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Het verhaal van Ter Heide gaat ondubbelzinnig over mensen: bewoners, ouders, 
medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, donateurs, professionele partners, de overheid… 

De gebouwenstructuur van de zorgsite in Genk heeft de visie die de maatschappij 
op personen met een mentale beperking in de jaren zestig had, voor bijna een 
halve eeuw vastgelegd.
Ver verwijderd van de bewoonde wereld, aan het einde van een straat, aan het 
einde van de stad, vinden we de keurige dienstgebouwen en de administratie 
functies, maar nog steeds niet de bewoners.  Hun woningen liggen ‘daarachter’  
nog dieper op de campus, letterlijk ingeplant aan de rug, achteraan in het bos, 
geborgen maar ook verborgen.

Vandaag is de opmaak van een nieuw masterplan de uitdaging.  Een zoektocht 
naar een gebouwenstructuur die de visie van Ter Heide op wonen, leven, 
samenleven en samen werken volgt.  Een nieuwe visie op de campus waarin de 
herkenbare kleine samenlevingsstructuren, de woonbuurten, die de instituutsvisie 
ondertussen reeds vervangen hebben, een ruimtelijke vertaling geven.  M.a.w. een 
ruimtelijke oplossing die gestalte geeft aan de twee zelfstandige woonbuurten die 
de zorgsite in Genk vandaag rijk is : ‘Oase en Heuvel’.  En dit zonder de werking 
van alle andere logistieke functies en gebouwen op de campus uit het oog te 
verliezen.

Een tweede uitdaging lijkt zelfs nog groter.  Ter Heide wil af van het verstopt imago 
en meer aanwezig zijn in de samenleving, goed bewust zijnde van de  enorme 
handicap door zijn afgezonderde ligging in het bos aan de rand van de Stad. 

Tabula rasa is uitgesloten.  De werking van Ter Heide dient ten allen tijde 
gegarandeerd te blijven.  De huidige organisatie van de Campus is dan ook 
doorslaggevend en vormt de blauwdruk voor een nieuwe ontwikkeling.  

Een analyse van de ouderdom en de bestemming van de bestaande infrastructuur 
leert ons dat de logistieke gebouwen zich voornamelijk aan de westzijde van het 
terrein bevinden.  Zowel links als rechts van de brede toegangsweg bevinden zich 
relatief recente gebouwen die nog vele jaren dienst kunnen en moeten doen.  Met 
uitzondering van het meest recente magazijn, vormen de logistieke gebouwen als 
het ware een cluster middenin  de campus.

Helemaal achteraan op de site bevinden zich de GES-woningen.  Deze dateren 
van 1969 maar werden in 1996 en in 1999 verbouwd.  Rekening houdend met 
de prioriteiten zal het vervangen van deze woningen niet zo snel weer aan bod 
komen en zijn deze gebouwen in dit opzicht bepalend voor de verankering van 
woonbuurt Heuvel in deze zone.

De voorziene afbraak van de woningen 1, 2, 3, 4, 9 en 10 betekent als het ware 
de symbolische onthoofding van ‘het grote institutionele lichaam’.  De huidige 
aaneengesloten bebouwing, destijds gevormd vanuit zijn programmatische visie, 
wordt hierdoor volledig uit elkaar gerafeld.   Het kinderdagverblijf (met leefgroepen 
Ven 1, 2 en 3) en de therapieruimtes, ondertussen ook reeds gedeeltelijk verbouwd, 
blijven t.h.v. de algemene toegangsweg aan de voorzijde van de site overeind.   
In hun nabijheid zullen dan de nieuwe MED-woningen komen die samen Oase 
vormen.

Door de aanleg van een nieuwe autoluwe weg, die beide woonbuurten Heuvel 
en Oase rechtstreeks ontsluit, zal de perceptie van bewoners en hun familie een 
grote ommekeer kennen.  Voortaan zullen ze hun liefelijke kleinschalige buurten 
betreden en zal het instituut ‘daarachter’ liggen.

INLEIDING
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ONDERZOEK NAAR RUIMTELIJKE POTENTIES,

zone om in eerste fase te bouwen:
onbebouwde ruimte  en ruimte die vrij 
komt door gebouwen die niet vervangen 
moeten worden.

naburige open weide: mogelijkheid voor 
paddocks (erfpacht)

zone voor openbaar nut in eigendom 
van de stad Genk: potentiele ruimte voor 
“niet Ter Heide activiteit” in het kader van 
vermaatschappelijking (erfpacht)

parking - beschikbare ruimte voor 
uitbreiding woonbuurt “heuvel”

zone om te bouwen (verdichting/
vervangingsbouw) optimalisatie 
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ctiviteit - een inclusieve kindercreche
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1.  GES woningen
2. grootkeuken/refter 
3. BUSO technische dienst
4.  schrijnwerkerij/garage 
5. administratief gebouw
6. archief/berging
7. therapie/ICT
8. kinderdagverblijf
9. magazijn



Masterplan
Inleiding

“Patiënten en bewoners, zorgprofessionals en familieleden herkennen zich niet meer 
in de vormgeving van zorggebouwen.  Daar moet verandering in komen.  De zorg is 
uit haar isolement gekomen en veel sterker verweven geraakt met andere sectoren 
van de maatschappij en het dagelijks leven.”

