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INTRO
Een zorgcluster van deze schaal is per definitie een kleine stad: met gebouwen,
lanen, pleinen, grote en kleine ruimtes. Het is zaak in die complexiteit het overzicht
te bewaren, hoofd- en zijstraten herkenbaar te maken, zonder de kleinschaligheid
te verliezen. Een zorgcluster van deze schaal neemt de volledige breedte in van uw
zichtveld. Dat maakt het vinden van adressen moeilijk. Door het programma op te delen in grote huizen - pallazo’s - wordt getracht het zorgcentrum inzichtelijk te maken.
Een zorgcluster is een grote efficiente machine, die door haar personeel met een
minimum van weerstand op een aangename manier kan worden aangestuurd. Een
centalistische opbouw tracht dit te optimaliseren.
Maar bovenal is het zorgcentrum een set van impulsen en sferen, Door het precies definieren van compacte gebouwen, patio’s en salons, binnen een uitgekiende
landschappelijke setting, wordt het cluster een totaalcompositie: het domein Waegebrughe.
De uitdaging is om elk onderdeel van het solide programma van de Woon- en Zorgcampus op een elegante manier te integreren in de voormalige kloosterstructuur.
Tegelijkertijd is gezocht naar een gepaste uitdrukking van van het publieke karakter
van de Campus binnen de randvoorwaarden.
Het domein Waegebrughe is ontworpen als een publiek doorwaadbaar gebied, een
centrum voor de gemeenschap van de Marolle. De Campus Waegebrughe is een integraal antwoord op de vraag naar een zorgcentrum voor de jongsten en de oudsten
van de maatschappij.
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CONTEXT

CAMPUS EN ZIJN CONTEXT
De belangrijkste kwaliteit van Kruishoutem is haar ligging. Het landelijke gebied op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen is een
open omgeving met licht reliëf waarin kleine gehuchten gespreid zijn
ingeplant. De circulatie tussen gehuchten onderling en de dorpskernen
gebeurt langs landbouwwegen met zicht op het omliggende glooiende
landschap. De Marolle is een van de gehuchten die zich in de typisch
Vlaamse landschap situeert.
Zoals home Vijvens een gemeenschapscentrum wordt in Huise zal de
Campus Waegebrughe het gemeenschapscentrum worden van het
gehucht de Marolle. De site voor de Campus situeert zich dichtbij het
kruispunt van de Deinsesteenweg (N494) en de Passionistenstraat /
Duifhuisstraat, de hoofdstraten van de Marolle, de kern van het gehucht. Door haar positie en de hoogte van de kerk is de Campus een
belangrijk ijkpunt in de omgeving. Ondanks haar centraliteit ligt de
campus aan de rand van verschillende condities: Enerzijds relateert de
Campus zich rechtstreeks tot de bebouwing rondom, de buurt. Anderzijds relateert de site zich tot het glooiende landschap met zicht op de
omliggende landerijen.
Het WZC Waegebrughe speelt door zijn schaal een cruciale rol in de
Marolle-wijk. De compositie van gebouwen rond een kerk maakt van de
campus een duurzaam centrum. Een landelijk evenwicht tussen natuur
en bebouwing.
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Context, Muur en Gebouwen

Marolle
Campus Waegebrughe
Kruishoutem
Home Sint-Petrus
Huise
Home Vijvens - Huise
Lozer
Lintbebouwing Deinsesteenweg
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CAMPUS WAEGEBRUGHE
Momenteel is de Campus ‘Kruiskouter’ een ommuurde instelling die
op zichzelf werkt en waarvan de relatie met de buurtbewoners eerder
beperkt blijft. Door de inplanting van het buurtcentrum en een variëteit
van zorggemeenschappen voor verschillende leeftijden zal de verwevenheid met de omgeving worden versterkt. Het publiek toegankelijk
maken van het achterliggend park vormt een meerwaarde voor de
buurtbewoners, terwijl de historisch gegroeide structuur van het voormalige klooster intact wordt gehouden en gerespecteerd.
De structuur van de campus wordt gekaderd door de ommuring van de
site. Binnen de muur zijn de gebouwen ingeplant langs aan de Passionistenstraat, terwijl het achterliggende gebied wordt ingenomen door
tuinen en groen. De bouw van de nieuwe kleuter- en lagere school op
het aangrenzende perceel wordt aangegrepen om op de campus de
bestaande structuur te versterken en eenduidiger te maken. Er wordt
een duidelijke grens getrokken tussen verhard/bebouwd gebied en
groenzone.
Na de afbraak van het kloostergebouw zal de kerk als enige gebouw
overblijven. De campus wordt geënt rond het voormalige kloostercomplex, waarbij de formele kloosterorganisatie zal worden geactualiseerd.
Ondanks het te voorziene bouwvolume moet de kloostertuin toegankelijk worden gemaakt. De sequentie van die wordt ingezet door de
kerk en de omliggende lintbebouwing, diepe bouwvolumes, zal worden
uitgebuit.

Historische Kaart van de Marolle, Chevalier de Beaurain, 1774

Bestaande Situatie, Kruiskouter
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Sint Gabrielkerk
Afbrak Kloostergebouw
Groenzone / Park
Bouwlijn 70m
Nieuwbouw Kleuter & Lagere School Marolle
Passionistenstraat
Marolleweg
Mariagrot

luchtfoto | 1: 2000 | KRUISKOUTER
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ORGANISERENDE ELEMENTEN
Kerk, muur en tuin worden in het ontwerp behouden en ingezet als
organiserende elementen (met variabele kwaliteit) voor de nieuwe
Campus.
De kerk is het ankerpunt van de nieuwe Campus. Zij vormt de herinnering aan het vroegere klooster en een belangrijke link met de dorpsgemeenschap. In het voorliggende ontwerp wordt haar positie bevestigd
en versterkt door de aangrenzende gebouwen dieper op de site in te
planten.
De muur wordt versterkt door de aanplant van een dubbele bomenrij
die de campus als geheel leesbaar maakt. De muur en de bomen rijgen
de verschillende programma’s en functies als een paternoster aaneen.
Binnen de muur wordt de zonering verhard/groenoppervlak geïnspireerd door grens met het park.
Het landschappelijke karakter van het tuinontwerp is cruciaal. De
structuur van hoog en laag groen, en tuinen wordt herzien volgens het
idee van een toegankelijke campus, op schaal van de buurt. Het landschapsontwerp geeft aan de alledaagse vraag naar een groot parkeeroppervlak een mogelijke extra dimensie die de landschappelijke kwaliteit van het complex versterk.

