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Vanuit het geloof dat dementie het geheugen 
kan aantasten, maar dat de mens steeds de 
mogelijkheid moet hebben om zelf keuzes te 
maken, om zich te bewegen in gradiënten van 
rust en prikkel, licht en donker, binnen en buiten 
…
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Huis Perrekes is een pionier in de ontwikkeling 
van een kwaliteitsvol zorgcontinuüm. Het 
realiseren van nieuwe stappen in het 
ontwikkelen van dit huis, dat evolueert 
en dat bevraagt, verondersteld overleg.  

Een open oproep kan wat ons betreft slechts 
een aanzet zijn tot dialoog, een eerste zet in 
een proces. 
Wat we voorstellen is echter niet vrijblijvend;  
wij willen met ons concept in de eerste plaats 
een structuur ontwikkelen die inzetbaar en 
aanpasbaar is, zonder neutraal te zijn. Zo 
kunnen bij een intense samenwerking en 
overleg binnen deze structuur, verschillende 
modellen uitgewerkt worden zonder de 
essentie van ons concept aan te tasten…  

De tijd leert dat de ruimte er is voor de 
bewoners en dat ze elk op een eigen manier 
leven. We ontwerpen daarom ook ruimtes 
die op verschillende manieren gebruikt 
kunnen worden, waar verschuivingen 
kunnen plaatsvinden, zonder afbreuk te 
doen aan het karakter van de ruimte.
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1.
van Masterplan
tot Erf-model
A.  
HORIZONTAAL PROGRAMMA

Door de uitdrukkelijke wens om alle 
leefruimtes van de zorgfuncties in aparte 
entiteiten én horizontaal te organiseren, is 
het voorgestelde stripmodel met bijgaande 
landruil niet houdbaar omwille van de  
beperkte vrije ruimte rondom de gebouwen.  
Ook de 45°-regel laat het stapelen van de 
assistentiewoningen op de huidige locatie 
niet toe.  

Het masterplan moet een stuk worden 
bijgestuurd, zonder haar vooropgestelde 
kwaliteiten te verliezen

assistentiewoningen assistentiewoningen

assistentie-
woningen

masterplan uit 
conceptstudie 2009 - 2011

masterplan afgetoetst
aan vraagstelling

nieuw masterplan

kinderopvang : 
Juul & Jules

kinderopvang : 
Juul & Jules

+ kinderopvang : 
Juul & Jules

nieuwe huis : dag
nieuwe huis : 
dag & nacht

nieuwe huis : 
dag & nacht

nieuwe huis : nacht

zorgpension zorgpension

zorgpension
B.  
INTRODUCTIE VAN HET ERF

Het nieuwe masterplan ent zich op de 
goede karakteristieken van het masterplan.

Uit ons onderzoek blijkt dat een ‘erf-model’ 
een heel geschikte manier is om de onder-
delen van het zorgcontinuüm te organiseren. 
Het is een model dat omgaat met de span-
ning tussen de buitenwereld en de vertrouw-
de binnenwereld. Tegelijk laat dit model toe 
het ritme van de natuur - dieren en planten 
- intensief te beleven…
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1.
van Masterplan
tot Erf-model

1.  “activering van de buurtweg tot openbare doorsteek naar de velden, bestaande en  
 toekomstige woonwijken en het MPI-atelier” 

Deze belangrijke doorsteek behouden we in ons voorgestelde erf-model. We versterken de 
schaal die van deze plek een ontmoetingsplek kan maken voor bewoners en omwonenden…

 2. “opentrekken van de Perrekes site naar het dorpsplein”

Wij willen deze belangrijke vereiste onderlijnen door aan de straatzijde een zeer gevarieerd 
programma te voorzien: crèche, zorgpension, assistentiewoningen… 
Door een plein voor te stellen dat letterlijk een brug slaat naar de overzijde van de Zam-
melseweg wordt een ankerpunt gecreëerd voor het dorp, en ontstaat er bij de doorrit op de 
Zammelseweg een belevingsmoment.

3. “interactie met omgevende bebouwing”

De gebouwen worden voorgesteld op een bescheiden menselijke schaal, om zo aan te slui-
ten bij de aanwezige woningen in de directe omgeving. Anderzijds zien wij de mogelijkheid 
om op de Zammelseweg een ‘hoger huis’ te zetten, wat de as met de kerk en de dorpstraat 
in haar identiteit versterkt. Dit huis, de assistentiewoningen, is op die manier ook een signaal 
naar de doorsteek.

4. “integratie van de bestaande huizen via een centraal park met tuinen”

Door de inrichting van de doorsteek als schakelruimte,blijven het Holle en Blomme huis be-
trokken bij het dorpsgebeuren. 

5. “aansluiting van de speeltuin aan de Zammelseweg door verschuiving naar het  
 centrale park”

Het activeren van de straat en het zuurstof geven aan het dorp is heel belangrijk binnen dit 
ontwerp.  Het erf-model behoudt deze eigenschap. 

Voordelen van het Erf-model: 

- Centrale positie van de dierenweide
- Variatie in ruimtelijke relaties
- Versterkte identiteit en inhaken op de Zammelseweg, doordat een huid de andere  
 huizen niet afsluit van de straat
- Door de assistentiewoningen aan de straat te voorzien, behouden ze een relatief  
 onafhankelijk statuut ten opzichte van het zorgcontinuüm
- Door de crèche aan de straat te voorzien ontstaat er leven aan de straatzijde, met  
 behoud van de sterke relatie tot de tuinen, meerbepaald de dierenweide
- Door de positionering van de dierenweide kan ze fungeren als ordenend en bindend  
 element waar elk huis op een spontane manier mee in relatie staat. 
- De doorsteek naar de dierenweide tussen de crèche en de polyvalente ruimte van het  
 zorgpension maakt de doorwaadbaarheid van de site op een gecontroleerde manier  
  groter, wat de verweving met het dorp versterkt. 
- De tuinen van de huizen fungeren als grensruimte om gevarieerde relaties te leggen   
 met de publieke delen van de tuin / het park.

hoeve

strip

het Erf-model

B.  
INTRODUCTIE VAN HET ERF
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1.
van Masterplan
tot Erf-model

Het ritme van de natuur wordt intensief  
beleefd.  Zichten en doorzichten prikkelen 
de zintuigen en gedachten.

De tuinen stimuleren ontmoetingen en  
medegebruik. De tuinen zijn verlengstukken 
van de leefruimtes en de kamers. Het is een 
ruimte rond de gebouwen die bemiddelt met 
de omgeving en de gemeenschap. 

De tuinen zijn multifunctionele elementen  
waar verhalen en herinneringen aan gekop-
peld kunnen worden door de bewoners.
De drager van deze tuinen zijn hun  
verschillende functies: kippen houden,  
zonnen, tuinieren, rusten, bloemen  
kweken… 

Door te werken met verschillende kamers 
die onderling communiceren zijn deze tuinen 
gevarieerd in schaal en ontstaan er  
microklimaten met specifieke eigen- 
schappen, vogels, insecten…
De verschillende  tuinen, publieke en private 
vormen een geheel, waarbij het buurt-
pad gemoduleerd wordt als duidelijk  
bindend element. Het pad 
vormt de link tussen de  
verschillende onderdelen.