(bron artikel ‘Naar een architectuur van de zorg’ door Marc Santens)

De zorgsite Genk illustreert hoe het wonen in de zorgsector in de jaren ’60 werd bena-
derd.   De ligging en de woonkwaliteit waren duidelijk ondergeschikt aan het zorgas-
pect zelf.   
Vandaag moeten we de kans grijpen die het vervangen van verouderde infrastruc-
tuur ons biedt, om aan de hedendaagse verwachtingen tegemoet te komen.
Uitgangspunt voor het masterplan is dat er ‘geen groei ‘ voor de residentiële opvang 
wordt voorzien, maar wel een ‘herprofilering’.  
De huidige opvatting over integratie van personen met een handicap en het verster-
ken van het netwerk rond de bewoners zal voor Ter Heide niet zonder gevolgen blij-
ven.   Verwacht wordt enerzijds dat het woonprogramma nog verder zal verschuiven 
naar de zwaarste doelgroep, waarvoor de residentiële opvang altijd noodzakelijk 
zal blijven.  Anderzijds wordt een toename van flexibele opvangvormen verwacht 
(logeerfuncties, kort durende opvang, crisis opvang).    Met andere woorden zal  Ter 
Heide meer gebruikers moeten aanspreken met dezelfde middelen. 
De nieuwe woningen moeten de thema’s  ‘zorg’ en ‘wonen’ naast elkaar plaatsen 
zonder dat één van beide ondergeschikt wordt aan de andere.   Tegelijkertijd moet 
gezocht worden naar een juiste interpretatie van een werkbare flexibiliteit en een 
wisselend gepersonaliseerd gebruik waarbij de bewoner zich zijn nieuwe woonomge-
ving kan toe-eigenen.  

 
Stedenbouwkundig Concept 

In onze zoektocht naar een ruimtelijke schikking en ordening van de functies op de 
campus werd in een eerste onderzoeksfase prioriteit gegeven aan de inplanting en 
de vorm van de twee woonbuurten ‘Oase en Heuvel’.    
Omwille van de specifieke zorgvraag, wordt gebouwd volgens homogene woon-
buurten (MED & GES).   In het masterplan hebben wij deze woonbuurten/clusters sa-
mengesteld met woningen, die desondanks hun specifieke programma’s, allemaal 
over hetzelfde DNA beschikken :  één centrale binnenkoer waarrond het leven in de 
woningen zich afspeelt.    
Het is op het niveau van de cluster dat het “zich thuis voelen” begint.    Vandaag be-
staat de campus hoofdzakelijk uit losstaande paviljoenen.  Trouw aan de modernisti-
sche traditie zijn dit voornamelijk geïsoleerde gebouwen op een relatief groen grond-
vlak die als ‘grote communicator’ werd  geacht te functioneren.  Echter door zijn veel 
te grote schaal en het schaarse gebruik, heeft de  buitenruimte deze verwachtingen 
niet kunnen waarmaken.   Het is daarom voor ons van fundamenteel belang om 
kleinschalige-  en duidelijke leesbare buitenruimtes te kunnen definiëren bij de inplan-
ting van de woningen (cfr. visie BWMSTR : “Durf kleinschalig te programmeren”).   Een 
gradatie van ruimtes die verschillende vormen van collectiviteit ondersteunen :   het 
plein als ontmoetingsruimte van 3 of 4 woningen ;  de binnenkoer gemeenschap-
pelijk voor 2 woningen met zijn geurentuin en overdekte accommodaties ;  de patio 
privatief voor de bewoners van elk huis.   Er ontstaan als bij toeval, bijzondere plekken 
en onbestemde hoekjes, die de bewoners zich kunnen toe-eigenen, waar ontmoetin-
gen mogelijk zijn.  Zowel Oase als Heuvel zijn op deze manier gestructureerd.
Even belangrijk als de configuratie is het voorkomen van deze gebouwen.    Architec-
tuur en semantiek.  Welke betekenis willen wij oproepen bij elk van de gebruikers?  
We vonden bij de archetypische zadeldak architectuur het gepaste antwoord.  Dak-

vormen die meer gestalte konden geven aan de anders zo platte voorkomen van de 
éénlagige gebouwen. Baksteen, dakpannen en hout die een soort alledaagse hui-
selijkheid uitstralen waarmee iedereen zich vertrouwd mee kan voelen.  Materialen 
die in elk opzicht herkenbaar zijn en door de juiste combinatie en detaillering de tand 
des tijds telkens hebben kunnen overleven.  Materialen die de bij de gewone mens 
als herkenbaar en rijkelijk overkomen en verwant zijn aan warmte en geborgenheid.  
Om het gevoel van huiselijkheid te ondersteunen worden de clusters niet vanuit de 
oud gekende centrale weg ontsloten maar vanuit een nieuwe aan te leggen auto-
luwe weg.    
 