-1 l BESTAANDE GEBOUWEN
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1 l ORGANISATIE VAN DE SITE IN 3 ZONES

2 l NIEUWBOUW EN EXTENSIE GROENSTRUCTUUR

2

MASTERPLAN

MASTERPLAN - ORGANISATIE PROGRAMMA
Het masterplan zet in op alle aspecten die door de context worden aangereikt.
Een set van vier ‘palazzo’s’ ontworpen met oog voor comfort en maximale
efficiëntie worden door verblijfssalons verbonden.

C
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basis:
Het programma van kamers wordt georganiseerd
in 4 gebouwen De inplanting is geïnspireerd op
de positie van de kerk op de site. Er ontstaat een
sequentie van voor- en terugspringende gebouwen.

zonering:
De gebouwen worden ingeplant over de breedte
van de site in de middelste zone. Ze definiëren
op die manier een zone vooraan met een
groene parking en een achterliggende zone met
toegankelijk park

verbinding:
Tussen de individuele palazzo’s bevinden
zich de hedendaagse verblijfssalons die de
gemeenschappen met elkaar verbinden. Het zijn
flexibele ruimtes die activiteiten en een mix van de
verschillende bewoners mogelijk maken.

landschap:
De ommuring en zonering van de site is het
uitgangspunt voor het landschapsontwerp. In de
parkeerzone zorgen open bomenrijen voor een
groenkarakter. De parkzone, en bij uitbreiding de
volledige campus, wordt omarmd door bomenrijen

silhouet:
de hoogteverschillen tussen de gebouwen
onderling en de kerk zorgen voor een zacht
silhouet, zonder expliciet horizontaal te zijn.

Masterplan Campus Waegebrughe | 1: 750

Groundoor
Groundoor

DE GEBOUWEN UITGELEGD
De organisatie van het programma in de gebouwen kan zowel verticaal,
per gebouw, als horizontaal, per verdieping. Elk gebouw (of palazzo) bezit
zijn eigen specifieke woonprogramma (serviceflats, rusthuiskamers, ... ),
uitgewerkt over twee tot vier verdiepingen, rondom een patio, in clusters
van 5 kamers. Dit principe geeft elke bewoner een adres en referentiepunt.

A

-1

De gemeenschapsfuncties zijn gespreid over de breedte van de campus.
De logistieke functies zijn georganiseerd in een verzonken verdieping (met
daglicht uit de patio).
Het publieke programma (gemeenschapscentrum, cafetaria, ...) bevindt
zich op het maaiveld en is rechtstreeks toegankelijk vanuit het park of de
entreezone.
De gemeenschappelijke leefruimtes van de kamers en flats bevinden zich
in de verblijfssalons die toegankelijk zijn vanaf de verdiepingen en uitkijken
in de patio’s en over de campus.
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Een mogelijke uitbreiding (van twee leefgroepen) is voorzien bovenop het
centraal gelegen rust en verzorgingstehuis. De struktuur van de gebouwen
is hiervoor berekend. Het circulatiemodel is hiervoor perfect uitbreidbaar.
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HET COMPLEX UITGELEGD
Het complex wordt gevormd door een compositie van woongebouwen.
De specifieke en precieze inplanting van deze gebouwen structureert de
toegangen en adressen, zorgt voor een maximale inzet van de oriëntatie
en definieert de zones voor park en parking.

INGANG en ADRESSEN

VERBLIJFSALONS

De gebouwen zijn gepositioneerd over de breedte van de site en
van elkaar losgekoppeld. De campus wordt op die manier doorwaadbaar. Toegangen van de gebouwen en het publiek park zijn
gemakkelijk bereikbaar. De campus is bereikbaar via de openingen
in de muur vanaf de Passionistenstraat. De kerk heeft zijn bestaande afzonderlinge toegang.

De verblijfssalons vullen de ruimtes tussen de woongebouwen. Ze
zijn de sleutel tot het ontwerp. Ze herbergen de gemeenschapsfuncties van het woon-en zorgcentrum en de kindercrèche. Deze
elegante strukturen markeren ook de toegangen tot het zorgcomplex.
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1. Serviceflats, 2. Dienstencentrum, 3. Kinderdagverblijf, 4.
WZC + Jong Dementeren, 5. Assistentieflats + Kortverblijf

1. Kinderdagverblijf, 2. en 3. Leefruimtes (+ Ingang)

ORIENTATIE

PARK en PARKING

Ondanks het forse programma en de beperkte mogelijkheden van sommige bewoners
om met hun omgeving te interageren is door de inplanting van de gebouwen getracht
om de zichten over en relaties met de omgeving en de campus te maximaliseren. Er is
een maximum aan contact met de activiteiten rondom de gebouwen. Door de compacte opbouw van de gebouwen en de schikking in het masterplan worden de bewoners
geconfronteerd met elementen zoals geluid van de parking, licht, parkerende voertuigen, wandelaars...

Er is bijzonderen aandacht besteed aan ruimtelijk kwalitatief parkeren.Door het precies inzetten van een bomenplan is het grote parkeervlak tot een aangename ruimte
opgewaardeerd. Toch is er een duidelijk onderscheid tussen park en parking, gedefinieerd door de bufferzone met gebouwen. Park en parking zijn verwant (boomsoorten en bomenrijen), maar toch fundamenteel anders (ondergrond en structuur).

2
3
3

4

2

1
1
1. PARKING (beweging), 2. PARK (groen), 3. KINDERDAGVERBLIJF (geluid), 4. SCHOOL, 5. ZUIDEN
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1. PARKING per DEELPROJECT, 2. BOUWSTROOK
3. OVERFLOWPARKING

HET LANDSCHAP UITGELEGD
Het ontwerp voor de buitenruimte valoriseert de karakteristieken van de
site door in te zetten op de landschappelijke elementen die het gebied
rond Kruishoutem kenmerken.
De bestaande populieren op de perceelsgrens worden versterkt als een
scherm rondom het domein. Het ontwerp sluit op die manier aan bij de
kenmerkende perceelgrensbegroeiing rondom de hoeves in Kruishoutem.
Een pad in dolomiet ligt in in midden van deze dubbele rijaanplantingen en
verbindt de rondgang met het bestaande pad in het midden van het domein. Aan de ene kant wordt het bos opgewaardeerd naar een parkruimte
door middel van een selectieve uitdunning. Aan de andere kant wordt een
plas uitgegraven omzoomd met waterplanten.
Aan de straatkant worden de nodige parkeerplaatsen opgenomen in een
bomengrid van sierfruit. Deze refereren naar de boomgaarden die rondom
de site te vinden zijn en zorgen voor een zeer mooie seizoensverandering.
Tussen deze parkeerboomgaard en de tuin liggen de volumes van het
woonzorgcentrum. Deze worden geplaatst op een genereuze sokkel van
natuursteen waarin een groot aantal Ginkgo biloba’s geplant zijn. Deze
oeroude boomsoort heeft een zeer groen lenteblad en verkleurt geel in de
herfst.
Met deze ingrepen wordt op een heel heldere manier het gebruik van het
woonzorgcentrum opgebouwd rond drie landschappelijke structuren : de
boomgaard organiseert de parkeerplaatsen, de beplante sokkel geeft een
beeld aan de ruimte tussen de volumes en de rondgang laat toe het park
te ontdekken.