C.  
MAXIMALISEREN VAN DE 
RELATIE MET DIER EN PLANT

assistentie-
woningen

+ kinderopvang : 
Juul & Jules

Nieuwe Huis : 
dag & nacht

Blomme  
huis 

Holle  
huis 

Zonne en Tore 
huis 

zorg- 
pension
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1.
van Masterplan
tot Erf-model
C.  
MAXIMALISEREN VAN DE 
RELATIE MET DIER EN PLANT

serre

patio

Wood cut, 1557, kruidentuin

Serre

De serre is het ankerpunt dat oriënterend werkt, zowel ruimtelijk als in de rust- en troost brengende  
handelingen die er mogelijk zijn: tuinieren, tomaten kweken, potten… 
  
Het is een ruimte met een specifieke geur en een mild klimaat. Het is een kamer met potgrond, 
veel planten, groenten en kruiden en een gereedschapsberging. Zaaibedden worden deels 
op hoogte voorzien, waardoor het betasten en kleine onderhoudshandelingen uitvoeren heel 
eenvoudig is, ook voor minder mobiele bewoners. Het is een ruimte met veel facetten die de 
zintuigen stimuleren… 
De inplanting, de aanwezigheid in de leefruimte, maakt dat de serre op een eenvoudige ma-
nier heel veel betekenissen genereert. 
De serre is een plek met heel veel licht. Rusten in deze omgeving bevordert de slaap en het 
gemoed. 
Om deze ruimte ook in de zomer te kunnen gebruiken worden zonneschermen en een goed 
werkende natuurlijke ventilatie voorzien om oververhitting tegen te gaan.

Het is algemeen aanvaard dat licht en omgaan met planten een grote impakt hebben op het 
cognitieve, psychische en fysische welzijn van dementerende mensen.

Patio 

De patio is net zoals de serre een element uit de leefruimte dat een specifieke beleving met 
zich meebrengt. Het biedt bescherming bij winderig weer.  Het nodigt door zijn geborgenheid 
uit om er zoals in een ‘buitenkamer’ in de zon te zitten.

 
Luifel

De luifel is zoals de serre en de patio een element uit de leefruimte dat een specifieke beleving 
met zich meebrengt. Het biedt bescherming bij felle zon of regenachtig weer.  Het nodigt uit  
om in de zon zitten of te kijken hoe het water van de omliggende daken naar beneden loopt.

Moestuin

Dit element sluit dicht aan bij de leefruimte, eetplaats of keuken. Het beeld van de moestuin 
dat sterk seizoensgebonden is, werkt als een ankerpunt in de tijd. 
Deze moestuin wordt opgedeeld in een publiek en een niet-publiek deel, dat vrij toegankelijk is 
voor de bewoners. De grens vormt een onderdeel van de moestuin: erwten op een staketsel, 
bessenstruiken, een druivelaar...
De moestuin is een plaats om te verblijven, om uit te rusten. Op deze manier is het een wezen-
lijk onderdeel van de tuin van het huis. 
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1.
van Masterplan
tot Erf-model

Speeltuin

De speeltuin wordt op verschillende plekken georganiseerd; aan de straatzijde een accent 
voor kleine kinderen, aansluitend op de achtergelegen woonwijk, een speelweide met basket-
bal goal.

We zien het pad-meubel, de doorsteek als een verharding, een ‘route mobilier’ die naargelang 
de plek andere faciliteiten en gebruiksmogelijkheden mogelijk maakt. Het pad wordt een lees-
baar ruimtelijk en materieel element dat ordent. 
We gaan uit van één bindend materiaal met verschillende behandelingen en uitvoeringen, bij-
voorbeeld beton die gepolierd, gezandstraald, gewassen, geborsteld of gepolijst kan worden.   
De bovenzijde van een bank is glad gepolijst , het basket-speelterrein is gepolierd, de zone om 
te parkeren is uitgewassen… 

Dierenweide

De dierenwijde behandelen we als een ordenend element voor de site van Perrekes.
Het is een grensruimte waar verschillende invloeden samenkomen: crèche, zorgpension, 
nieuwe huis, assistentiewoningen en de doorsteek.

Door de hoogte wordt het perspectief in verschillende visuele momenten verdeeld, de doorkijken  
die we voorzien laten toe de verschillende ‘huizen’ in relatie te stellen.

We behandelen deze plek als een kamer met zichten. Een rondgang rond de open plaats waar 
de dieren kunnen grazen en een stal hebben staan. De rondgang is op die manier ook een 
helder en herkenbaar traject voor een wandeling, met een mild microklimaat…

We willen deze groene pandgang realiseren met een berceau-haag, begroeid met verschil-
lende klimplanten om een variatie in bladverlies, kleur, textuur, geur… te bekomen.

C.  
MAXIMALISEREN VAN DE 
RELATIE MET DIER EN PLANT

basket goal ligweide bank waterplas stenen bos 

berceau-haag licht en zicht klimplantenpandgang
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1.
van Masterplan
tot Erf-model
D.  
VERWEVEN VAN DE GRENS :
publiek - privaat
“De bewoners staan in de samenleving,  
zorg is een onderdeel van de samenleving… 
Wonen en zorg zijn verweven en  
betekenen een meerwaarde voor elkaar…” 

Deze verweving is geënt op functies:  
tuinieren, verzorgen, wandelen, spelen... We 
hebben binnen de uitgangspunten van het 
masterplan onderzocht hoe deze functies 
optimaal ingezet kunnen worden en welke 
constellatie deze verweving optimaliseert.
In de strategie van de ordening van de  
onderlinge relaties hebben we de ambitie 
om de identiteit van Oosterlo te versterken 
en leesbaar  te maken. 

publiek

publiek

publiek

privaat
privaat

privaat

grondruil
uit conceptstudie 2009 - 2011

nieuwe grondruil 
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1.
van Masterplan
tot Erf-model
E.  
ACTIVEREN VAN DE STRAAT

In de ordening van de onderlinge relaties en 
door de opstelling van de gebouwen hebben 
we de ambitie om de identiteit van Oosterlo 
te versterken en leesbaar  te maken. Zo ook 
willen we de interactie van de bewoners met 
de mensen uit de omgeving aanmoedigen en   
activeren. 

Er ontstaat een eyecatcher in de lintbebouwing:  
door functie, gebouw of groen… 

De crèche en de assistentiewoningen zijn 
functies die zich gedeeltelijk losmaken van 
het zorgcontinuüm.  In deze optiek en vanuit 
hun eigenheid krijgen ze samen met de  
polyvalente zaal en het hotel een directe  
relatie tot de straat. 
Aan de straatzijde ontstaat een heel  
gediversifieerd programma dat de site  
ontsluit en een betekenisvolle plek creëert in 
het dorp. Het lokale karakter van de straat 
wordt hersteld.  

In het centrum van het dorpsgezicht  
Oosterlo, komt Huis Perrekes naar voor met 
een woontoren in de as met de kerk en de 
dorpstraat.  Dit ‘hoog huis’ markeert tevens 
de inkom van de plek. 

Bij de doorrit door de Zammelseweg wordt 
een moment gecreëerd door de doorzichten 
naar de achterliggende tuinen.  De mensen 
uit de omgeving worden uitgenodigd op het 
terrein. De doorwaadbaarheid wordt ver-
sterkt.

polyvalente ruimte en plein

Aan de straatzijde wordt de transparante  
polyvalente ruimte van binnen naar buiten 
op een doorlopend vloeroppervlak geplaatst. 
We willen de mogelijkheid suggereren  om 
aan te sluiten bij de toekomstige aanleg van 
de parking aan de overzijde van de straat.

Zo wordt de polyvalente zaal visueel verboden 
met de dorpskern.  Door de verandering in 
straatafwerking wordt de verbinding voor de 
zwakke weggebruiker geaccentueerd.  

Er wordt een nieuwe ontmoetingsplek in het 
dorp gerealiseerd.  



Open Oproep, Huis Perrekes te Oosterlo - OO 2105 E - 12 -- 12 -

1.
van Masterplan
tot Erf-model
F.  
HET PARK

Het park is een geheel van tuinen met het 
pad als bindend element. 
Het is een doorsteek met een ruimtelijk sce-
nario waarbij open en gesloten ruimtes el-
kaar opvolgen. 

beschermd volume

privatieve 
buitenruimte

verhard terrein

recreatiegebied

aantrekkingspolen

2 100

N
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2.
Grensruimtes

A.  
DE GRENS

De grens is de sleutel voor het ontwerp.  
Het is een afsluiting, een einde, een begin.