De zoektocht naar logische circulatiepatronen bracht ons bij de bewuste keuze om 
het verkeer op te delen in twee verschillende niveaus.  Enerzijds de zachte verkeers-
bewegingen van de vaste bewoners en hun bezoekers, anderzijds de veel hogere 
intensiteit van personeel, administratie en de bovenlokale functies (keuken, garage, 
atelier) op de campus.
Met deze ingreep is de waarneming van bewoners en hun bezoekers als het ware 
omgedraaid en komen de woningen op het voorplan te liggen en niet meer achter 
het instituut.   De aspecten wonen en zorg liggen voortaan naast elkaar i.p.v. onder-
geschikt achter elkaar.     
Het masterplan poogt niet alleen het programma een nieuwe hedendaagse manier 
van leven te geven maar zoekt zijn oplossing als het ware in het overstijgen van de 
functionaliteit van de site in zijn geheel.   Er wordt gestreefd naar een nieuwe dyna-
miek om de zaken anders te gaan organiseren.   Een dynamiek die de site kan veran-
deren zoals Ter Heide zelf wil.   Met aan de ene kant het “wonen” een eigen plek te 
geven, en aan de andere kant de overige functies die nog verspreid liggen over de 
site enigszins te clusteren.
De zoektocht naar een ‘hefboom’ in het project die op zijn beurt voor een deel ant-
woord op de gewenste vermaatschappelijking zou kunnen geven.
In de fasering valt te overwegen om eventuele bestaande functies, die het leven op 
de campus kunnen opladen en die het programma van de campus overstijgen, naar 
voren te verplaatsen, naar het centrum van de zorgsite.  Hiermee wordt gedacht aan 
ondersteunende functies die eerst en vooral bestemd zijn voor de bewoners van Ter 
Heide maar die zodanig gebouwd zijn dat ze zich ook richten naar en open staan 
voor de buitenwereld.   

Een belangrijk onderdeel op de site naast de bewoning en de  verzorging van de 
bewoners is de “therapie”.  De hieraan gekoppelde functies kunnen een belangrijke 
invloed hebben door de beleving en de circulatiepatronen op de campus die hierop 
inspelen.  
De therapiefunctie is voornamelijk ondergebracht in de sporthal die vandaag nage-
noeg onzichtbaar is op de campus en zijn polyvalentie hierdoor grotendeels misloopt.  
Ons inziens vormt een goede ruimtelijke oplossing voor de therapiefunctie samen met 
de bundeling van nog een aantal andere restfuncties een belangrijke sleutel tot het 
welslagen van het masterplan.      
Het masterplan stelt voor om de therapie-functies in combinatie met het kinderdag-
verblijf een voorname en meer centrale rol te laten spelen in het dagelijks leven op 
de campus.  Een polyvalente therapieruimte die d.m.v. een brede circulatiezone be-
reikbaar is en die op zijn beurt kan worden gekoppeld aan een gemeenschappelijke 
cafetaria voor de campus biedt een waaier aan mogelijkheden om het (be)leven op 
de campus anders te ervaren.  

Tegelijkertijd wordt, door een weldoordachte inplanting en aanzicht van de cafeta-
ria, tevens de centrale buitenruimte opgeladen, de buitenruimte die de schaal van 
de campus vertegenwoordigt maar tegelijkertijd een open plek vormt waar grote en 
kleine activiteiten kunnen plaats vinden.

Zo komen we aan “durf grootschalig te programmeren” cfr. visie BWMSTR.  Een mul-
tifunctioneel gebouw met een cafetaria, gepositioneerd aan de vrij gemaakte bin-
nenplaats van de zorgsite,  kan de plek worden waar werknemers en vrijwilligers de 
bewoners informeel kruisen mekaar ontmoeten en relaties kunnen ontstaan.    
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MOBILITEIT 

Zorgsite Ter Heide is voor het verkeer bereikbaar via één toegangsweg.   Door 
zijn schaal en inrichting voldoet deze weg  vandaag meer als voldoende als 
ontsluiting van de volledige site.   De asfaltweg ontsluit het gemotoriseerd ver-
keer afkomstig van de parkings en de dienstgebouwen en fungeert ruimtelijk 
als de brede laan die de gebouwen met elkaar verbindt.   
De gebouwen zijn vandaag als geïsoleerde volumes ingeplant op de site.  Ie-
dereen kent en gaat naar zijn bestemming en keert vervolgens weer terug.   
Elke vorm van mobilteit wordt als het ware pragmatisch georganiseerd louter 
en alleen ifv de bestemmingen.  
Dit geldt identiek voor de circulatie in de gebouwen die telkens herkenbaar zijn 
opgebouwd uit een structuur van gangen die vervolgens weer toegang ge-
ven tot de verschillende lokalen.   Elk lokaal vormt als drager van een activiteit 
een plek in het gebouw vorm en maat meegegeven door zijn bestemming.   
Een vergaderlokaal, de refter, het sanitair, de administratie…
In het masterplan wordt resoluut gekozen om de circulatiezones open te bre-
ken, zowel binnenin de gebouwen als erbuiten.   
De nieuwe straat bestemd voor eerder de zachte verkeersbewegingen wordt 
ingericht naar zijn specifiek gebruik.   In de ‘Heuvel’ krijgt de straat letterlijk het 
karakter van een verblijfsruimte.
In de gebouwen worden gangen niet meer als smalle gangen ingericht maar 
als luchtige verblijfsruimtes die uitnodigen en aanmoedigen tot contact.    Cir-
culatiezones worden op menselijke schaal vorm gegeven waardoor iedereen 
er zich kan thuis voelen en er wil/kan verblijven.    Er ontstaat in deze zones een 
laagdrempeligheid waarin alle mensen mekaar kunnen ontmoeten en zich 
met elkaar kunnen vermengen.   