LUCHTFOTO

ginkgo biloba

Groene Wandeling

prunus avium

C
B
populus italica

A
A. Boomgaard, B. Tuinen, C. Park
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ARCHITECTUUR

PLAN & PRINCIPES

FUNCTIE EN COMFORT
De architectuur van de gebouwen valt, zoals de verdeling van het programma, op te delen in twee types.
De ‘pallazzo’s’ met appartementen zijn robuust, rationeel georganiseerde gebouwen met een binnentuin. Deze patio’s zorgen voor een goede
orientatie voor de gebruiker van de circulatieruimtes en gebruiksruimtes. De perimeter van deze gebouwen bevat grote ramen en loggia’s
met zicht op domein en landschap. Deze gebouwen refereren in maat
en materialiteit aan het voormalige klooster: de kerk en de muur.
De verblijfssalons zijn lichte structuren die de verbinding maken tussen
de gebouwen. Ze vormen de verblijfruimtes van de leefgemeenschappen. Deze gebouwen zijn hedendaags en open van opzet. Het zijn
elegante structuren die voorzien in transparante, lichte ruimtes. De
perimeter is specifiek ontworpen om het zonlicht te beheersen.
Het comfort van de bewoners en het personeel staat centraal in het
architecturaal ontwerp en de opdeling: gangen en trappen zijn breed
en circulatie wordt beperkt. Grote ramen zorgen voor een rijkelijke
lichtinval. Tegelijk zorgt de organisatie in clusters (gebouwen) voor een
overzichtelijke structuur, waarin elk deelprogramma afzonderlijk kan
functioneren.

GEBOUWEN
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foyer en toeleveringsruimte
kl. zaal
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groot zaal (200m2)
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restaurant
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5 GEBOUWEN - 1 DOMEIN
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WAEGEBRUGHE IN DETAIL

A. KAMERS
B. GANGEN
C. SALONS
D. DIENSTRUIMTES

A. KAMERTYPES IN WOONGEBOUWEN
Naargelang de fysieke afhankelijkheid en zorgbehoefte van de bewoners
zijn er twee soorten kamers terug te vinden in de woongebouwen: de serviceflats of assistentieflats, en de rusthuiskamers. Beide soorten kamers
laten steeds een flexibele inrichting toe. Ze zijn telkens op te delen in twee
types: kamers met een buitenruimte of loggia en kamers zonder buitenruimte.

1

De rusthuiskamers, voor bewoners met de hoogste zorgbehoefte, zijn
gelokaliseerd in de twee centrale gebouwen, met een leefgroep van 15
kamers per verdieping, in clusters van ongeveer vijf kamers. Per leefgroep
zijn er twee comfortkamers, met loggia, en zijn de zorgruimtes gecentraliseerd.
De serviceflats bevinden zich in het gebouw links van de kerk. De bewoners van de servicflats zijn het meest autonoom en zijn daaron ingeplant
boven het gemeenschapscentrum, waar ze autonoom gebruik van kunnen
maken. Door de autonome inplanting kunnen zichten en licht in elke flat
worden gemaximaliseerd.
De assistentieflats zijn door middel van het rechtse verblijfssalon verbonden met het rusthuis, terwijl de autonomie van de bewoners wordt gewaarborgt. Een deel van de van de assistentieflats is voorzien van een loggia.
Op elke verdieping is een consultatiekamer voorzien.

Assistentieflat met Loggia - indeling 1
60m2

Assistentieflat met Loggia - indeling 2

Serviceflat standard - indeling 1
60m2

Serviceflat standard - indeling 2

Kamer WZC standard - indeling 1
30m2

Kamer WZC standard - indeling 2

Kamer WZC comfort - indeling 1
34m2

Kamer WZC comfort - indeling 2
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A1. KAMERS WZC
Deze kamers zijn ontworpen met als doel elke vierkante centimeter efficiënt in te zetten. De privacy van de bewoner wordt verzekerd door de
inplanting van de badkamer aan de toegang. Er ontstaat een sas dat naar
de leefruimte leidt met zicht op het landschap, de tuinen of de patio. De
comfortkamers zijn even groot, maar breder zodat er een overdekt terras, loggia ontstaat. Alle afmetingen verzekeren de toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers.
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ZICHT EN KORTE AFSTAND NAAR BADKAMER

A2. SERVICEFLATS
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De serviceflats en assistentieflats zijn opgebouwd uit een functionele voorzone, met keuken, entree en badkamer en een leefzone met de leefruimte
en slaapkamer. Leefruimte en slaapkamer bieden zichten over de omgeving. Ook deze flats zijn veelzijdig indeelbaar.
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B. GANGEN
Het interne parcours van de gangen vormt een belangrijk deel van het universum van de bewoner. De uitgekiende positionering van de salon maakt
binnen iedere afdeling een circulair parcours mogelijk rondom de centrale
patio’s. De bewoner krijgt tijdens de wandeling verschillende impulsen,
langs kamermuren, patio’s, leefruimtes met zicht op de omgeving.
Op de wanden van de gang is een handrail voorzien zodat elke gebruiker
zelfstandig, comfortabel en op eigen snelheid kan circuleren. Over hele
gang zijn rustpunten voorzien zodanig dat het traject in delen kan worden
afgelegd.

Circulatie op verdieping
verticale circulatie

First &l second
oor
Circulatie
schema l 1:500

C. SALONS
De verblijfssalons zijn ingericht als gemeenschapsruimtes, met robuust
meubilair op maat van de bewoners. Ze zijn de plaats waar de bewoners
elkaar ontmoeten en waar activiteiten worden georganiseerd.
Ze zijn geplaatst tussen de gebouwen zodat ze als toegangsruimte overzicht bieden aan de bezoeker en de bewoner mogelijk maken op zijn eigen
tempo binnen de leefgroep te verplaatsen.
Voor het personeel vormen ze een belangrijk referentiepunt van waaruit
verschillende leefgroepen kunnen worden bediend. Vanuit de salons heeft
het personeel overzicht over het volledige complex.