Het is de lijn die veiligheid garandeert, be-
schermt.  Tezelfdertijd straalt het vrijheid van 
keuze uit… 
De grenzen worden versterkt waar ze  
duidelijk en overzichtelijk moeten zijn. 
De grenzen worden verzacht waar  
vermenging, doorzicht, prikkeling mogelijk 
is.

van grens naar grensruimte
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2.
Grensruimtes

B.  
FUNCTIES VAN DE  
GRENSRUIMTES
Tuinen zijn grensruimtes.  
De dierenweide wordt bijvoorbeeld centraal 
tussen de functies voorzien. Er ontstaat een 
grens en een verbinding die betekenis heeft. 

Tuinelementen zijn grensruimtes.
Hagen bieden geborgenheid en kunnen 
scheiden en verbinden. 

Binnen worden grensruimtes gecreëerd.
De serre interioriseert buiten.
De luifel exterioriseert binnen.
De vensterbanken worden zitplekken in de 
overgangsruimtes.
De raamtabletten op tafelhoogte worden bu-
reeltjes.  

moestuin dierenweide

patiovensterbank : zitnissen / bureau

serre

polyvalente ruimte & plein
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3.
Gradiënten

© Rachel Whiteread

© Mark Rothko - wit over rood

Uit de foto’s van Ester (Goris) en Dagmar 
(Pelger)  zien we hoe de ervaringswereld en 
het bereik van de handelingen zich tijdens 
de ontwikkeling van dementie steeds meer 
interioriseert. 

Bedreigde ik  :  
  twijfel, identiteitscrisis

Verdwaalde ik (in tijd en ruimte) :  
   identiteitsverwarring

Verzonken ik : 
  identiteit is verloren   
  angsten blijven bestaan

De radius verkleint: van het dorp, naar de 
tuin, naar de kamer, naar de zetel, naar de 
schoot… 
Dit zijn duidelijke varianten in schaal waaraan 
we gestalte willen geven.

Om een zorgende omgeving te creëren 
gaat onze architectuur uit van een duidelijke 
structuur met heel veel gradiënten.  
Deze gradiënten moeten de bewoners de 
mogelijkheid bieden zich in hun evoluerende 
dementie steeds de woning toe te eigenen. 
De architectuur kan mee evolueren 
met de veranderdende behoefte en/of  
persoonlijkheid van ieder individu.   

We creëren een plek voor de gebruiker, de 
bewoner, het zorgend personeel, de familie, 
de buurtbewoner, ...

A.  
LOMMER
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3.
Gradiënten

B.  
SCHAAL

De schaal van een ruimte is bepalend voor 
haar geborgenheid. Door het dak oplopend 
of indalend te maken, ontstaan specifieke 
plekken in de kamer. 

schaal

licht

C.  
LICHT

Licht betekent oriëntatie, zowel in de ruimte 
als in de tijd. Noorderlicht versus zuiderlicht, 
lage winterzon tegenover hoge zomerzon. 
Op licht geïnspireerde architectuur geeft 
ritme aan de dagelijkse rituelen.

Door de globale inplanting van de gebouwen 
op de site en de wisselende hellingen van 
de daken kunnen we een gevariëerde 
belichting van de zon mogelijk maken. De 
gevelstructuur en de aanliggende ruimtes 
zijn afgestemd op de oost-west, ochtend-
avond cyclus. 
Inde gebouwen ontstaan lichtmomenten 
door de strategische inplanting van de 
serres en het manipuleren van de daken met 
bovenlichten.  
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3.
Gradiënten

D.  
ZICHT EN DIEPTE

De verschillende kamers van het huis 
hebben gevarieerde uitzichten met variabele 
diepten. Uitzichten die uitkijken over de 
eigen aangrenzende tuin, kijken hier en 
daar door naar de activiteiten in het park. 
Deze dieptezichten worden steeds door een 
privaat voorplan gebufferd.

E.  
OVERGANG DAG - NACHT

In het ‘Nieuwe huis’ creëren we over de 
breedte een duidelijke gradiënt van dag- 
naar nachtfuncties. Aan de Noordoost zijde 
situeren we de slaapkamers, en aan de 
Zuidwest kant zijn de actieve, meer belichte 
leefkamers ingepland. 
Ook de relatie met de buitenomgeving, hetzij 
als raam, hetzij als serre/wintertuin of patio 
maken deel uit van deze gradiënt.

zicht en diepte

dag      -     nacht
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4.
Dak

Het grote horizontale programma en de 
noodzaak om een intieme huiselijkheid te 
realiseren in de verschillende zorghuizen, 
heeft ons geïnspireerd om het dak als 
ruimte-genererend element in te zetten.

het vouwpapier

Het dak is het element bij uitstek dat ingezet 
wordt om de gradiënten van schaal te 
creëren.  Het gekreukt oppervlak geeft de 
ruimtes eronder een zachte dynamiek.

De dakvorm genereert een  karaktervolle 
inschaling van de verschillende nieuwe 
gebouwen.

A.  
VOUWPAPIER
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D.
Dak

In het ritme van een golvende beweging 
komt het dak soms hoger of lager. Hierdoor 
ontstaat een subtiele opdeling van de ruimte 
terwijl de vloer vrij kan doorlopen.

B.  
SCHAAL

C.  
LAMBRISERING

De laagste maat van deze ruimte-indeling 
is de referentiemaat die in het hele huis 
leesbaar is. Het is een weerkerende hoogte 
van tactiele wanden, die de woning ondanks 
haar grootte een bevattelijke menselijke 
schaal geeft.

het inplooien van het dak definieert de ruimte

lambriseringhet dak definieert de ruimte
© Bowwow, house Asama
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D.
Dak

De binnenzijde van het dak is een wit, 
lichtreflecterend materiaal zoals geschilderde 
gipskartonplaat of een witte akoestische 
absorberende belatting. Op die manier zijn 
de interne dak-volumes geinterioriseerde 
licht-landschappen. 

Deze abstractie staat in contrast met de 
warme, tactiele materialen van de wanden, 
de vloer en het gevarieerde meubilair.

D.  
LICHT

vouw- en schaduwspel

perforaties in het dakvlak
© NU architectuuratelier, kantoorwoning Linq
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5.
Grid

Het grid als denkmodel van het geheel: 
- grid maakt het dak
- sub-grid organiseert het interieur
- grid versterkt de band met de tuin

Het grid wordt ingezet om te bemiddelen 
tussen de schaal van de bekende individuele 
woningen en het zorghuis
Het wordt tevens ingezet als bindend 
element  voor de verschillende huizen van 
het zorgcontinuüm.

Het grid schept eenheid, duidelijkheid en 
rust.  

A.
GRID ALS MOTOR
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6.
Circulatie en 
ontsluiting

Elke functie, zorgpension, crèche, nieuwe 
huis - heeft een voor- en een achterdeur. 
Dit creëert potentiële nieuwe relaties.

De voordeur is zoals in een woning de plaats 
waar buitenstaanders naar binnen komen 
en waar een zekere buffer bestaat tussen de 
buitenwereld en het huis. 
De achterdeur daarentegen sluit rechtstreeks 
aan bij het wonen. Deze ‘achterdeuren’ 
staan ook op een andere manier, via tuinen 
en koeren, in relatie tot de omgeving. De 
dierenweide speelt hierin een heel belangrijke 
rol. Het is een verbindend element dat de 
site structureert. Een rondgang rond deze 
weide is een duidelijk leesbaar element. 

A.
VOOR- & ACHTERDEUR

Verschillende wandelingen doorheen de site 
ontsluiten het geheel.

Circuleren is de motor voor ontmoetingen. 
Deze ontmoetingen kunnen meer of minder 
publiek van aard zijn. De hiërarchie laat 
toe dat elke bewoner volgens zijn eigen 
vermogen contacten legt, of net afgesloten 
leeft. 