bewoners en bezoekers, langzaam verkeer

niet Ter Heide infrastructuur

nieuwe infrastructuur (kinderdagverblijf en diensten)

nieuwe infrastructuur woningen

logistiek, personeel administratie, kinderopvang

mogelijke verbinding met fietsroutenetwerk

circulatie ondersteunende diensten

informele wandelpaden



FASE 1  2014 - 2018

Deze fase behelst het bouwen van vier woningen zoals reeds gedefinieerd in 
de Open Oproep.
Hiervoor worden huizen 9 en 10 afgebroken. De bewoners van huis 10 verhuizen 
naar andere campussen. De bewoners van de te vervangen woningen kunnen 
in hun huizen blijven tot de nieuwbouw voltooid is. 
De nieuwbouwwoningen 1, 3 en 4 worden zo ingeplant dat ze samen met de 
achterkant van het sporthal en het kinderdagverblijf een nieuwe kleinschalige 
plein vormen.
In het masterplan zijn deze woningen naar de voorzijde van de campus 
gebracht.   Dit omdat aan de voorzijde de ruimte beschikbaar is en onmiddellijk 
kan worden gestart met bouwen, anderzijds omdat hiermee direct de kans 
wordt gegrepen om de campus aan de voorzijde een kenbaar aanzicht te 
geven.   
De bewoners van huis 2 (type 1) krijgen in de buurt van de Ges- woningen hun 
nieuwe thuis. De toegang richt zich naar hen toe.
Ook in de eerste fase hoort de aanleg van de nieuwe weg, noodzakelijk tot 
de toegang tot het plein van Oase aan ene zijde en de mogelijk in te planten 
Zorgranch aan de andere zijde, wenselijk tot het nieuwe ‘huis 2’. Het gedeelte 
van de weg dat door het bos gaat, volgt grotendeels het reeds bestaande 
brede bospad.
Huis 2 wordt op de parking gebouwd, die opgegeven wordt. 

Wij stellen voor om in elke fase het budget dat is gereserveerd voor kunst te 
gebruiken voor de aanleg van een geurtuin.

FASE 2

De doelstelling en kracht van het masterplan heeft zijn invloed op de 
voorgestelde fasering.   Er kan natuurlijk niet gelijktijdig gebouwd worden waar 
gebouwen staan die functioneel dienen te blijven.  Doch valt ons inziens te 
overwegen of een ingreep de campus zo kan doen bewegen dat ze prioritiet 
dient te krijgen.   Een doordachte mix van functies met een goede inplanting 
kan voor alle mensen een waardevolle upgrade bewerkstelligen en ieders 
doen en laten op de campus positief beïnvloeden. 
Het masterplan stelt voor om de vervangingsbouw van Ven 1,2 en 3 naar 
voor te schuiven en de oude woningen 1,2 en 4 die nu voorzien zijn om af te 
breken voorlopig te behouden en te gebruiken als tijdelijk onderdak voor de 
kinderdagverblijf.  Door de dagopvang tijdelijk te verhuizen wordt op dezelfde 
plek de opportuniteit gecreëerd om een nieuwe dagopvang te bouwen in 
combinatie met een nieuwe multifunctioneel gebouw dat therapiezalen/
polyvalente zaal, onderwijslokalen en cafetaria herbergt.  Dit gebouw zou 
een aantrekkelijke complement voor andere mogelijke Niet Ter Heide functies 
kunnen zijn.
Het masterplan voorziet de mogelijkheid om het aanzicht van de campus op 
kortere termijn een nieuw, fris en hedendaags beeld te geven reeds vanaf bij 
het binnenrijden van de site.

FASE 3

Fase 3 behelst de vervangbouw van de huidige GES-woningen (5/6 en 7/8).   
Wellicht uit te voeren in twee fases.  Het aanleggen van een paddock in de 
vrijgekomen ruimte. 
Het vernieuwen van het administratieve gebouw die wordt overgeheveld 
naar de overkant van de straat, zodat in één klap ook het kleine gebouw met 
berging en archief wordt vervangen.  Dit gebouw kan ingericht worden op 
de plaats van de huidige parking die op zijn beurt kan worden heringericht en 
geoptimaliseerd.   In deze fase wordt ook het versmallen van het wegprofielen 
overwogen. 
Op de ondertussen vrijgekomen plaats waar de administratie zich bevond 
wordt voorgesteld een kindercrèche op te richten die het stereotype beeld 
van een gehandicapteninstelling volledig overstijgt.  

