie om alle nodige relaties en mogelijkheden uit de projectomschrijving te 
verwezenlijken. Hiernaast is een organisatieschema vastgelegd dat een simultaan gebruik van alle onderdelen toe-
laat en waarbij de KAJ kan gebruik maken van een meer afgeschermde buitenruimte: de tuin.

ONTWERP
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HET PROGRAMMA RONDOM HET PLEIN GESCHAKELD

In onderstaande organisatieschema krijgt het gebouw vorm. Organiserende elementen zijn het plein, de tuin en 
de rondgang om de zaal die alle dienende ruimtes met elkaar verbindt.

De gang vormt tegelijk een akoestische buffer naar de vergaderzalen zodat simultaan gebruik mogelijk blijft.
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INPLANTING 1:1000

1. Dorpsplein
2. Hof
3. Wilde kastanje
4. Tuin
5. Mogelijke verbinding

Schets van het hof met op de achtergrond de kerk.
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ONTWERP
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PLAN BEGANE GROND 1:300

1. Grote zaal
2. Bar
3. Vergaderruimte 12 pers.
4. Vergaderruimte 14 pers.
5. Lokaal KAJ
6. Lokaal personeel groendienst
7. Inkomhal + vestiaire
8. Berging vereningingen
9. Berging grote zaal
10. Berging bar
11. Sanitair Heren
12. Sanitair Miva
13. Sanitair Dames
14. Onderhoudslokaal
15. Sanitair KAJ
16. Opslag gas
17. Overdekte buitenruimte
18. Patio
19. Zitbank
  

gang = buffer

relatie binnen - buiten: groot raam

zicht om de polders
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ONTWERP



Interieur van de grote zaal. Achteraan de bar. Rechts het grote raam, veel contact met buiten, het hof.
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GEBRUIK

Door de planorganisatie is het mogelijk alle ruimtes simultaan te gebruiken met het grootste akoestische comfort. 
Daarenboven is het mogelijk de vergaderzalen in te zetten als schminkruimte en artiestenloge. De zaal wordt niet 
gestoord door dit gebruik en men kan van hieruit zeer gemakkelijk het podium bereiken.

De vergaderruimtes zijn ingericht met een lange kastenwand voor berging. Daarin is ook het nodige keukenma-
teriaal ingewerkt voor het organiseren van kookworkshops etc.

De grote zaal is rechthoekig. In de hoogte is de dakvorm volledig voelbaar. Dit heeft ook een goed effect op de 
ruimte-akoestiek.

Achteraan de zaal bevindt zich de bar. Boven de bar zit een verlaagd volume waar zich de technieken bevinden.
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ONTWERP
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PLAN EERSTE VERDIEPING 1:300

1. Grote zaal (vide)
2. Technieken
3. Schoorsteen

Schets van de straat. Rechts de kerk, links het dorpshuis.
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ONTWERP
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PLAN DAK 1:300

1. Hellend dak
2. Plat dak
3. Schoorsteen

Schets van de hof. Links de kerk met zijn muur. In het hof de boom en een bank.
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ONTWERP
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LANGSE SNEDE 1:300
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ONTWERP
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DWARSE SNEDE 1:300
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ONTWERP



Perspectief van de straat en het hof. Vooraan de bank. Achteraan het grote raam en de boom.
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CULTUREEL
DUURZAAM

Gebouwen maken we voor de lange duur. Het bestaande schoolgebouw heeft zijn beste tijd gehad. Onder meer 
door gebrekkig onderhoud de laatste jaren is het onbruikbaar geworden en dringt de noodzaak zich op om te 
vernieuwen met nieuw programma.

Ons voorstel tracht zo duurzaam mogelijk te zijn door zich zodanig in de omgeving in te passen dat het onmisbaar 
wordt. Voor ons is het stedenbouwkundige gebaar van het hof de drager voor het duurzaamheidsverhaal. Daaruit 
vloeien alle ontwerpbeslissingen voort. Verder wordt de structuur zo open mogelijk gehouden om in de toekomst 
zo veel mogelijk flexibiliteit te bieden.

We hopen met dit voorstel een platform te bieden voor de gemeente Wulpen dat met eenvoudige middelen zo 
veel mogelijk tracht te bereiken.

Deze culturele duurzaamheid is een voorwaarde voor het inzetten op fysieke duurzaamheid. Pas als we een 
gebouw hebben waar we van kunnen houden, is het verantwoord om het goed te isoleren en de duurzaamste 
technieken aan te wenden.