De materialisatie van deze ontmoetingen 
is het pad, en het pad is de speeltuin. Het 
is een vlak meubel dat ontwikkeld wordt 
zodat verschillende leeftijden er hun verhaal 
in herkennen… Op deze manier is deze 
ruimte niet alleen een doorsteek, maar een 
aaneenschakeling van plekken

B.
CIRCULATIE

We voorzien 18 parkeerplaatsen op het 
terrein en in de doorsteek vanuit de woonwijk: 
- 5 plaatsen voor de bewoners van de  
    assistentiewoningen, 
- 13 plaatsen voor dokters en verzorgend  
 personeel, dringende hulpverlening en  
   sporadiche drop-off van bewoners.

Bezoekers parkeren aan de overzijde van 
de polyvalente zaal, op het parkeerplein.

Aan de crèche worden kinderen gebracht en 
afgehaald langs de Zammelseweg. 

C.
PARKEREN

beschermd volume

privatieve 
buitenruimte

verhard terrein

recreatiegebied

aantrekkingspolen
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7.
Kunst

8.
Materialisatie

We willen aansturen op een kunstenaar die 
een werk creëert met een betekenis voor de 
bewoners van huis Perrekes.  

Hoe en waar we dit kunnen inpassen is 
afhankelijk van de kunstenaar, en kan dus 
slechts bepaald worden wanneer deze 
bekend is.

Globaal zijn de gebouwen opgetrokken op 
een betonnen onderplaat met betonnen 
kolommen. Vanaf deze basisstructuur 
is het gebouw verder opgevat als een 
houtskeletbouw. Door het gridsysteem is 
moduleerbaarheid van houten bouwdelen 
mogelijk en kunnen we door prefab systemen 
uit te werken een korte bouwtijd realiseren.

De huizen zijn bekleed met lichte materialen: 
gevelbekleding in verkoold hout - een 
beproefd Oosters systeem om hout te 
beschermen - met wit houtenschrijnwerk.
 Het zwart staat in contrast met de groene 
omgeving en door wit schrijnwerk toe te 
passen versterken we de idee dat deze 
huizen, al zijn ze zwart, geconcipieerd zijn 
rond de specifieke toetreding van het licht.
Het vouwvolume van het dak willen we op 
een gevarieerde manier aanwezig stellen. 
Van op een afstand zijn de blauwe vlakken 
een veruitwendigen van de ruimtelijke 
constellatie van de huizen binnen. Het zijn 
heldere vlakken waarop het daglicht in 
verschillende tinten valt. Van dichtbij primeren 
de gevels, door de kleine hellingshoek van 
de daken, en verdwijnt de blauwe kleur naar 
de achtergrond.

Binnen zijn de wanden zoals eerder 
aangehaald vervaardigd uit zeer tactiele 
materialen. Hiermee bedoelen we materialen 
die zichzelf zijn en hierdoor de ruimte 
karakteriseren. Verschillende materialen zijn 
mogelijk: hout, natuursteen, edelmetalen, 
tegels enzovoort. Deze materialen gaan we 
toepassen om de herkenbaarheid van de 
ruimtes te versterken, de materialen werken 
oriënterend en ordenend. 
In het ruimte systeem, met de daken op het 
grid, zijn veel scenario’s mogelijk. 
Afhankelijk van de plek en de lichtinval zijn 
glanzende, gestructureerde, zachte of harde 
materialen aangewezen.  
De binnenschaal van de daken is wit en 
werkt op de lichtinval. Deze witte schaal rust 
op de gevarieerd gematerialiseerde wanden. Ijsland, juni 2011 
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Zammelseweg met zicht op 
polyvalente zaal, crèche en woontoren
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keuken
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serre
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slaapkamer
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dierenweide
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10.
Plannen

10 500

N

A.
MASSAPLAN OOSTERLO
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10.
Plannen

C.
ORGANIGRAM

Nieuwe Huis Zorgpension Kinderopvang
+ assistentiewoningen

niv - 1 niv - 1 niv - 1

niv 0

slaapkamers

NACHT DAG ZORGPENSION
ASSISTENTIEWONINGEN 
EN KINDEROPVANG

personeelsruimte circulatie assistentiewoning
en kinderopvang circulatie hotel

circulatie : nacht keuken slaapkamers kinderopvang hotelkamers

palliatieve slaapkamers technische ruimte en berging assistentiewoningen inkom

sanitair leefruimte kinderopvang serre

gemeenschappelijke ruimte CVK

patio / terras

leefruimte
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10.
Plannen
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10.
Plannen
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10.
Plannen

NIV0 -1 NIV0 0 NIV0 +1

E.
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10.
Plannen

NIV0 +2 NIV0 +3 DAKENPLAN

E.
KINDEROPVANG
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10.
Plannen

F.
ZORGPENSION
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10.
Plannen

F.
ZORGPENSION
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DAKENPLAN
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10.
Plannen
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10.
Plannen

G.
NIEUWE HUIS
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11.
Stabiliteit
& Technieken

oPBoUW

Verschillende volumes vormen samen Het Huis Perrekes. Desondanks is er gekozen voor 
een doordacht globaal stramien en bijgevolg ook een gestructureerde opvatting van opbouw 
en afdekking.

Het ontwerp ontplooit zich op een orthogonaal grid van 3,5m. Op dit raster staat een  
kolommen structuur in veelvouden van deze eenheidsmaat. Omdat de overspanningen op 
deze manier gering blijven, kunnen de vloerplaten bestaan uit een eenvoudige ter plaatse  
gestorte betonnen plaat. De trappen en liftkernen zorgen voor de horizontale stabiliteit van de  
gebouwen zodat het gebouw weerstand kan bieden tegen windkrachten.

Uit het diepsonderingsverslag 95-12-D2M van Verbeke bvba volgt dat er vanaf 0.5m een  
gemiddeld gepakte zandlaag zit en dat het grondwater op het ogenblik van de sondering  
dieper zit dan 4.5m. Om zeker te zijn van de grondwaterstand dient een peilbuis gedurende 
een langere tijd geplaatst te worden. Omwille van de draagkrachtige grond is het mogelijk om 
een simpele en goedkope fundering op staal toe te passen gecombineerd met funderingszolen 
onder de kolommen en kernen van alle volumes. De zandgrond laat slechts geringe zettingen 
toe waardoor het mogelijk is om slechts bepaalde gedeelten te onderkelderen. Het grondwater 
moet hierbij in de gaten worden gehouden.

De gevel en de dakconstructies zijn samengesteld volgens de principes van hout- 
skeletbouw. De gebouwschil wordt als het ware rondom de betonnen structuur gezet. Men 
combineert het beste van twee werelden: een flexibel in te vullen structuur en een  
continue geïsoleerde mantel. Door de vormvrijheid van een houten constructie, kan het dak 
bovendien op een speelse manier geconcipieerd worden. 

STRUCTURELE oPVATTING

De structurele opvatting is gebaseerd op flexibiliteit. De betonnen kolommenstructuur maakt 
het mogelijk om alle ruimten vrij in te delen en een vrij gevelontwerp toe te passen.
In dezelfde optiek worden demonteerbare materialen toegepast: van een droge chape tot 
plaatachtige materialen als binnenafwerking. Alles met het oog op een tweede levensfase voor 
het gebouw waarbij de betonnen structuur kan worden herbruikt. 

A.
OPBOUW  EN STRUCTURELE 
OPVATTING
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11.
Stabiliteit
& Technieken
B. 
BOUWFYSICA EN BOUW-
TECHNIEKEN

Aan duurzaam bouwen gaat een interactief ontwerpproces vooraf waarbij vooral  
verantwoordelijkheden van ontwerper en bouwheer dienen vertaald te worden in  
architecturale synergiën waar hernieuwbare energieën, “laag-energie-concepten” en een slanke 
efficiënte gebouwtechnologie worden geïntegreerd. Bewuste keuzes en weloverwogen  
investeringen moeten leiden tot een duurzaam gebouw in zijn vorm, zijn verbruik, zijn onderhoud 
en zijn herbestemming.