FASERING
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INPLANTING 

1. KLOTSTRAAT – TOEGANG TOT TER HEIDE
2. TOEGANG OASE
3. TOEGANG HEUVEL
4. WOONTYPE 1
5. WOONTYPE 2 MED
6. WOONTYPE 3 GES
7. BINNENGEBIED OASE
8. DAGVERBLIJF VEN
9. MDT OASE
10. CAFETARIA
11. SPORTHAL + THERAPIE
12. GEURTUIN
13. 46 PARKINGS OASE
14. BESTAAND GEBOUW – MAGAZIJN
15. CENTRAAL PARK
16. ACITIVITEITENPLEK IN HET BOS
17. NIET TER HEIDE INFRASTRUCTUUR INCLUSIEF KINDERCRECHE
18. KANTOOR ADMINISTRATIE
19. 75 PARKINGS ADMINISTRATIE
20. BESTAAND GEBOUW SCHRIJNWERKERIJ + GARAGE
21. BESTAAND GEBOUW - BUSO SCHOOL
22. BESTAAND GEBOUW – GROOT KEUKEN + REFTER
23. 40 PARKINGS HEUVEL
24. BINNENGEBIED HEUVEL
25. MDT HEUVEL
26. BESTAAND BOS
27. GEURTUIN
28. PAARDENPADDOCK
29. SALON, LESLOKAAL, ZADELKAMER
30. HALFOVERDEKTE PISTE, ZORGRANCH STAPPEN VZW
31. PAARDENPADOCK STAPPEN VZW
32. ROUNDPEN STAPPEN VZW
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WOONVORM LEEFGROEP: TYPOLOGISCH ONDERZOEK / CASE STUDIES

De Maretak, Duffel (arch. Hectors & van Laer)

vleugel van een drietand, binnenkomen langs leefruimtes.
harde scheiding dag/nachtgedeelte (geen contact mogelijk 
tussen slaapkamers en leefruimtes)
sanitair en berging als buffer tussen nacht- en daggedeelte
lange gang met plaatselijke verbreding

MPI Oosterlo, Oosterlo (arch.  Osar)

vleugel rond grote binnentuin privatief voor de afdeling
slaapkamers gerangschikt aan de buitenzijde van de L 
binnenkomen langs het nachtgedeelte
glazen wanden tussen gang en leefruimtes doorbreken het 
‘gang effect’/veel lichtinval
onrechtstreekse betrekking van bijna alle slaapkamers met de 
leefruimtes
grote compartimenteringsgraad leefruimtes

Michielsheem, Dilbeek (arch. Holistic architecture)

vleugel van een viertand
langwerpige structuur
circulatie onderbroken door leefruimte met doorzon
binnenkomen langs het nachtgedeelte
betrekking van 4 slaapkamer bij de leefruimtes

Gielsbos, Gierle (arch.  Dierendonck Blancke)

autonome entiteit/binnenkomen langs de leefruimtes
kringvormige circulatie, rond diensten en patio, geen begin of einde
lichtinval/ transparantie/ diagonale zichten doorbreken de   
belevenis van de gangen.
leefruimtes rond patio ontwikkeld

2 slaapkamers in rechtstreeks contact met leeftuimes

LEEFRUIMTE

(SLAAP)KAMER

LOGEERKAMER

KEUKEN

BADKAMER

BERGRUIMTE

CIRCULATIE

TYPOLOGISCH ONDERZOEK WONINGEN
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TYPOLOGISCH ONDERZOEK CONCEPTWONING
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CLUSTER OASE

1. TOEGANG OASE
2. PARKINGS OASE
3. WOONTYPE 2: MED
4. WOONTYPE 1
5. BINNENPLEIN
6. OVERDEKT BINNENKOMEN – KOPPELING WOONTYPES
7. TUINBERGING
8. OVERDEKT TERRAS
9. OMHEINDE TUIN
10. TUIN
11. GEURTUIN
12. MDT – MULTIDICIPLINAIR TEAM
13. DAGVERBLIJF CENTRUM VEN 1-2-3
14. CAFETARIA
15. SPORTHAL
16. THERAPIERUIMTES
17. TOEGANG VEN
18. TOEGANG WANDELPAD DOORHEEN HET PARK
19. ACTIVITEITENRUIMTE IN HET BOS
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code B

CLUSTER HEUVEL

1. TOEGANG HEUVEL
2. PARKINGS HEUVEL
3. WOONTYPE 3 GES
4. WOONTYPE 1
5. BINNENPLEIN
6. OVERDEKT BINNENKOMEN – KOPPELING WOONTYPES
7. TUINBERGING
8. OVERDEKT TERRAS
9. INDIVIDUELE BUITENRUIMTE
10. OMHEINDE TUIN
11. GEURTUIN
12. MDT – MULTIDICIPLINAIR TEAM
13. PAARDENPADDOCK
14. WANDELPAD NR HET PARK
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GRONDPLAN type 1 - 578m² brutto

1. inkom 9,4m²
2. bergruimte 45,6m²
3. keuken 16,8m²
4. leefruimte 99m²
5. logeerkamer / polyvalente ruimte 2x 16m²
6. (slaap)kamer 10 x 16m²
8. badkamer 27,6m²  
9. toilet 6,6m²
10. time out 4,3m²
11. overdekt terras  

GRONDPLAN type 2 - 594m² brutto

1. inkom 15,7m²
2. bergruimte 44,5m²
3. keuken 17,4m²
4. leefruimte 124,2m²
5. logeerkamer / polyvalente ruimte 2x 15m²
6. (slaap)kamer 10x 15m²
8. badkamer 38,4m²
9. toilet 4m²
10. time out / (mogelijkheid tot 6,7m²)
11. overdekt terras 
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GRONDPLAN type 3 - 603 m² brutto

1. inkom 12,9m²
2. bergruimte 22,3m²
3. keuken 17m²
4. leefruimte 114,2m²
5. logeerkamer / polyvalente ruimte 2x 19,3m²
6. (slaap)kamer 7 x 15m²
7. studio 2x 29,7m²
8. badkamer 41,4m²
9. toilet 5,1m²
10. time out 16m²
11. overdekt terras 
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code B