III  CULTURELE DUURZAAMHEID
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baksteen in bijzonder 
verband

combinatie metselwerk en schilderwerk
(Robbrecht & Daem, Gaasbeek)
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FYSIEK
DUURZAAM

MATERIAALKEUZE BUITEN
De materialen werden bepaald door de context, het gebruik en de duurzaamheid.
Voor de schil van het gebouw werd gekozen voor baksteen. Hierbij zal het metselverband de link leggen met de 
omgeving, eerder dan de keuze van de steen. 
De gevels van het hofje worden wit geschilderd. Dit onderstreept het karakter van een kamer.

Het dak kan bestaan uit een koper bekleding in staande naad. De kleur, diep rood-zwart-bruin leunt aan bij de da-
ken in de omgeving (rood-zwart), echter zonder kopie te zijn. Het is een hedendaagse, duurzame interpretatie.

Het schrijnwerk kan bestaan uit hout, gemoffeld staal of geanodiseerd aluminium. De keuze zal afhangen van de 
technische maatvoering, de voorkeur van de opdrachtgever, onderhoud etc.

MATERIAALKEUZE BINNEN
Voor de grote zaal wordt gebruik gemaakt van een houten (wit grenen) plafond met open voeg en achterliggende 
akoestische isolatie.
De vloer bestaat tevens uit ruw wit grenen. Deze vloer is uitermate geschikt voor optredens, dansen, tentoonstel-
lingen. Indien in overleg met de opdrachtgever zou blijken dat er toch een steenachtig materiaal gewenst is, dan 
zullen wij hier een voorstel voor doen binnen de voorziene budgetten.

In de overige ruimtes wordt zoveel mogelijk gewerkt met een gegoten betonvloer in functie van onderhoud.

MATERIAALKEUZE HOF
Het hof wordt gematerialiseerd in een gepaste verharding. Dit kan bestaan uit kiezel, gecombineerd met gewassen 
beton. Of uit klinkers.
In het hof komt een lange zitbank als afscheiding met de kiss-and-ride-zone.
De tuin wordt ingezaaid met gras. De bomen blijven behouden en worden geknot.

IV   FYSIEKE DUURZAAMHEID

MATERIALITEIT
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Baksteen als dragend materiaal.
Dakvorm hellend
(Cino Zucchi, Venetië)

baksteen gecombineerd met 
koperen dak
(Cino Zucchi, Venetië)
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Houten plafond
(Robbrecht & Daem,  Antwerpen)

Houten plafond en houten vloer
(multifunctionele zaal Insel Hombroich)

FYSIEK
DUURZAAM



Schets van de grote zaal. Links het grote raam naar buiten. Rechts boven een raam op de lucht.
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In een Dorpshuis verwacht men dat de akoestiek het algemene gebruik ondersteunt.  Concreet vraagt dit:
een goede zaalakoestiek in grote zaal, vergaderruimtes en lokaal KAJ om een perfecte spraakverstaan-• 
baarheid te garanderen en een polyvalent gebruik toe te staan.
een goede geluidisolatie van de zaal naar haar omgeving, zowel binnen als buiten;• 
afwezigheid van storende geluiden van technische installaties.• 
afwezigheid van geluidshinder naar de omgeving toe.• 

ZAALAKOESTIEK

Onderzoek heeft aangetoond dat een lage nagalmtijd in polyvalente zalen noodzakelijk is voor een goede spraak-
verstaanbaarheid en polyvalent gebruik.  Om deze reden is een oplossing met een verlaagd geluidabsorberend 
plafond in het ontwerp veralgemeend.  De belangrijke oppervlakte geluidabsorptie op het plafond creëert de 
basisvoorwaarde voor een goede spraakverstaanbaarheid, ongeacht de inrichting of de verdere afwerking van de 
ruimte.

In de polyvalente ruimte is de geluidabsorptie in hoofdzaak nodig voor de beheersing van de geluidhinder.  Een 
nagalmtijd van 1.2 s is de bovengrens die door de meeste gebruikers nog als aanvaardbaar wordt ervaren.  

GELUIDISOLATIE

Tussen de zaal en de vergaderruimtes is een goede geluidisolatie nodig om de simultaan gebruik van de ruimtes 
niet te storen.  Tijdens een vergadering wil men afgezonderd zijn van geluiden van de zaal. Daarom wordt tussen 
zaal en vergaderruimtes een gang gemaakt. Deze fungeert als akoestische buffer. De tussenwanden zijn voorzien 
uit gipskartonplaten omdat deze gemakkelijker af te werken zijn aan de bovenzijde zonder luchtlekken te realise-
ren dan massieve wanden. 

Het kanalentracé van de ventilatie-installatie loopt in de gang en niet doorheen de wand van de vergaderruimte 
om overdracht van geluid te vermijden.