ENERGIE  ‘Trias Energeticas’
• sterke reductie van het verbruik van (vraag naar) aardgas, stookolie en elektriciteit  
  met andere woorden, energie rationeel gebruiken 
• het gebruik van hernieuwbare energiebronnen implementeren zoals windenergie,  
  warmtepomp water/water, zonne-energie, fotovoltaïsche panelen, enz.;
• de meest geschikte en efficiënte techniek toepassen.

Het voorgestelde ontwerp voor Huis Perrekes wil zich schikken naar deze “Trias Energeticas” 
door gekende systemen, die hun robuustheid en rendement reeds hebben bewezen, op een 
doordachte en dynamisch manier te gebruiken. 

GEBoUWENVELoPPE

Een ‘duurzaam gebouw’ moet hoe dan ook een laag verbruik hebben. Hierbij spelen isola-
tie en luchtdichtheid een belangrijke rol. Het isoleren van wanden en daken is reeds goed  
ingeburgerd in de bouwwereld. Luchtdichtheid daarentegen wordt nog vaak over het hoofd 
gezien, hoewel “tocht” voor een groot stuk verantwoordelijk is voor warmteverliezen. Door de 
gevel in houtskeletbouw te voorzien worden beide hiaten aangepakt. Dit zal niet enkel zorgen 
voor een laag energieverbruik maar ook opmerkelijk bijdragen aan het comfort van de gebrui-
kers.

Het interne betonnen skelet en de houten gebouwschil versterken elkaar inzake  
thermische werking. Het ononderbroken isolatiepakket beschermt de gebruikers tijdens de 
wintermaanden tegen de koude. De thermische inertie van de betonnen structuur zorgt voor 
een verkoelend effect tijdens de hete zomermaanden. 
 

Warmteverliezen beperken = behoefte aan energie voor verwarming beperken:
- laag globaal isolatiepeil, < K25-waarde van het gebouw;
- U-waardes laag (wanden 0,15 W/m²K, daken 0,15 W/m²K);
- Ver doorgedreven luchtdichtheid: geen ongecontroleerde infiltratieverliezen.

De gevel ‘duurzaam’ optimaliseren:
- Oriëntatie van de gevels en hun ramen
- Verhouding doorschijnende en niet doorschijnende geveldelen wordt geoptimaliseerd
- G-waarde (en LTA waarde) beglazing volgens oriëntatie
- U-waarde = 1,1 W/m²K (beglazing)
- maximale daglichttoetreding
- minimale kans oververhitting (externe koellast)
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11.
Stabiliteit
& Technieken
B. 
BOUWFYSICA EN BOUW-
TECHNIEKEN

WARMTEPRoDUCTIE

De warmteproductie zal gebeuren in basis met een aardgasketel op zeer laag waterregime: 
50/30°C.
Het project wordt hoofdzakelijk verwarmd door middel van lage temperatuurverwarming: vloer-
verwarming en radiatoren op laag regime.
De vloerverwarming zorgt voor een uniforme warmteverdeling. Deze zeer aangename manier 
van verwarmen zal daarom voor alle collectieve ruimtes aangewend worden. Voor de overige 
ruimtes zullen juist gedimensioneerde radiatoren 50/30°C voorzien worden. Op deze manier 
kan er in deze ruimtes enkel verwarmd worden indien dit nodig is.
Er wordt geopteerd om geen mechanische koeling in het project op te nemen, maar eerder 
maatregelen te nemen om de zonnelast te weren, onder andere door een doordachte oriëntatie 
van de beglazing.

VENTILATIESYSTEEM C+

Omwille van de beperkte bezetting is het niet nodig om met ingewikkelde ventilatiesystemen te 
werken. Een goed gestuurd klassiek ventilatiesysteem waarbij de toevoerlucht via raamroosters 
naar binnenkomt en via afvoerroosters wordt afgezogen, is aangewezen. De intelligente sturing 
speelt hierbij een belangrijke rol: ventileren wanneer nodig!

Een ventilatiesysteem type C+, met natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer, 
houdt in: 
-  Het toevoeren van verse lucht in elke ruimte bestemd voor menselijke bezetting;
-  Het afvoeren van ‘vervuilde’ lucht via de bergingen, sanitaire cellen,…
-  De installatie zal CO² gestuurd worden waardoor het ventilatiedebiet zich aanpast aan  
  de vervuiling van de lucht in de ruimte.

Bovendien is het met een ventilatiesysteem type C+ mogelijk om ramen te openen zonder dat 
het ventilatiesysteem uit balans te brengen. 
De serres in het Zorgpension en in het Nieuwe Huis bieden de mogelijkheid om de verse  
buitenlucht tijdens de wintermaanden reeds voor te verwarmen. De aanvoerlucht kan  
gedurende een bepaalde tijd in de serres voorverwarmen onder invloed van de lage winterzon. 
Deze lucht kan aangewend worden voor de collectieve ruimtes waar het ventilatiedebiet iets 
hoger ligt.

Via de uitgesproken dakvormen is het mogelijk om nachtkoeling toe te passen. Nachtkoeling 
is een techniek die tijdens de hete zomerdagen de massa zal afkoelen buiten de bezette 
uren van bepaalde gebouwdelen. Dit betekent dat overdag de ruimtetemperatuurstijging zal  
gedempt worden en de piek in tijd vertraagd wordt. 



Open Oproep, Huis Perrekens te Oosterlo - OO 2105 E - 44 -

11.
Stabiliteit
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B. 
BOUWFYSICA EN BOUW-
TECHNIEKEN

VERLICHTING

Naast de energie die nodig is voor het verwarmen en ventileren van het gebouw, kan ver-
lichting zeer energieverslindend zijn. Om dit te vermijden kunnen er een aantal maatregelen 
genomen worden:

-  daglicht maximaal benutten met behoud van het zichtcomfort
-  de verlichtingstoestellen worden uitgerust met elektronisch voorschakelapparatuur
-  aanwezigheidsdetectie stuurt de verlichting aan /uit
-  geïnstalleerd vermogen < 2,0 W / 100 lux
-  daglichtsturing van de verlichting waar opportuun, bijvoorbeeld in de sanitaire ruimtes

Het uitgangspunt is wederom: enkel verlichten waar nodig, met gebruiksvriendelijke en  
functionele verlichtingsarmaturen, en zoveel mogelijk gebruik maken van het natuurlijke  
daglicht!

HEMELWATER

De neerslag hemelwater wordt maximaal gerecupereerd en opgeslagen. Dit water wordt o.a. 
gebruikt voor spoeling van de toiletten en voor de besproeiing van planten en bloemen.

SPECIALE TECHNIEKEN

In overleg met de bouwheer en na een haalbaarheidsstudie, kunnen een deel vlakke  
fotovoltaïsche panelen worden geplaatst op de zuidelijk georiënteerde dakvlakken van het 
project. De elektrische opbrengst zal de elektriciteitsbehoefte van het gebouw deels kunnen 
leveren.

AKoESTIEK 
 
De akoestische prestaties worden van bij de aanvang van het project in rekening gebracht. De 
architecturale beslissingen zijn doordacht, zodat we geen hoog technologische oplossingen of 
gespecialiseerde uitvoeringsmethodes moeten inschakelen om problemen op te lossen.  

De doordachte inplanting en het decentraliseren van de verschillende huizen creëert een  
natuurlijke afstand tot de huizen onderling en tot de buren.  

Lokalen met specifieke functies worden doordacht gebundeld waardoor specifieke zones  
ontstaan, zoals dag - nachtgedeelte, en geluidsoverlast wordt vermeden. 
  
De betonnen structuur en de houten gebouwschil bieden samen akoestisch uitstekende pres-
taties. Het zachte isolatiemateriaal in de gevel zit gevangen tussen twee plaatachtige materia-
len. Samen vormen zij een “massa-veer-massa” systeem dat de binnenruimten beschermt van 
omgevingsgeluiden zoals passerende auto’s of spelende kinderen. 
Binnen belemmert de betonnen draagstructuur in combinatie met een zwevende dekvloer de 
overdracht van de contact geluid tussen de verdiepingen.
Het interieur bestaat voornamelijk uit plaatachtige materialen die op hun beurt kunnen zorgen 
voor een beperking van de nagalmtijd, wat voornamelijk zijn nut zal bewijzen in de polyvalente 
ruimtes. 
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C. 
DUURZAAMHEID

Wij wensen de technische uitrustingen zoveel mogelijk te concipiëren vanuit het duurzaam-
heidprincipe.