STRUCTUUR

Op niveau van het gebouw wordt er gekozen voor een vrij plan met niet dragende 
wanden waardoor in hoge mate flexibel en aanpasbaar. Enkel de sanitaire blok fungeert 
als vaste kern in metselwerk. Stalen portieken en kolommen  bepalen de indelingsvrijheid 
van de woningen. De indeling in structurele kavels die rond de patio liggen bepalen een 
heldere opdeling in zones. De eerder privatieve delen (kamers, studio’s, badkamer,..) 
hebben een travee van 670cm de gemeenschappelijke leefruimtes hebben een breedte 
van 830cm in de lengterichting van deze zones zijn de ruimtes vrij voor invulling. 

De draagstructuur bestaat uit portieken en een ringbalk op 4 kolommen ter hoogte van 
de patio. Op deze manier creëren we een structuur met een zeer lange levensduur die 
verschillende toekomstige gebruiken van het gebouw mogelijk maakt.
 
De binnenwanden zijn wanden in plaatmateriaal die, uitstekende bouwfysische 
eigenschappen opleveren (op vlak van brandveiligheid, thermische en akoestische 
isolatie). De wanden zijn samengesteld uit een ontdubbelde struktuur, aan beide zijdes 
voorzien van een dubbele beplating; de buitenste als hoge densiteit om de nodige 
stootvastheid te bekomen. Deze opbouw haalt een Luchtgeluids-isolatie van Rw (C;Ctr) 
66 dB.

De buitenwand, is opgevat als traditionele spouwmuur met invulmetselwerk in verlijmde 
kalkzandsteen de kalkzandsteen draagt ook bij tot de warmte-inertie van de woning. 

TECHNIEKEN

Voorafgaand aan het concept van om het even welke technische installatie zal 
het principe ‘Trias Energetica” geëvalueerd worden. Het ontwerpteam streeft naar 
U-waarden die ‘relatief’ ver onder de huidige UMAX-waarden zitten. Er moet gestreefd 
worden naar een K25-K30 waarde. Met Udak <=0,15 W/m²°K, Umuur <= 0,2 W/m²°K, Uvloer 
<= 0,3 W/m²°K,..

Verder maar zeker niet onbelangrijk is de luchtdichtheid een n50-waarde van 2 à 3 moet 
minimaal haalbaar zijn mits aandacht voor de nodige detaillering in het bouwproces. 

Om naast een goed wintercomfort ook een goed zomercomfort te realiseren is een 
goede zonwering primordiaal. Volgens de VIPA voorschriften wordt op alle oriëntaties 
zonwerende beglazing voorzien met een maximale g-waarde van 0,45. Op alle ramen 
tussen ZO en ZW wordt bijkomend zonwering voorzien zodat we tot een g-waarde van 
0,15 kunnen komen. Om preventief op te treden tegen oververhitting is een goede 
automatische sturing van de zonnewering/screens noodzakelijk. Voor lokalen met screens 
zullen op basis van een ruimtetemperatuur meting en een meting van de intensiteit 
zonnestralen (pyranometer) de screens automatisch gestuurd worden om oververhitting 
te beperken/voorkomen.

Bovengenoemde ‘maatregelen’ vormen een prioriteit voor men start met het ontwerp 
van duurzame technische installaties met lage energie behoeften die passen bij deze 
gebouwen en hun specifiek gebruik.

De verplichtte VIPA criteria worden in alle technieken weerhouden. 

Systemen, technieken en materialen worden altijd getoetst aan de ‘best beschikbare 
techniek”.

DEEL NATTE TECHNIEKEN 

Minimum optie voor verwarming is toepassing van condensatietechniek met verwarming 
op lage temperatuur 60/40°C of maximum 70/50°C.
Het ontwerpteam kiest resoluut voor lage temperatuurverwarming. Als basisverwarming 

wordt geopteerd voor vloerverwarming waar nodig aangevuld met statische 
verwarmingslichamen aangesloten op de collectieve CV- installatie. 
Hierdoor sluiten we naast de traditionele condenserende ketel andere warmteopwekking 
niet uit. 

Zo kan overwogen worden om een warmtepomp gekoppeld aan de bodem als 
energiebron (geothermie) deels (bi-) of volledig (mono-valent) in te zetten. Deze 
toepassing sterk te overwegen wegens duurzame hernieuwbare energie en vermindering 
verbruik primaire energie.

De aanmaak sanitair warmwater gebeurt best m.b.v. een individuele condenserende 
gasboiler met optie uitbreiding naar zonneboiler (premie), een verdeelnet met 
recirculatie sanitair warmwater. Hierbij moeten de voorschriften voor voorkoming 
legionella gerespecteerd worden. De leidingen zullen extra geïsoleerd worden tbv 
energiebesparing.