INSTALLATIEGELUID

Bij de uitwerking van het ontwerp zal voldoende aandacht besteed worden aan de beheersing van het geluid van 
de installaties. De machines in de technische ruimte zullen op een trillingsdempende manier opgesteld worden. 
Geluidsdempers in de technische ruimte houden het geluid binnen in deze ruimte. 

AKOESTIEK FYSIEK
DUURZAAM
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In het duurzame verhaal van het gemeenschapscentrum te Wulpen staat een zekere graad van flexibiliteit centraal. 
Het centrum zal een veelheid aan gebruikspatronen kennen doorheen de tijd. Doel van de technische installatie zal 
dus zijn om bij wisselende bezetting (zowel in tijd als ruimte) toch steeds een aangenaam binnenklimaat te kunnen 
garanderen, zonder dat hierbij excessief veel energie dient geconsumeerd te worden of tegen een uitzonderlijke 
onderhoudskost.
 
 
TRIAS ENERGETICA: STAP 1 : VERLAGEN VAN DE ENERGIENOOD

COMPACTHEID
Door de vormgeving van het gebouw en de uitzonderlijke inpassing in het dorpsgezicht wordt hier geopteerd om 
een gebouwvolume te maken dat zich perfect in het straatbeeld integreert. Binnen dit scheppend kader worden 
voor dit project 2 afgescheiden volumes gecreëerd. Enerzijds is er de zaal en de aanhorende ruimtes, anderzijds 
de ruimte voor de jongerenbeweging. De compactheid van de beide gebouwen is gezien zijn vormgeving dan ook 
sterk gelijkaardig aan deze van de bebouwing in de rest van het dorp.

K-PEIL
Om de energieverliezen van het gebouw te beperken opteren we ervoor om in dit project voldoende te investe-
ren in de isolatie van de schildelen. Op die manier wordt een gebouw gecreëerd dat een voldoende sterke basis 
heeft om ook in de toekomst eventueel een ander gebruik te kennen:

Oppervlakte   Isolatie    Gem. U-waarde (W/m²K)
Dak    18 cm Minerale Wol  0,21 W/m²K
Muren     12 cm PUR   0,20 W/m²K
Vloer en wanden op volle grond  6 cm PUR   0,3 W/m²K(*)
Beglazing (performante dubbele) -    1,10 W/m²K
*Zonder correctiefactor voor contact met de grond

TECHNIEKEN

FYSIEK
DUURZAAM
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ORIëNTATIE
De oriëntatie van het nieuwe gebouw is vanzelfsprekend erg geënt op de site, de zichten en de mogelijkheden van 
ruimtelijke positionering. Het huidige ontwerp is zodoende vrij sterk zuid- en oostgeoriënteerd. We verkiezen 
daarom om een performante zonwering op deze oriëntaties, waardoor optimaal gebruik kan gemaakt worden van 
de zonnewinsten, benut in de winter en afgeschermd in de zomer.

LUCHTDICHTHEID
De luchtdichtheid van de constructie speelt een erg grote rol in het energieverbruik van het gebouw. Alle gekli-
matiseerde lucht die door de schil naar buiten vloeit, wordt ook ‘vervangen’ door koude of hete buitenlucht, die 
dan weer een extra energetische inspanning vraagt. Om de luchtdichtheid te optimaliseren dient bijvoorbeeld 
aandacht besteed te worden aan raamaansluitingen, zowel in ontwerp als tijdens de uitvoering. Door middel van 
een luchtdichtheidsproef kan tot slot de luchtdichtheid van het hele gebouw bepaald worden en kunnen lekken 
opgespoord en geremedieerd worden.
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VENTILATIEPRINCIPE

LUCHTKWALITEIT
De norm NBN EN 13779 onderscheidt vier klassen van binnenluchtkwaliteit.  Als basis uitgangspunt gaat met een 
bepaald ventilatiedebiet toewijzen per persoon om deze luchtkwaliteit te bepalen volgens onderstaande tabel:

IDA1 Hoge luchtkwaliteit  > 54 m³/h pp
IDA2 Middelmatige luchtkwaliteit 36-54 m³/h pp
IDA3 Aanvaardbare luchtkwaliteit 22-36 m³/h pp
IDA4 Lage luchtkwaliteit  < 22 m³/h pp

Wij stellen voor het complex te ventileren volgens de klasse IDA3 (22-36m³/h per persoon), en dit voor alle 
zones. 