We zien het duurzaamheidprincipe in relatie tot de technische uitrustingen zich vooral afspe-
len op het energetisch vlak. Dit wil zeggen rationeel omgaan met energie. Dit is niet nieuw en 
wordt al een aantal jaren toegepast en ondersteund door de overheid.

Dit rationeel omgaan met energie vertaalt zich dan in:

• de ruimtes zodanig creëren en in te delen dat de energiebehoefte zo minimaal mogelijk 
is
• maximaal gebruik maken van gratis energiebronnen
• de energie die we dan toch gebruiken zo rationeel mogelijk gebruiken en herbruiken

Dit rationeel omgaan met energie concretiseert zich in:

• minimaal energieverbruik (gas, elektriciteit en water)
• maximale energierecuperatie (warmte/koude)
• maximale grondstoffenrecuperatie (water)

Vanzelfsprekend zal het gebouw en de technische uitrustingen zodanig ontworpen worden dat 
aan de specifieke eisen van de gebruikers voldaan wordt waarbij tevens de nodige aandacht 
besteed wordt aan:

• de gebruiksvriendelijkheid
• het thermische comfort
• de binnenlichtkwaliteit
• de binnenluchtkwaliteit

We vinden het belangrijk om hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de eigenheid van het 
ontwerp; we hebben het hier in het bijzonder over:

• een inert gebouw, met grote warmteopslagcapaciteit. Dit wordt behaald door de be-
tonnen binnenstructuur en tussenvloeren. Hierdoor wordt een vereffening bewerkstelligd van 
optredende positieve en/of negatieve thermische belastingen, waardoor stijging of daling van 
de binnentemperatuur in de tijd verschoven wordt.

• lokalen met grote vrije hoogte. De lokalen in het Nieuwe Huis, het Zorgpension en de 
kinderopvang hebben variante dakvormen die gemiddeld een hoge vrije ruimte impliceren. 
Hierdoor wordt er maximaal gebruik gemaakt van de inertie van het gebouw en wordt op die 
manier de objectieve en subjectieve behoefte aan koeling en verluchting sterk gereduceerd.

• de oriëntatie van de beglaasde gevels. M.a.w. het benutten van intredende warmte in 
winterregime en het weren van zonne-instraling in de andere seizoenen.
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12.
Planproces en 
kosten- 
beheersing

Deze figuur geeft het projectverloop 
schematisch weer. Het bevat niet enkel de 
projectfases, maar is tevens gekoppeld aan 
de belangrijke deelaspecten van overleg én 
budgetbeheer. 
Onderstaande nota verduidelijkt de fases 
zelf,  en licht het overleg en de communicatie 
toe. De kostenbeheersing  wordt in een 
volgend punt toegelicht.

A. 
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De eerste stap is uiteraard het schetsontwerp op basis van de reeds aangereikte informatie. 
De opdrachtformulering is geïllustreerd uiteengezet in het projectdossier bestaande uit 3 boek-
delen.  Het projectvoorstel in deze bundel wordt ingediend en gepresenteerd in de eerste fase 
van de opdracht. De ontwerpers houden reeds in deze fase het vooropgesteld budget in het 
achterhoofd en ook steeds de grootte van het programma en de graad van afwerking van het 
gebouw. 

Het eerste schetsontwerp start met een algemeen en duidelijk concept en richt zich vooreerst 
op de functionaliteit, de relaties tussen de gebouwen onderling en binnen de gebouwen zelf en 
zal deze planmatig en vormelijk weergeven.  
Vanuit dit schetsontwerp wordt, na de presentatie en toelichting van 1 maart gewerkt naar 
het voorontwerp en het volledige ontwerp, waarbij de graad van verfijning en detail steeds 
vergroot. Dit alles met regelmatige overlegmomenten om te verzekeren dat het ontwerp blijft 
voldoen aan de wensen van de bouwheer. 
Om een grotere inleving in het dagelijkse gebeuren van het zorghuis en het nieuwe huis te be-
reiken, stelt het ontwerpteam voor om in deze voorontwerpfase een onbepaalde periode mee 
te draaien binnen huis Perrekes. Zo wordt ervaring aan de bron opgedaan die het mogelijk 
maakt om het ontwerp nog verder te optimaliseren. 
De uitrusting van de lokalen, materiaalkeuze en technische uitrusting wordt besproken aan de 
hand van voorstellen van het ontwerpteam. Het stabiliteitsteam zorgt voor de predimensioneringen 
van de structuur en de funderingen. Het voorontwerp is reeds bedoeld als document dat kan 
dienen als basis voor overleg met externen zoals de diensten Ruimtelijke Ordening,  de Brand-
weer en het toegankelijkheidsbureau. 
Het is belangrijk te vermelden dat reeds van in deze fase er een permanent nazicht dient te 
bestaan vanuit het oogpunt van de diverse regelgevingen zoals die rond hemelwaterinfiltratie, 
grondverzet en brandveiligheid. Maar ook de input vanuit specifiekere problematieken, zoals 
de Veiligheids- en gezondheidscoördinatie en de Energieprestatieregelgeving, hoort er hier 
reeds bij. 

Wanneer er een consensus bestaat omtrent het te verwachten kostenplaatje, het materiaal-
gebruik, de afmetingen en ruimtelijke indeling, kan worden overgegaan tot de eerste formele 
procedure in het projectverloop, zijnde de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 

Afhankelijk van de gewenste planning, kan nog tijdens de loop van de vergunningsprocedure of 
pas na het verkrijgen van de vergunning worden gestart met de uitwerking van het uitvoerings- 
ontwerp. Dit dossier zal de basis vormen voor de aanbesteding en de gedetailleerde prijs-
zetting van het project. 
In deze fase worden door alle ontwerpers (de architect, de stabiliteits-ingenieur en de ingenieur 
technieken) aanbestedingsplannen opgemaakt die in hun totaliteit het volledige project omvatten, 
van de funderingen tot de technische installaties. Daar waar voorheen nog sprake is van 1 
ontwerp dat centraal wordt opgesteld door de architect, maar met doorgedreven input van de 
diverse betrokken disciplines (stabiliteit, infrastructuur, technieken, veiligheid- en gezondheid, 
…), zal vanaf deze fase sprake zijn van deelontwerpen die worden opgesteld door diverse 
ontwerpteams die elk het gebouw bekijken vanuit hun discipline. Het dient echter vermeld te 
worden dat onderlinge discrepanties vlot kunnen worden vermeden door coördinatie van de 
teams en een vlotte intensieve interne communicatielijn.
Deze plannen vormen de basis voor het aanbestedingsdossier, dat behalve deze plannen 
ook de gedetailleerde en samenvattende meetstaat zal bevatten evenals de bestekteksten. 
De nodige onderzoeken worden gedetailleerd opgenomen in dit dossier, waaronder de grond-
mechanische sonderingen en het bodemhygiënisch onderzoek. 
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Na voltooiing en nazicht door de bouwheer van dit dossier kan worden overgegaan tot aan-
besteding of offerteaanvraag. Naargelang de offertes binnenlopen, worden deze kritisch on-
derzocht en de prijzen met elkaar en met de raming vergeleken. Eventuele uitvoeringsvarian-
tes voorgesteld door de inschrijver worden op hun haalbaarheid en prijsvoordeel onderzocht. 
Er wordt bovendien nagekeken of de offertes de nodige veiligheidsdocumenten bevatten en 
of er geen redenen tot uitsluiting zijn. Hierna wordt er advies uitgebracht aan de bouwheer 
via een vergadering en een uitvoerig verslag met bijhorende rekenkundige nazichten en het  
berekende toewijzingsbedrag.