Salon l plan l 1:150

Verblijfsalons
Zithoeken

First
& second oor
Verblijfruimtes l schema l 1:500

D. DIENSTRUIMTES
Een zorgcentrum functioneert pas als verzorging kan gebeuren met de
kortste looplijnen. Het hele zorgcomplex is zo compact mogelijk opgezet,
georganiseerd vanuit de centrale dienstenkern. Deze kern is nauw verbonden aan de kantoren van de vzw en het gebouwenbeheer.
De verpleegpost bevindt zich centraal per leefgroep. De positie van de
trappenkoker en de personeelslift maakt een snelle spreiding van het
personeel over de verschillende afdelingen mogelijk. Op de verdiepingen
circuleert het personeel in dezelfde gangen als de bewoners.
De service-ingang bevindt zich tussen de afdeling met assistentieflats
en het rust- en verzorgingstehuis. Vanaf deze ingang zijn de kantoren en
personeelsruimtes rechtstreeks bereikbaar. Via lift en trap bereikt men
de kelderverdieping waar het logistiek programma (zoals keuken, opslag,
personeelsrefter,...) zich bevindt.
Vanuit de centrale keuken wordt het gehele complex bedient.

LEVEL -1

dienstruimtes
verticale circulatie voor personeel

Basement

Dienstruimtes l schema l 1:500

LEVEL 0
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CONSTRUCTIE
MATERIALITEIT

MATERIALITEIT
De woongebouwen worden opgetrokken uit traditioneel metselwerk met
spouw. We opteren om de bakstenen van de afbraak te recupereren en te
combineren met een nieuwe duurzame gevelsteen. Op die manier ontstaat
een karaktervolle gevel, die het complex een hedendaags uitzicht geeft,
met respect voor de geschiedenis van het domein, en een realtie zoekt
met de bestaande bebouwing.

3.10

3.10

Houten details, zoals de handrails, deuren en balustrades, worden doorheen het volledige complex herhaald. Door expliciet geolied hout te gebruiken voor de hoofdtoegangen zijnze onmiddelijk herkenbaar.
De handrail wordt ingezet als architectonisch motief en is op maat van
haar bewoners. Ze vormt tevens de plint van het gebouw en ent op die
manier het complex op de site, het domein.
De combinatie van metselwerk en uitgekiende, verfijnde houten constructies geeft het complex een tijdloos en hedendaagse uitstraling.
De groenaanleg, de bomen, vormen integraal onderdeel van het beeld van
het domein.

3.30

0.90
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KUNSTINTEGRATIE

KUNSTINTEGRATIE
Ondanks de tijdloosheid van het complex zijn de bewoners slechts tijdelijk ter plaatse. Ze verblijven er een korte maar intense periode onder de
goede zorgen.
Het kunstproject voor de Campus Waegebrughe wil permanente bewoners
toevoegen aan de campus. De permanente bewoners willen het complex
fysiek bevolken. Ze zijn vriendelijke creaturen die de tijdelijke bewoners
binnen de muren van Waegebrughe tegenkomen. Sommige bewoners zullen misschien een relatie opbouwen met hen, de vaste, zonderlinge elementen of figuren in een wel afgebakend universum. Het kunstproject wil
dit vacuüm invullen en een ziel geven aan het project.

7

TECHNIEKEN
DUURZAAMMHEID
De meeste energiebesparende technieken zijn genoegzaam bekend maar slechts
door de juiste combinatie ervan en een zorgvuldig, holistisch ontwerp kan het reële
gebouw een zo hoog mogelijk energieprestatieniveau bereiken.
In een traditionele ontwerpomgeving wordt het gebouw, zijn schil en vorm volledig
uitgewerkt door de architect, waarna het studiebureau de berekening van de technieken uitvoert en de plannen intekent, met onvermijdbare problemen tot gevolg op het
vlak van integratie én energieverbruik.
Ons concept bestaat er daarom in om architectuur en technieken gelijktijdig te ontwikkelen in één gebundeld pakket. Hierbij trachten we het benodigde (hoge) comfort
te realiseren voor alle bewoners en werknemers zonder dat de technieken een prominent aanwezige rol moeten spelen in de architecturale visie.
Van bij het schetsontwerp werken studiebureau en architect-ontwerper in nauw overleg m.b.t. de elementaire opbouw van het project, met als doel een bouwfysisch geheel dat op zich reeds het beoogde klimaat binnen ondersteunt.
Hierbij wordt allereerst rekening gehouden met enkele basisaspecten van het energieverhaal, zoals compactheid, isolatie en luchtdichtheid.
Pas in tweede instantie worden de technische installaties geconcipieerd waarbij gebruik van lokaal beschikbare primaire en hernieuwbare energie en zorg voor een
energieomzetting met zo klein mogelijke verliezen centraal staan (hoge COP).

DE FYSIEKE SPECIFICITEIT VAN ZORGBEHOEVENDE OUDEREN
In het ontwerp van de technische installaties zal ten allen tijde rekening
worden gehouden met de bestemming van het gebouw en de wensen
van de mensen die er verblijven en werken.
Het comfort dat de installaties moeten verzekeren is namelijk sterk
verschillend van deze van andere gebouwen. Onderstaande figuur
geeft de invloedsparameters weer die bepalen op welke manier het
thermisch comfort voor de mens wordt aangevoeld.
Er zijn een 7-tal verschillende manieren te onderscheiden waarop de
mens warmte uitwisselt met zijn omgeving, en dus een eigen temperatuursgevoel creëert. Allen zijn zij afhankelijk van het eigen metabolisme
(en dus warmteproductie) en de kledingweerstand.
Ouderen worden hierbij getypeerd door een van nature laag metabolisme, versterkt door een lage activiteitsgraad. De oudere zal daarom
sneller een koudegevoel hebben, wat hij of zij compenseert door dikkere kledij aan te trekken.
De temperaturen die in een rust- en verzorgingstehuis daarom moeten
gehaald worden zijn een stukje hoger dan standaardsituaties en kunnen klimmen tot 23 à 24°C in de winter. Op installatieniveau brengt
dit geen drastische problemen met zich mee, echter moet er rekening
gehouden worden met sterk verhoogde verliezen ten opzichte van
andere gebouwtypes, wat betreft transmissie doorheen de wanden en
ventilatie.
Nachststaande grafiek geeft het aandeel in het primaire energiegebruik
van diverse energiestromen weer berekend op een voorbeeld woongebouw.
We zien duidelijk dat de transmissieverliezen en ventilatie een groot
aandeel van het totale energieverbruik vertegenwoordigen. Daarom zal
reeds van bij het begin ook aan deze 2 elementen uitzonderlijke aandacht geschonken worden, beginnend met de bouwfysische aspecten.
Ook het verbruik voor warm tapwater is niet gering en zal een latere
detailstudie vereisen.