Het ontwerpteam opteert voor een collectieve ventilatie-installatie met een warmte- 
en vochtrecuperatie m.b.v. een warmtewiel. Door het feit dat de ventilatie in deze 
toepassing quasi 24/7 in bedrijf blijven, zijn de meerinvesteringen voor deze extra 
technieken ook sneller terugverdiend. CO2 meting gecombineerd met variabel debiet 
zullen de energiekosten verder beperken.
Op kamer niveau zal er gekozen worden voor specifieke inducerende roosters zodat 
ook bij free-cooling kan gewerkt worden zonder tochtverschijnselen voor de bewoners. 
Bij toepassing van een BEO-veld kan ook de nodige koude energie uit de bodem 
aangewend worden om tijdens warmere periodes de buitenlucht voor te koelen zodat 
men de kamers niet verder opwarmt met de ingeblazen verse lucht. Hiermee bereikt 
men een goedkope ‘koeling’ aan een zeer hoog rendement zoals dit ook door VIPA 
aanbevolen wordt.

Om duurzaam om te gaan met kostbaar drinkwater zal het regenwater maximaal 
gerecupereerd worden voor hergebruik in toiletspoelingen en vorstvrije gevelkranen en 
desgewenst ook voor uitgietbakken of wasmachines. 

Omdat het onvoldoende is om een installatie te maken met de beste intenties zal er 
ook op aanbeveling van VIPA (verplicht criteria) een gebouwenbeheersysteem met 
hieraan gekoppeld een energieboekhouding voorzien worden. Op alle nutstellers zullen 
er continue metingen gebeuren die gerapporteerd worden en die zo de gebruiker een 
extra stimulans of aandachtspunten geven om rationeler met alle vormen van energie 
om te gaan. De technische installaties zullen via een gebouwenbeheersysteem lokaal of 
op afstand gemonitord en gemeten kunnen worden om zo een minimaal energieverbruik 
te realiseren.

DEEL DROGE TECHNIEKEN :

AREI art. 104 wordt voor het budget in zijn meest gunstige vorm toegepast

Voor de verlichting wordt in overleg met de bouwheer gestreefd naar efficiënte en 
duurzame verlichting, waarbij ook rekening gehouden wordt met gewenste accenten 
om sfeer te creëren. In de leefruimten wordt geopteerd voor dimbare verlichting.
In nevenlokalen worden bewegingsschakelaars toegepast.

Om maximale flexibiliteit in het gebruik van de installaties te garanderen wordt de 
bekabeling volgens systeem KNX voorzien. Waardoor wijziging in lokaal indeling of sturing 
van apparatuur (bv screens) zonder breekwerk flexibel kan aangepast worden

Zwakstroomtechnieken worden voorzien volgens programma van eisen in basisbestek.



VISIE OP STRUCTUUR, ORGANISATIE EN PLANNING VAN HET WERKPROCES

STRUCTUUR

Het bouwproces en werkproces is vandaag meer dan ooit een complexe in-
teractie van verschillende facetten en actoren die vanaf het begin duidelijk 
gestructureerd en georganiseerd dienen te worden.  Als architecten zijn wij de 
supervisor van de opdracht maar tegelijkertijd slechts een onderdeel van het 
multidisciplinair ontwerpteam dat het ontwerp- en bouwproces zal vormgeven.  
De architect treedt op als het vaste aanspreekpunt voor de opdrachtgever 
Ter Heide en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de coördinatie van alle 
studies van de verschillende actoren (stabiliteit, technieken, epb) binnen het 
samengestelde projectteam. 
Ons projectteam combineert de nodige expertise inzake duurzame woon- en 
verzorgingsgebouwen met een gedegen en georganiseerde projectaanpak.  
De maximale betrokkenheid en professionele input van de ervaringsgroepen 
door middel van brainstorming, dialoogvorming, de nodige feedback en on-
derlinge aanvullingen op de studie en de uitvoering van het project zullen een 
goed project garanderen dat zowel functioneel als visueel aantrekkelijk zullen 
zijn.
Vanuit die aanpak en structuur willen we graag en intens samenwerken met 
alle partners in het project.

ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

Om een ontwerp- en bouwproces vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat 
er duidelijke en vooraf besproken communicatiekanalen en verantwoordelijk-
heden zijn.  Vanaf de eerste bespreking worden tussen de actoren duidelijke 
afspraken gemaakt over communicatie en contactpersonen.   Ons verzoek is 
om de open communicatie, zoals deze tot op heden rechtstreeks is kunnen 
verlopen, te behouden.  Eén en dezelfde stafmedewerker van Ter Heide die het 
project in naam van de opdrachtgever vertegenwoordigt, de vragen bundelt, 

de antwoorden verzamelt, die het aanspreekpunt is voor het ontwerpteam en 
die actief meewerkt de wensen te vertalen in bouwconcepten.  
Besproken punten en gemaakte afspraken worden van bij de start vastgelegd 
in verslagen die zowel het projectteam als de bouwheer helpen bij het voeren 
van een duidelijke en gestructureerde communicatie.
Als projectteam werken wij met het documentbeheerssysteem “FILE TREE”.   Dit 
is een volledig geïntegreerd IT-systeem dat een doorgedreven documentenbe-
heer, actualisatie en juiste verdeling van alle belangrijke documenten toelaat.

PLANNING

De planning van het werkproces met de opdrachtgever en betrokken partijen 
wordt via een erp software pakket opgevolgd en bijgestuurd. Als hulpmiddel 
worden de planningen weergegeven in overzichtelijke diagrammen. 
Onderstaand schema geeft de planning en timing van de studie opdracht 
weer.