Na de gunning der werken wordt er een eerste startvergadering belegd en worden de  
uitvoeringsmodaliteiten en de planning besproken. Eens hierover de violen zijn gelijkgestemd 
kan er door alle adviespartners overgegaan worden tot de opmaak van het werfdossier en 
de definitieve uitvoeringsstudies. Belangrijk in deze is dat het budget en de planning van de 
bouwheer steeds centraal staan en dat er steeds naar de snelste en economische oplossingen 
en uitvoeringsmethodes wordt gestreefd. 

Het is de bedoeling dat er in al de fasen een nauw overleg gebeurt met de bouwheer en een 
duidelijke communicatie, desgevallend a. d. h. v. tussentijdse presentaties.

Tijdens de realisatie van het project zal onder leiding van de projectleider op wekelijkse basis 
vergaderd worden op de werf. De aard en frequentie van vergaderingen is afhankelijk van de 
te behandelen materie en de fase van het project. 
Zo onderscheiden we stuurgroepvergaderingen, ontwerpvergaderingen, werfvergaderingen 
en coördinatievergaderingen. 

Het projectteam zal instaan voor het nazicht van de kwaliteit van het project. 
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Het ontwerpteam heeft een ruime ervaring in de kostenbewaking van projecten, vanaf schets-
ontwerp tot en met oplevering.  Wij hebben de gewoonte om voor alle opdrachtgevers de kosten  
in de hand te houden, en reeds bij het voorontwerp vrij gedetailleerde ramingen te maken, die 
toelaten reeds vroeg in het ontwerpproces een vrij nauwkeurige raming op te maken. Het is 
belangrijk om een reserve in het budget in te bouwen ter compensatie van de onvermijdelijke 
kleine wijzigingen, meerwerken, prijsherzieningen en onvoorziene factoren. 
Zoals eerder vermeld, zal gedurende de loop van het project een financiële controle worden 
ingebouwd in de projectbehandeling. Deze is tevens vermeld op het schema van het project-
verloop hierboven. Er wordt gestart door het programma en het schetsontwerp te toetsen aan 
het gegeven bouwbudget.  Vertrekpunt van de eerste budgettering kan bijvoorbeeld de bij de 
huidige offerte gevoegde raming zijn. 
Het budget wordt opgesplitst in 4 deelbudgetten, namelijk: Ruwbouw en afwerking, Technieken, 
Stabiliteit en Omgevingsaanleg.  Bij de opmaak van het schetsontwerp, voorontwerp en aan-
bestedingsdossier wordt de gedetailleerde raming steeds getoetst aan deze deelbudgetten. 

Al onmiddellijk bij het voorontwerp volgt een raming die bestaat uit een berekening op basis 
van m²-prijzen, die we vlot kunnen vastleggen gebaseerd op onze gecombineerde ervaring. De 
raming voor de bouwwerken kan via de nodige verdeelsleutels de ruwbouw en afwerking, de 
technieken en de stabiliteit mee omvatten. Eventuele alternatieven met hun voor-en nadelen, 
prijsconsequenties, … zullen geformuleerd worden. 
Bij de verdere detaillering in het ontwerp gaan we een stap verder en gaan we reeds een ruwe 
‘elementen’-begroting opstellen waarbij de grote posten worden opgemeten en op basis van deze 
voorlopige hoeveelheden en gekende eenheidsprijzen een prijsberekening wordt uitgevoerd.  
Ingecalculeerde foutmarges die gekoppeld worden aan de detailgraad van de opmetingen, 
verhinderen dat zich hier een onderschatting zou voordoen. De ontwerpfase kan dan verder 
lopen en in continu overleg met de bouwheer eventueel aanpassingen bevatten om tegemoet 
te komen aan budgetvereisten.
Als de aanbesteding wordt opgemaakt worden alle posten van het bouwproject vastgelegd, 
opgemeten en via eenheidsprijzen geraamd. Deze detailramingen, die worden opgesteld voor 
al de loten, vormen samen een zeer volledige raming. Er dient evenwel opgemerkt te worden 
dat, gezien de wispelturigheid van aanbestedingen, een foutenmarge van 5% tot 15% niet 
ongewoon is gebleken, zij het in meer of in min. De aanbesteding wordt doorlopen voor de 
diverse gebouwen die wellicht niet gelijktijdig zullen aanbesteed en gegund worden. 
Wanneer de aannemers dan gekend zijn, vormt zich eindelijk een financieel overzicht dat als 
volledige budgettering kan worden beschouwd. Dit budget wordt, samen met de werfplanning, 
een centraal element in de hiernavolgende werfopvolging. Bij de wekelijkse werfvergaderingen  
wordt niet enkel technisch gecontroleerd, maar ook de planning wordt steeds geverifieerd, 
evenals het budget. Elke afwijking van dit budget kan enkel mits voorafgaandelijke goedkeuring 
door architect en bouwheer, en dit bovendien na een controle van de rechtvaardiging van 
deze meerkost. Aansluitend worden de vorderingsstaten van de aannemer onderworpen aan 
nazichten, met de nodige opmetingen ter plaatse. De bouwheer ontvangt gedurende de hele 
loop van de werf continu adviezen over de verrekeningen en vorderingsstaten. Waar nodig 
zal ook gezocht worden naar eventuele besparingen om te compenseren voor noodzakelijke 
meerkosten.
Tijdens de werf worden totaaloverzichten opgemaakt van de vorderingen en verrekeningen 
van de diverse aannemers zodat de eindprognose van het budget steeds duidelijk blijft. 
De technische voorstellen worden getoetst aan hun conformiteit met de technische bepalingen 
onder het motto “Wijzigingen kunnen enkel aanvaard worden indien het voorstel niet alleen 
technisch beter maar ook voor de Bouwheer financieel voordeliger is”.
Aangezien elk gebouw ook gebreken kan bevatten die zich slechts na verloop van tijd manifesteren,  
wordt een borgtocht vastgelegd bij de start der werken (of wordt een percentage van de  
betalingen aan de aannemer ingehouden). Deze wordt slechts vrijgegeven bij de definitieve  
oplevering, die één jaar later plaatsvindt,  en indien er geen gebreken meer zijn opgetreden.
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Voor de volledige uitvoering van de opdracht wordt een projectteam samengesteld, met als 
doel de nieuwbouwsite voor huis Perrekes te realiseren. Dit team bestaat uit experts van 
het architectenbureau en externe adviseurs van het studiebureau. De projectleider van deze 
groep is het centrale aanspreekpunt van team en opdrachtgever. Op deze wijze beschikt de 
opdrachtgever door een combinatie van verschillende bureaus over kennis op diverse gebie-
den, maar kan hij al zijn communicaties en vragen regelen met één contactpersoon. Hij of zij 
coördineert, controleert, communiceert en leidt alles in goede banen. Tevens is de projectlei-
der verantwoordelijk voor de door het team opgestelde documenten en de bewaking van plan-
ning, budget en kwaliteit. 

oVERLEG EN CoMMUNICATIE

De ervaring en interne controles hebben gezorgd dat gedetailleerde werkmethodes en instru-
menten zijn ontwikkeld en vertaald naar een vorm van kwaliteitsbewaking. Deze omvat, als 
één van de belangrijkste onderdelen, bepalingen voor overleg en communicatie, zowel extern 
naar de klant en de andere betrokken partijen, als intern voor een optimale en efficiënte project- 
afhandeling. 

De samenwerking tussen de verschillende bureaus is niet ongekend. Het team werkt momen-
teel reeds samen aan de realisatie van een project. Er is omtrent deze samenwerking ook een 
methodiek voor coördinatie ontstaan. Elk project staat hierbij onder permanent toezicht van 
een projectleider vanaf de start. Deze zal de projecten in de beginfase ook opstarten en de 
inleidende besprekingen bijwonen. Hij laat zich vanaf deze beginfase bijstaan door experts 
van de verschillende benodigde disciplines. 