BOUWFYSICA – DE TRIAS ENERGETICA
De ‘trias energetica’ is een conceptaanpak die in elk project van het bureau wordt aangehouden. Het is een aanpak die verzekert om met een
minimale energetische en milieubelastende kost het gewenste comfort
te behalen.
De trias betekent eigenlijk een 3-stappenplan:
1)Het energieverlies reduceren door bouwfysische optimalisatie (beter
isoleren, compacter bouwen etc.)
2)Een zo groot mogelijk gedeelte van de energievraag ledigen met behulp van hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, biomassa etc)
3)Het gedeelte van de energievraag dat niet op hernieuwbare wijze kan
worden ingevuld zo efficiënt mogelijk opwekken door gebruik van fossiele brandstoffen
We voegen hierbij graag nog een vierde stap, namelijk de toekomstgerichtheid, waarbij de installaties zoveel als mogelijk worden bedacht
met een zekere graad van flexibiliteit, zodat toekomstige wijzigingen,
veranderingen of opwaarderingen met de geringste impact kunnen
gebeuren.
Zoals gezegd, om de verschillende technieken optimaal te kunnen
benutten moet er vooraleerst aandacht besteed worden aan de energetische prestatie van de gebouwschil. We denken hierbij vooral aan:
Compactheid, Isolatiewaarden, Oriëntatie en resulterende zonnewinsten zoals Luchtdichtheid.
Door elkeen van deze componenten te optimaliseren wordt de energievraag op passieve wijze geledigd, wat meteen de eerste en belangrijkste stap naar een energiezuinig gebouw betekent. Dus zonder dat de
technische installaties beschouwd worden, verlagen we reeds drastisch
de nood aan energie.
COMPACTHEID:
Het realiseren van een compact gebouw is cruciaal om de energieverliezen door transmissie te minimaliseren.
Beter nog dan isoleren is het vermijden van transmissieverliezen door
het beperken van de hoeveelheid buitenoppervlak. We spreken hier
over de compactheid, de verhouding tussen het totale volume en de
gecombineerde oppervlakte van muren, dak en in mindere mate vloer.
Hoe meer m³ volume per m² verliesoppervlakte, hoe beter.
In dit project is het duidelijk dat de volumes een erg compacte structuur
beschrijven. Ze zijn eenvoudig balkvormig opgemaakt, met een atrium
in de kern van het gebouw om toch voldoende daglicht te kunnen garanderen in elk van de ruimtes.
K-PEILPRESTATIES:
Het is absoluut noodzakelijk de buitenoppervlakken voldoende te isoleren.Hiertoe zal in eerste instantie voldoende aandacht moeten besteed
worden aan de dakconstructie, dat meestal het grootste energieverliesoppervlak beschrijft en het glasoppervlak, meestal de zwakste schakel
in de gebouwschil. Indicatief geven we hieronder het ambitieniveau
aan dat we trachten aan te houden. Dergelijk isolatiepakket leidt ons
voor een gebouw type woon- en zorgcentrum meestal naar K-waardes
onder de K30 (waarbij K45 de maximale eis is)

Wat betreft de keuze van het isolatiemateriaal verwijzen we graag naar
de mogelijkheid om in plaats van bijvoorbeeld PUR milieuvriendelijkere
materialen te gebruiken. De Nibe-index toont hierbij de opties, waarbij
rotswol of resol bijvoorbeeld als duurzamere alternatieven beschouwd
worden. In deze index worden vervuiling bij productie, energieverbruik
bij productie, plaatsing en recycleerbaarheid op het einde van de levensduur.
ORIËNTATIE EN RESULTERENDE ZONNEWINSTEN
De juiste oriëntatie van het gebouw kan een zeer grote invloed hebben
op de binnentemperatuur. We spreken hier specifiek over de vermindering van zonnewinsten tijdens de zomer om oververhitting te minimaliseren. Zonnewinsten in de winter kunnen daarentegen de warmtevraag
helpen verminderen. De oriëntatie heeft tot slot ook een grote invloed
op het hoeveel daglicht die toetreedt in het gebouw. Hoe meer daglichttoetreding, hoe minder kunstlicht nodig is. Afhankelijk van de oriëntatie
zal daarom een zonwering geïnstalleerd worden die de precieze noden
en zorgen van de achterliggende ruimte reguleert. Deze zonwering
wordt idealiter centraal gestuurd, maar kan eventueel door de gebruiker
zelf gewijzigd worden.
LUCHTDICHTHEID
Een gebrek aan luchtdichtheid kan een grote invloed hebben op de
energieprestatie en bijgevolg het E-peil tot 10 punten doen schommelen.
De factor wordt zowel gedurende het ontwerp beïnvloed (vermijden van
moeilijk te plaatsen constructie-elementen) als tijdens het bouwproces
zelf (zorg tijdens de uitvoering).
De luchtdichtheid wordt uitgedrukt als een n50-waarde. Dit is het
ventilatievoud in het gebouw met een drukverschil van 50 Pa over de
gebouwschil. Wij stellen een n50-waarde van maximaal 3 aan.
Concreet wordt vaak, na afwerking van het gebouw, een ‘blower-door’
test uitgevoerd om de juiste infiltratiewaarde te bepalen en eventuele
gebreken op te sporen. Deze test is niet verplicht maar wel aan te
raden.

DUURZAAM COMFORT EN TECHNIEK

RATIONEEL OMGAAN MET WATER

Eens de verliezen naar de buitenomgeving optimaal beperkt, kan onderzocht worden op welke manier het comfort in de ruimtes kan verzekerd worden. We bekijken op basis van de energetische, comforttechnische én financiële randvoorwaarden welke installaties een optimaal
comfort kunnen leveren.