WARMTE RECUPERATIE
Om de energievereisten voor het realiseren van een gezonde verluchting in de zaal en vergaderzalen tot een 
minimum te beperken zal de luchtgroep die de verse lucht in de ruimtes brengt en de bedorven lucht afvoert 
voorzien worden van een recuperatie-eenheid die de warmte uit de bedorven lucht recupereert, hier zijn rende-
menten mogelijk tot 80%. 

De recuperator kan gebypasst worden in de zomer zodat maximaal gebruik kan gemaakt worden van ‘free coo-
ling’.

Voor het lokaal van de jeugdbeweging opteren we voor een eenvoudiger systeem, aangezien de debieten in dit 
lokaal een stuk kleiner zijn en het gebruik op jaarbasis nog een pak lager is. Er worden in totaal dus 2 luchtgroepen 
voorzien voor de beide afzonderlijke volumes.

VOORSTEL: TOEPASSING GRONDBUIS
Bij de toepassing van een grondbuis wordt gebruik gemaakt van de aardbodem: de aangevoerde lucht  wordt eerst 
via een buis door de grond ‘getrokken’ alvorens naar de luchtgroep gestuurd te worden. In de winter resulteert 
dit in een opwarming van de lucht, in de zomer in een koeling van de aangevoerde lucht. De grondbuizen worden 
op een diepte van ongeveer 2 m geplaatst en maken gebruik van de nagenoeg constante temperatuur op deze 
diepte. De toepassing van dergelijk systeem kan interessant zijn voor de ventilatie van de feestzaal en heeft als 
groot voordeel dat een lichte voorkoeling van de ventilatielucht mogelijk wordt gemaakt (verder is er geen actieve 
noch passieve koeling aanwezig in dit project.)

FYSIEK
DUURZAAM
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KLIMATISATIE EN VERLICHTING

Voor de klimatisatie van het gehele complex wensen we gebruik te maken van de eenvoudige, doch erg betrouw-
bare technologie van de condenserende gasketel. Deze gasketel behaalt de hoogste rendementen voor een ver-
brandingstoestel voor fossiele energie. Er zijn namelijk testrendementen mogelijk tot 107%. 

Voor de afgifte in de ruimte wordt tevens gebruik gemaakt van een gekende technologie, namelijk radiatoren. 
Deze worden op laag regime geselecteerd zodat een optimale (condenserende) werking van de ketel gegaran-
deerd wordt.

Afhankelijk van de definitieve bezetting van de zaal en de graad van flexibiliteit die daar gewenst is kan optioneel 
hier een vloerverwarming voorzien worden. Deze heeft als groot voordeel dat de zaal in dit geval perfect wille-
keurig zoneerbaar is en dat eventueel in de toekomst via deze weg ook een klein koelvermogen realiseerbaar is. 
Nadeel is echter dat de vloerverwarming een grotere opstarttijd vereist dan de radiatoren. Deze afweging is dus 
sterk afhankelijk van het overleg met de bouwheer in voorontwerpfase.

Voor de verlichting van de ruimtes worden energiezuinige armaturen gekozen, in overeenstemming met de ar-
chitecturale kwaliteiten die worden nagestreefd. Een dergelijke gemeenschapscentrum draagt hiernaast ook een 
risico inzake gebouwbeheer. Indien hier geen specifieke gebouwbeheerder (conciërge) wordt aangesteld is de 
kans reëel dat bij onbewaakte momenten de verlichting in bepaalde lokalen zou blijven branden. Daarom stel-
len we voor om zeker de bergingen en sanitaire ruimtes te gaan voorzien van een aan- of afwezigheidsdetectie, 
waardoor de verlichting automatisch wordt uitgeschakeld indien gedurende enige tijd geen aanwezigheid wordt 
gedetecteerd in de ruimte.



OPTIE: TOEPASSING FOTOVOLTAISCHE CELLEN

In een 'fotovoltaische' zonnecel wordt licht rechtstreeks omgezet in elektriciteit. Zonnecellen worden aan elkaar 
gekoppeld in grotere zonnepanelen (PV-modules). In België is een zeer stabiele stroomvoorziening aanwezig zodat 
gekoppelde PV-systemen met wisselstroomomvormers de meest zinvol inzetbare techniek is.

Het zonneaanbod in Brussel bedraagt ongeveer 1000 kWh/m² per jaar op een horizontaal vlak. Een zuidelijk ge-
richt hellend vlak kan tot 12% meer lichtinstraling opvangen.