2014 2015 2016

okt nov dec jan feb maa apr mei juni jul vakantie aug sept okt nov dec vakantie jan feb 
OPMAAK MASTERPLAN (6 maanden na jury) 6mndn okt '14 maart '15
BOUWDOSSIER 5 GEBOUWEN

Overleg met bouwheer 

FASE 0 : vooronderzoek
proeven, metingen, …

ter bepaling van akoestische maatregelen 2w
ter bepaling van watertechnische maatregelen 2w
ter bepaling van stabiliteit 2w
ter bepaling van wegenis 2w
ter bepaling van milieuhygiënische kwaliteit grond 2w

onderzoek
ter bepaling van toegankelijkheid 2w
ter bepaling van waterhuishouding 2w
ter bepaling van vergunningsrisico's 2w
ter bepaling van veiligheidsrisico's 2w
haalbaarheid alternatieve technieken, wkk, … 2w

overleg diverse partijen
overleg met de Provincie 6w
overleg met Toegankelijkheidsbureau 6w
overleg met Brandweer 6w
overleg met stad Genk 6w
overleg met nutsmaatschappijen 6w

FASE 1 : voorontwerp / bouwaanvraag apr '15 sept '15
proeven, metingen, … 2w
ontwerpend onderzoek 2w
schetsontwerp 4w
voorontwerp 8w
ontwerp met raming 6w
opmaken bouwaanvraagdossier 4w
indienen bouwaanvraagdossier
verkrijgen stedenbouwkundige vergunning (75 dagen)

FASE 2 : uitvoeringsontwerp apr '15 dec '15
opmaak plannen, bestek, meetstaat, VIPA-dossier,… 12w
studie structuur en stabiliteit 6w
studie technieken 6w
studie omgevingsaanleg 4w

epb verslaggeving
epb advies 1w
haalbaarheidsstudie 2w

veiligheidscoördinatie
veiligheidscoördinatie voorontwerp 2wkn
veiligheidscoördinatie definitief ontwerp 1wk

begindatum einddatumtaaknaam duur

NOTA BETREFFENDE DE DUURZAAMHEIDHEIDSPRINCIPES

DUURZAAMHEID DMV ACTIEVE BETROKKENHEID

Duurzaamheid wordt veelal klassiek gedefinieerd vanuit de zogenaamde ‘Tripple 
P’ (People – Planet - Profit).  Rekening houdend met de context en complexiteit 
van het project neemt het belang van een vierde pijler m.n. ‘governance’ of be-
stuur alsmaar toe.  Het wordt een waarde op zich als er hoog wordt ingezet op het 
democratisch gehalte, de sociale inbedding en de volle betrokkenheid van alle 
actoren.

De doelstellingen inzake ontwerp en duurzaamheid, dienen bij het begin van het 
project verfijnd te worden in een duidelijk ‘programma van eisen’.  Een klare taak- 
en inputverdeling voor alle deelnemende partners (bouwheer, ontwerpers, over-
heid…) dient hierbij gehanteerd te worden.  De graad van participatie van de 
actoren vormt als het ware een kwaliteitsmeting van de besluitprocessen.
Als ontwerpteam kiezen wij hierbij resoluut voor een open, communicatieve en ef-
ficiënte projectaanpak waarin alle partijen op een optimale wijze bijdragen aan 
het succes.

DUURZAME ARCHITECTUUR

Duurzaam bouwen is na jaren van bewustwording veel meer dan louter het eco-
logisch en/of energiezuinig bouwen.  Duurzaamheid krijgt natuurlijk fysiek zijn bete-
kenis door zijn energiezuinige gebouwen, opgetrokken uit gerecycleerde of milieu-
ontlastende materialen.  Het aspect duurzaamheid verplaatst zich meer en meer 
in de manier van denken over hoe architectuur het leven kan regisseren op een 
positieve manier.  Als ontwerpteam trachten we op zoek te gaan naar een ‘duur-
zame architectuur’ i.p.v. duurzame gebouwen.  In tegenstelling tot duurzaam bou-
wen is duurzame architectuur meer dan functioneel of alleen duurzaam, zij speelt 
ook in op het gevoel en beleving.  

Wij wensen in deze fase van het project bij de bouwheer geen onrealistische ver-
wachtingen te wekken inzake ecologisch of energiezuinig bouwen.   Wij maakten 
voor ons voorstel wel een selectie van effectieve maatregelen inzake duurzaam-
heid met bewezen werking binnen een realistisch financieel kader.  
Wij streven voor ons ontwerp voor de zorgsite Ter Heide Genk een integrale bena-
dering van duurzame ontwikkeling na.  Dat wil zeggen dat we over tal van aspec-
ten van het brede duurzaamheidsveld nadachten : inplanting en ruimtegebruik, 
mobiliteit, het natuurlijk milieu, waterbeheer, gebruik van duurzame grondstoffen 
en materialen, energie, gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid, socio-eno-
mische aspecten, innovatie…       

Wij willen, samen met de opdrachtgever, experimenten vermijden.  Ter Heide wenst 
immers een gezellige en actieve zorgsite, naast haar architecturale ambities, met 
vooral een minimum aan onderhoud in combinatie met gedegen materialen en 
oplossingen.

Van de start van het ontwerp tot de oplevering dienen alle betrokkenen erover te 
waken dat de uitgesproken ambities inzake duurzaamheid onaangetast blijven.

 