Het basisprincipe bij het beperken van de vraag naar leidingwater is het
reduceren van de hoeveelheid regenwater die in de riolering wordt geloosd, dit gebeurt steeds door:
- hergebruik regenwater voor sanitairen en dienstkranen
- waterbesparende toestellen
- permeabele buitenverhardingen

Installatietechnisch kiezen we in dit project, in basis, voor de meest
geavanceerde techniek die gebruik maakt van fossiele brandstof: de
condenserende gasketel. Door alle verwarmingselementen op laag regime te voorzien is een optimale condenserende werking van de ketels
gegarandeerd.
Voor de afgifte verkiezen we het gebruik van radiatoren in de kamers,
zodat de bewoners zelf hun comfort (binnen bepaalde grenzen) eenvoudig kunnen regelen. Deze worden uitgerust met een thermostatische kraan die zelfregelen optreedt naar de binnentemperatuur toe.
Voor de gemeenschappelijke zones gaat de voorkeur dan weer uit naar
vloerverwarming, aangezien deze beter geschikt is om een uniforme
temperatuur te garanderen in grotere ruimtes (en dus een iets hoger
comfort). Daarnaast heeft het gebruik van vloerverwarming natuurlijk
nog enkele voordelen van energetische en architecturale aard.
Het gebouw kan in optie worden voorzien van een actieve temperatuursdemping. De meermaals voorgekomen hittegolven van de voorbije
jaren geven aanleiding tot deze conceptupgrade in verzorgingsinstellingen. De temperatuursdemping of topkoeling heeft tot doel de geleidelijke oververhitting van het gebouw door opeenvolgende hete dagen
teniet te doen door een milde koeling.

VENTILATIE
Voor de ventilatie wensen we gebruik te maken van verschillende
ventilatiegroepen (per gebouwdeel). Alle groepen worden uitgerust
met een erg performante warmterecuperatie, waarbij rendementen tot
80% kunnen voorzien worden. Hierbij wordt gezorgd dat het lekdebiet
geminimaliseerd wordt, om contaminatie van de verse luchtstroom te
minimaliseren.
De verdeling van de ventilatielucht gebeurt hier via verticale kokertjes
die telkens 2 kamers bedienen, en die gevoed worden vanuit een ondergrondse kruipruimte. Dit systeem heeft als grote voordeel dat heel
wat valse plafonds kunnen vermeden worden, waarbij bijvoorbeeld voor
de kamers een plafond in de sanitaire cel kan volstaan om de technieken weg te werken. Tevens maakt dit systeem het mogelijk om op een
relatief eenvoudige manier wijzigingen of onderhoud aan de technieken
door te voeren.

RATIONEEL OMGAAN MET
ELEKTRICITEIT
Reflectie inzake rationeel energieverbruik bij elektrische installaties leidt
onze aandacht ontegensprekelijk naar de grootste verbruikers van elektriciteit, namelijk verlichting. In rusthuizen wordt nog veelal de verlichting
gedurende de ganse dag aangezet. Een rationalisatie dringt zich hier dan
ook op, en dit kan door een optimalisatie van de daglichttoetreding.
Een optimale afstemming van daglicht en kunstlicht is zowel vanuit ergonomisch als vanuit energetisch oogpunt noodzakelijk. Om een rusthuis
als een echt huis te doen voelen voor de bewoners worden er zo veel
mogelijk interessante buitenzichten voorzien (door vides, binnenkoeren of
eventueel lichtkoepels).
ARMATUURRENDEMENTEN
In onderstaande tabel zijn de rendementen van versschillende toestelcombinaties opgenomen. De keuze voor hoogfrequente ballasten en hoogrendementsoptieken leidt tot een besparing tot 50% t.o.v. de eenvoudigste
armaturen met fluorescentielampen.

Optimalisatie gebruik van daglicht en aanwezigheidsdetectie
Zeker interessant is de verlichting dimmen in functie van de daglichttoetreding. Dit wordt vaak gerealiseerd via een immotica installatie waarbij alle
leefruimtes voorzien zijn van fluorescentieverlichting uitgerust met dimbare
elektronische voorschakelapparatuur dewelke aangestuurd wordt door
lichtsensoren. Zo worden in functie van de ingestelde lichtsterkte (300 tot
500 lux) de verlichtingstoestellen slechts energetisch belast in functie van
het tekort aan lichtsterkte. Ook in alle sanitaire ruimten, niet publieke technische zones en bergingen maken we gebruik van bewegingsdetectoren
om geen lokalen onnodig te verlichten.
Met daglichtafhankelijke verlichtingsregelingen (DAV) is veel energie te
besparen. Zeker als deze in combinatie met een aanwezigheidsdetectie
wordt toegepast. Gebruikers ervaren de regeling, waarmee 30 tot 70%
energiebesparing op verlichting is te realiseren, als comfortabel.

OPTIE 1: DE TOEPASSING VAN EEN
GRONDGEKOPPELDE WARMTEPOMP

OPTIE 2: DE TOEPASSING VAN
ZONNECOLLECTOREN

Om de gebouwen energetisch volledig te optimaliseren geven we
graag de mogelijkheid aan om gebruik te maken van een grondgekoppelde warmtepomp ter klimatisatie van het volledige complex. Een
korte omschrijving:

Bij zonneboilers zijn verschillende types verkrijgbaar, waarbij de meest
gebruikte de vlakkeplaatcollector en de vacuum-buis-collector zijn.
De collectoren slagen erin om gedurende het grootste gedeelte van het
jaar water te leveren aan een bruikbare temperatuur voor sanitair gebruik, maar worden steeds verbonden met een naverwarmingstoestel,
zodat ook in de winterconditie deze levering gegarandeerd blijft.
De zonneboilers kunnen in principe ook een bijdrage leveren voor de
ruimteverwarming van de gebouwen, maar daarvoor is de collector een
stuk minder geschikt en dus rendabel. Het werkingsprincipe van de
zoneboiler is in feite bijzonder eenvoudig. Voor de vlakkeplaatcollector
wordt gebruik gemaakt van een donker absorberend vlak, dat bij ideale
zoninstraling veel warmte absorbeert, en dan voortdurend gekoeld
wordt met behulp van het sanitaire warme water. Voor vacuumcollectoren is de werking anders, waarbij gebruik gemaakt wordt van de
verdamping van een tussenmedium als gevolg van de invallende zonnestraling, die door condensatie de geabsorbeerde warmte afgeeft.
In een woon- en zorgcentrum wordt klassiek erg veel warm water verbruikt, zodat een groot gedeelte van deze verliezen op volledig hernieuwbare manier kan gerealiseerd worden.
Voor dit project kan in een eerste schatting tot 200 m² aan zonnecollectoren als rendbel gezien worden. Dit brengt een meerinvestering van
een 150.000 euro met zich mee, die een eenvoudige terugverdientijd
van 9 à 10 jaar zal hebben.