Toepassing van fotovoltaïsche cellen levert Groenstroomcertificaten op (lees: besparingen). Daarnaast heeft voor 
de gebruiker zonne-energie voor eigen gebruik een hogere waarde dan elektriciteit die doorverkocht wordt aan 
een elektriciteitsleverancier (het tarief dat de elektriciteitmaatschappij hanteert voor aankoop ligt lager dan het 
tarief voor verkoop). De optimale grootte van een installatie richt zich daarom best naar het effectief verbruik van 
de gebruiker en kan in verder stadium volledig correct gedimensioneerd worden.
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PROCES

Door de procedure via OpenOproep worden een aantal fases in het ontwerpproces reeds aangevat voor de start 
van de opdracht. Het eigenlijke gesprek tussen de school, inrichtende macht en het ontwerpteam vertrekt van het 
wedstrijdontwerp dat in eerste instantie geëvalueerd dient te worden.

SCHETSONTWERP
In een eerste intensief moment van kennismaking zal het ontwerpteam vragen om het voorliggende wedstrijdont-
werp te toetsen aan de wensen van de opdrachtgever; alle bemerkingen en suggesties worden geïnventariseerd 
en overwogen. Afhankelijk van de te verwachten wijzigingen (drastisch of eerder beperkt) zal een hernemingspe-
riode moeten worden ingelast, waarna opnieuw de eerste schetsen of een verder uitgewerkt plan kan worden 
voorgesteld. In deze fase wordt het plan ook doorgenomen met de bevoegde overheidsinstanties. Een eerste 
voorbespreking met de dienst stedenbouw van de stad Koksijde en een evaluatie door de brandweer kunnen heel 
wat tijdswinst opleveren tijdens de bouwaanvraagfase. De randvoorwaarden die hieruit voortkomen, voor zover 
nog niet gekend, zullen worden meegenomen in het ontwerp.
Tegelijkertijd wordt het energetische aspect opgestart. In overleg met de bouwheer worden bij aanvang de 
energetische prestatie-eisen en het gewenste comfort vastgelegd. Dit gebeurt op basis van een nota die de op-
drachtgever inlicht over de verschillende comfortniveaus en wettelijke eisen/aanbevelingen. Verschillende opties 
en oplossingen kunnen worden vergeleken aan de hand van cijfermateriaal of simulaties. Op deze manier kan een 
definitieve keuze gemaakt worden voor bepaalde oplossingen inzake isolatie, detaillering, zonwering, verwarming 
(evt. koeling) en ventilatie.

VOORONTWERP
De in het schetsontwerp gemaakte keuzes worden verder uitgewerkt en verfijnd tot een plan dat in hoofdlijnen 
vastligt. Er komt steeds meer inzicht in de gedetailleerde uitwerking van bepaalde gebouwonderdelen, materi-
aalkeuze, opbouw van de pakketten en de keuze van installaties. Tijdens deze fase is het belangrijk om intensief 
te communiceren over het effectieve gebruik van het gebouw op detailniveau. Naast de overlegmomenten met 
de opdrachtgever, organiseert het ontwerpteam interne ontwerpvergaderingen zodat alle oplossingen en keuzes 
kunnen worden geïntegreerd.
In de fase schetsontwerp en voorontwerp zal ook worden gecommuniceerd met (werk)maquettes en/of de no-
dige perspectieven. Op deze manier kan de opdrachtgever zich een ruimtelijk beeld vormen van het voorgestelde 
ontwerp.

VI   ORGANISATIE & PROCES
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DEFINITIEF ONTWERP
Het DO heeft als doel het verder bouwtechnisch uitwerken van het ontwerp zodat alle elementen gekend zijn. 
Ook het interieur wordt als integraal onderdeel meegenomen. In deze fase wordt het totaalbeeld van het gebouw 
vastgelegd in plannen, gevels en snedes, eventueel aangevuld met perspectiefbeelden. Dit DO vormt tegelijk het 
bouwaanvraagdossier.

UITVOERINGSONTWERP
Tijdens deze fase wordt het ontwerp verder gedetailleerd op bouwtechnisch niveau. Een laatste bijsturing op 
vlak van interieur is nog mogelijk. Alles wordt vastgelegd in uitvoeringstekeningen en bestekteksten zodat de 
opdrachtgever na deze periode kan overgaan tot de keuze van een uitvoerder. In deze fase worden vooral ont-
werpvergaderingen georganiseerd met de technisch adviseurs om alle documenten en plannen naadloos op elkaar 
aan te sluiten.

UITVOERING
De uitvoeringstekeningen worden verder verfijnd. De nodige detailtekeningen worden aangeleverd om de uit-
voerder in staat te stellen om het plan naar behoren uit te voeren. Op de bouwplaats wordt een performant 
vergaderteam samengesteld dat de vordering van de werken moet evalueren en bijsturen. Ook de technisch 
adviseurs zullen hier op het gepaste ogenblik deel van uitmaken.

PROCES
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