Installatie: warmtepomp
Een warmtepomp maakt gebruik van lokaal aanwezige, hernieuwbare
energiebronnen. Door middel van een compressie wordt de warmte
uit lucht, water of bodem onttrokken en tot een bruikbaar niveau getild
voor ruimteverwarming. Hierbij wordt een gedeelte elektriciteit gebruikt,
dat onder ideale omstandigheden zo laag mogelijk kan worden gehouden (dit heet de COP of coëfficiënt of performance, die hier rond de 4
kan worden geschat, dus 1 eenheid elektriciteit levert dan 4 eenheden
bruikbare warmte).
Primaire bron: de bodem
Als primaire bron wensen we graag te onderzoeken of de bodem in
de buurt is voor extractie en stockage van warmte. Hierbij is het vooral
van belang te bekijken of voldoende diep kan worden geboord. Om de
bodem aan te spreken wordt namelijk gebruik gemaakt van een boorgat-energie-opslagveld. Hierbij worden watervoerende leidingen tot op
grote diepte in de bodem bracht. Om een warmteoverdracht te realiseren wordt het medium gecirculeerd.
De nachststaande tekening toont het principe van een dergelijk BEOveld aan.
Afgiftesysteem: vloerverwarming of lagetemperatuursverwarming.
Om het gebruik van een warmtepomp mogelijk te maken, wordt ideaal
gebruik gemaakt van een afgiftesysteem dat door middel van erg lage
temperatuursregimes voor de verwarming van de ruimtes kan instaan.
Deze werden in basis reeds voorzien in het concept dmv vloerverwarming en de lagetemperatuurs-radiatoren.
Zoals op de figuur hierboven echter reeds aangegeven is een bijkomend voordeel van deze techniek de aanwendbaarheid voor koeling in
de zomer en dit zonder gebruik van de warmtepomp. De enige energie
die er op dit moment gebruikt wordt is deze voor het circuleren van het
water (geen compressie).
Deze koeling kan dan benut worden in alle ruimtes die van vloerverwarming werden voorzien. Om het systeem beter in balans te krijgen zou
dus ook in de kamers een vloerverwarming moeten voorzien worden.
Het gebruik van de boorgaten voor zowel verwarming als koeling heeft
tot slot een algeheel positief effect. Gedurende de winterperiode werd
de ondergrond uitgekoeld door de extractie van energie voor verwarming. In de zomer worden op die manier koudere temperaturen verkregen en wordt de ondergrond langzaamaan terug opgewarmd, klaar
voor de volgende winterperiode.
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STABILITEIT

NOTA STRUCTUUR
Bij het ontwerp van een schoolgebouw, en meer algemeen elk publiek
gebouw, dient rekening gehouden te worden met een waaier aan randvoorwaarden. Het is onze overtuiging dat we vanaf de fase schetsontwerp het gebouw aan deze randvoorwaarden en wetgevingen moeten
toetsen en erop anticiperen om tot een voorstel te komen dat een
integraal antwoord biedt.
Belvedere Walraevens is een robuust, duurzaam en architecturaal
hoogwaardig voorstel voor het eerstegraadsgebouw. We hebben getracht de vragen, noden en ambities van de opdrachtgever te vertalen
in gebouw dat een meerwaarde biedt voor de Wijnperscampus, zijn
leerlingen en leerkrachten.
De bepalingen en reglementeringen die van toepassing zijn op dit project worden hiernaast opgelijst, samen met de antwoorden die Belvedere Walraevens erop biedt.

TEAMFILOSOFIE

Algemeen
Het ontwerpteam vormt een multidisciplinair team werkend binnen een
duidelijke structuur. Via een procesmatige aanpak, ondersteund door de
brede kennis binnen het team, vertaalt een ‘projectdefinitie’ zich in de
realisatie van een campus conform de verwachtingen van de opdrachtgever.
De ProjectProcedures (PP), opgesteld bij aanvang van het project,
structureren en organiseren gedurende het ganse proces het ontwerp,
de teamcommunicatie, de planning en het budget.
Ontwerpteam
Het ontwerpteam is opgebouwd uit de architect, een uitvoerend architect, en studiebureaus (stabiliteit, technieken, …). De architect (het Architectenbureau) wordt vertegenwoordigd door de projectarchitect. Voor
specifieke expertise doen de teamleden beroep op door het ontwerpteam aangetrokken specialisten.
Het ontwerpteam wordt gedurende de ontwerpfase gestuurd door de
projectarchitect. De projectarchitect coördineert de ontwerpstudie en de
studiebureaus. Binnen het ontwerpteam berust de programmatische en
esthetische verantwoordelijkheid gedurende het ganse proces bij de architect. De uitvoerend architect en de studiebureaus staan in voor de
conformiteit met regelgeving, technische voorlichtingen en normen. Het
accent verschuift tijdens het proces van de architect in ontwerpfase naar
de uitvoerende architect in uitvoering. De uitvoerend architect is gedurende het ganse traject betrokken en is verantwoordelijk voor bouwtechnische kwaliteit, technische coördinatie, budgetbeheersing en vanaf fase
definitief ontwerp voor opvolging proces- en uitvoeringsplanning.
De projectarchitect fungeert als het aanspreekpunt (Single Point of Contact) voor de opdrachtgever.
Gerichte projectinformatie wordt uitgewisseld tussen de verantwoordelijken van de opdrachtgever en de studiebureaus en specialisten op door
de projectarchitect en opdrachtgever aangestuurde werkvergaderingen.
Databeheer
Voor hard-copy en digitale projectinformatie wordt beroep gedaan op
een eenduidig systeem qua documentenreferentie en lay-out evenals
qua organisatiestructuur, bijgevolg is de werkmethodiek en communicatie eenduidig. De documenten zijn vlot uitwisselbaar en eenvoudig te
traceren in het proces.

Proces
Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte fasering. Binnen één fase worden tussentijdse specifieke ijk- en goedkeuringsmomenten
vastgelegd. De fasetermijnen, ijkpunten en goedkeuringsperiodes, evenals
de timing en inhoud van overleg met externe partijen, wordt gedetailleerd
vastgelegd bij aanvang van het proces. De geambieerde procesplanning
wordt opgevolgd en bijgewerkt door de projectarchitect en vervolgens door
deuitvoerend architect.
Controle
Documenten, nota’s en berekeningen van de werkgroepen, evenals tussentijdse ijkingmomenten, worden gevalideerd door de opdrachtgever en
gerapporteerd aan de projectarchitect.
Elke fase wordt afgesloten met een rapport opgesteld met grafisch materiaal, oppervlaktetabellen, volume- en budgetopvolging, conceptnota en
fasespecifieke documenten (uitgewerkt programma, bestekken, duurzaamheidrapporten, ...).
Het rapport wordt onderbouwd door de geïntegreerde studies stabiliteit,
speciale technieken, akoestiek, etc.
Binnen een aangehouden format wordt de raming faseafhankelijk uitgewerkt van volume- en oppervlakteraming tot elementenraming en gedetailleerde raming.
Het rapport documenteert en beargumenteert opgetreden afwijkingen t.o.v.
de vooropgestelde ambities beschreven in de projectprocedures. Waar mogelijk worden uitgewerkte varianten opgenomen.
Na afronding van elke fase wordt een formeel goedkeuringsmoment ingepland waarin de opdrachtgever op basis van het faserapport de ontwerpevolutie kan beoordelen.
Aan het einde van elke fase wordt het rapport formeel goedgekeurd. Het
goedgekeurde faserapport vormt, samen met de projectprocedures, de basis voor de volgende fase.

PROCESOPBOUW
Hieronder worden de verschillende fases van het ontwerp- en bouwproces weergegeven, inclusief termijnen, inhoud en resultaat.

FASE VOORSTUDIE – OPSTELLEN BOUWPROGRAMMA:

FASE VOORONTWERP – SCHETSONTWERP:

FASE DEFINITIEF ONTWERP - ONTWERP:

Inhoud:
Het ontwerpteam doorgrondt samen met een kernteam van de opdrachtgever de vooropgestelde ambities, het programma van het
gebouw en het weerhouden concept, met het opstellen van de ProjectProcedures (PP) tot doel.

Inhoud:
Het definitief programma wordt conceptueel uitgewerkt tot een ontwerp,
waarbij de conceptstudies van de studie- en adviesbureaus in rekening
worden gebracht.
Het ontwerp wordt uitgewerkt door de architect, geadviseerd door studiebureaus. De projectarchitect stuurt de fase.

Resultaat:
Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief programma
…, in overeenstemming met de ProjectProcedures

Inhoud:
Technische uitwerking voorontwerpplannen. De projectarchitect coördineert. De architect integreert de (bouw)technische gegevens in de
grafische documenten
Door actieve participatie van de verschillende studiebureaus en specialisten, wordt de informatie technisch, gedetailleerd en breed. De uitvoerend architect neemt actief deel aan de studies. De input en terugkoppeling van en met de verantwoordelijke van de opdrachtgever wordt
essentieel. De projectarchitect organiseert en stuurt de werkgroepvergaderingen.
Acties:
Vastleggen dimensies structuur
Omzetten comforteisen naar effectieve technische installaties
Bepalen afwerkingmaterialen
Integratie technische uitwerking in grafische documenten
Vastleggen van wand- en vloerpakketten, incl. afwerking
…, in overeenstemming met de ProjectProcedures

Termijn goedkeuring: 10 werkdagen

Termijn: 40 werkdagen

Acties:
Teamleden en externe actoren verfijnen het bouwprogramma
Vastleggen comforteisen
Aanstellen van aanspreekpunten en verantwoordelijken voor de betrokken actoren (intern en extern)
Afstemmen procesplanning, ijkingmomenten, termijnen nazicht, ….
Nazicht coherentie bouwbudget en raming open oproep/wedstrijd
Termijn: 20 werkdagen
Resultaat:
Document = ProjectProcedures (PP):
Definitief programma
Comforteisen
Projectgerichte communicatieschema’s
Procesplanning met aanduiding ijking- en goedkeuringsmomenten
Protocol m.b.t. meetcodes, netto- en bruto oppervlaktes, …
Te volgen richtlijnen, verschillend van wettelijke voorschriften
Vooropgestelde inhoud (fase-)rapporten
Opvolgingsmethodiek voor wijzigingen tijdens het proces
Budgetgerelateerde indicatoren i.f.v. opvolging (zie document kostenbeheersing)
Termijn goedkeuring: 5 werkdagen

Acties:
Conceptstudies ifv juiste correcte ruimtelijke planindeling
Ruimtelijk en planmatig ontwerpstudie
…, in overeenstemming met de ProjectProcedures
Termijn: 25 werkdagen

Resultaat:
Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief programma met integratie van structuur, technische installaties, akoestische eisen, bouwtechnische eisen, …
Opbouw van de verschillende bouwelementen (incl. afwerkingmaterialen)
Afwerkstaat
Conceptnota en afmeting structuur
Conceptnota technische installaties
…, in overeenstemming met de ProjectProcedures
Termijn goedkeuring: 10 werkdagen

FASE UITVOERINGSONTWERP - AANBESTEDINGSBUNDEL

FASE UITVOERING:

Inhoud:
De plannen en nota’s worden omgezet in een gedetailleerd bouwdossier.
Per discipline werken de lokale discipline een hoogwaardig bouwdossiers uit. De architect verfijnt het ontwerp op detailniveau, de uitvoerend
architect verzorgt het uitvoeringsdossier. De projectarchitect bewaakt
de architecturale kwaliteit, de uitvoerend architect de technische coherentie.

Inhoud:
Na aanbesteding en gunning der werken, wordt de effectieve uitvoering
gestart . De supervisie van de werken berust bij de uitvoerend architect. Per discipline worden de werken opgevolgd door een projectmedewerkers van de respectievelijke studiebureaus. De architect volgt de
architecturale kwaliteit strikt op.

Acties:
Gedetailleerde technische uitwerking
Detailontwerp bouwkundige aansluitingen
Opstellen uitvoeringsplannen
Doorgedreven detailcoördinatie van de verschillende deelstudies
Ontwerp op detailniveau
…, in overeenstemming met de ProjectProcedures
Termijn: 80 werkdagen
Resultaat:
Aanbestedingsdossier
Termijn goedkeuring: 20 werkdagen

De 4 bouwblokken kunnen gelijktijdig opgetrokken worden, wat de uitvoeringtermijn ten goede komt.
Acties:
Technische opvolging bouwwerken
Opvolging uitvoeringsplanning
Bewaken en sturen uitvoeringsbudget
…, in overeenstemming met de ProjectProcedures
Termijn: 410 werkdagen = 20 maanden