De projectleider regelt in navolging van zijn besprekingen met de klant de interne commu-
nicatie tussen de deelverantwoordelijken van de verschillende disciplines en zorgt ook voor 
projectgroepbesprekingen met de betrokken medewerkers, niet enkel afdelingsoverlappend 
maar ook bureau-overlappend.
Bijkomende permanente opvolging van het project wordt verzekerd via de (ongeveer) twee-
wekelijkse afdelingsvergaderingen en een terugkoppeling van de stand van het dossier naar 
de bedrijfsleiding van de diverse bureaus via hun wekelijkse coördinatievergaderingen.
Op regelmatige tijdstippen zal de projectleider overlegvergaderingen organiseren teneinde 
het lopende project in al zijn belangrijke stadia terug te koppelen naar de opdrachtgever. Dit 
kan, naargelang de noodzaak, in bescheiden comité zijn maar tevens op een wat grotere 
schaal, al dan niet onder de vorm van powerpointvoorstellingen of aan de hand van plannen op  
voldoende grote schaal. De eventuele experten op een van toepassing zijnde deelgebied wor-
den mee ingeschakeld bij het overleg waar aangewezen.
Controle geschiedt uiteraard ook op alle uitgaande documenten. Gedurende het project kan 
de projectleider steeds beroep doen op de expertise van alle medewerkers van de verschil-
lende bureaus. Wanneer dan een plan, dossier of document is opgemaakt, wordt het volledig 
nagekeken door de projectleider.
De projectleider houdt de algemene leiding en controle over de realisatie van het project en 
woont de opstartende werfvergaderingen bij, evenals de cruciale. De projectleider-assistent 
woont elke vergadering bij, houdt regelmatig de werfrondgangen en staat in voor de adminis-
tratieve afhandeling, dus ook voor de opmaak van het vergaderingsverslag. Op aansturen van 
de projectleider kunnen bijkomende medewerkers op de werf worden gevraagd teneinde ook 
hun mening te bekomen over specifieke problemen. Deze aanpak garandeert verschillende 
visies op eenzelfde probleem en laat toe een geschikte en onbevooroordeelde oplossing te 
formuleren.
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Bij aanvang van de opdracht zal het team standaarddocumenten opstellen voor technische 
nota’s plannenlijsten, verslagen, verzendingsnota’s, verrekeningen, vorderingsstaten, ... Deze 
worden doorheen het volledige project gehanteerd. Al de documenten worden genummerd en 
zorgvuldig bijgehouden in een lijst zodat alles ten allen tijde kan worden getraceerd en opge-
volgd. Ook de bijhorende procedures voor documentverdeling, verwerking etc worden op de 
startvergadering vastgelegd. 

oNZE KENNIS VAN WETGEVING EN REGLEMENTERING   

De ontwerpers hebben een grondige kennis van wetgeving en reglementering. Dit is een ge-
volg van: 
- de continuïteit in onze bedrijvigheid sinds 1984.
- de permanente bijscholing door het volgen van symposia en studiedagen.
- de aanwezigheid in allerhande beleidsorganen, al dan niet met een adviserende  
  functie. Zo ondermeer in de werkgroep Vlario, in de Raad van Bestuur van ORI, 
- Tenslotte heeft de het team door haar jarenlange ervaring en haar continue opvolging  
 van de evoluerende wetgeving een grondige kennis van wetgeving en reglementering  
 i.v.m. Overheids-en privé-opdrachten. 

KWALITEITSBoRGING

In oktober 2005 behaalde zowel het team het ISO 9001-certificaat. Het projectbeheer gebeurt 
onder de verantwoordelijkheid van één persoon, die het project in principe beheert vanaf de 
fase offerte en voorstudie tot en met de oplevering. Hierdoor worden coördinatiefouten tussen 
de verschillende deeldisciplines zo goed als uitgesloten.

Bovendien gebeurt het projectbeheer volgens een SPECIFIEK KWALITEITSPLAN, dat spe-
ciaal wordt opgemaakt voor het project, en dit volledig conform de richtlijnen van ISO 9001. 



Open Oproep, Huis Perrekens te Oosterlo - OO 2105 E - 52 -

12.
Planproces en 
kosten- 
beheersing
D. 
PLANNING EN  
REALISATIETERMIJN

oNTWERPPLANNING

De definitieve ontwerpplanning zal worden opgesteld in de startfase op basis van:
- verificatie van de basisgegevens
- de door de opdrachtgever gewenste planning en fasering en evaluatie op basis van de  
 ervaring van het team.
- toevoegen van mijlpalen en kritische data (i.v.m. beslissingen van de overheid omtrent  
 vergunningen etc..) in overleg met de opdrachtgever en andere betrokken partijen
- optimalisatie van de planning via kritieke-pad analyse.

Afwijkingen op de planning zullen worden geanalyseerd samen met de betrokken partijen. De 
nodige maatregelen tot correctie zullen worden voorgesteld en opgevolgd.

Wij stellen volgende intentionele uitvoeringstermijn/planning voor. Deze dient verder  
afgestemd te worden in overleg met de opdrachtgever:

1 Schetsontwerp         20
 Het ontwerpteam zal de bemerkingen van de bouwheer op het ingediende schetsontwerp 
  bij de open oproep verwerken en een aangepast schetsontwerp afleveren binnen een  
 termijn van 20 werkdagen na de betekening van de opdracht.  

2 Voorontwerp          30
 Het ontwerpteam zal de bescheiden betreffende het voorontwerp afleveren binnen de  
 30 werkdagen, ingaande na het akkoord van de opdrachtgever over het bouwprogramma 
  en na goedkeuring door de opdrachtgever van het schetsontwerp. Het voorontwerp  
 kan bijkomend geoptimaliseerd worden door een inleefperiode van de ontwerper(s) in  
 Huis Perrekes. 
 
3 Bouwaanvraag         15
 Het ontwerpteam zal het bouwaanvraagdossier voorleggen binnen de 15 werkdagen  
 na de goedkeuring door de opdrachtgever van het voorontwerp. 

4 Uitvoeringsontwerp         40
 Het ontwerpteam zal de bescheiden van het ontwerp afleveren binnen een termijn van  
 40 werkdagen, ingaande op de eerste kalenderdag na de betekening van de brief  
 waarbij opdracht wordt gegeven om het ontwerp op te stellen. 

5 Aanbesteding          10
 Het ontwerpteam zal het verslag van nazicht van de ingediende offertes afleveren binnen 
  de 10 werkdagen (eventueel verlengd met de wettelijke termijn voor de rechtvaardiging   
 van abnormale eenheidsprijzen), ingaande de eerste kalenderdag na ontvangst van de  
 offertes. 
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UITVoERINGSPLANNING

De basisplanning “uitvoering”, toe te voegen aan de bestekken, zal worden opgesteld op basis 
van o.a. volgende factoren:
- de vooropgestelde (al dan niet gefaseerde) ingebruikname van het project
- de moeilijkheidsgraad van de werken
- al dan niet uitvoering d.m.v. algemene aannemingen, pilootaannemingen of d.m.v.  
  gecoördineerde aannemingen van percelen

De gedetailleerde uitvoeringsplanning wordt dan verder opgesteld door de aannemers op  
basis van de opgelegde basisplanning.

Een voorlopige schatting van de uitvoeringstermijnen voor de realisatie van het volledige  
project is weergegeven in onderstaand schema: 

1 Slopen van bestaande huizen: het Perron en Huis Stijnen   15 werkdagen
2 Bouw Nieuwe Huis       140 werkdagen
3 Bouw Zorgpension       160 werkdagen
4 Bouw kinderopvang en assistentiewoningen    200 werkdagen
5 Omgevingsaanleg privé      25 werkdagen

De uitvoeringstermijn voor de verschillende gebouwen kunnen achter elkaar volgen of juist 
elkaar overlappen. Door de grote open ruimte tussen de gebouwen (later aan te leggen als 
erf - dierenweide), is er voldoende manoeuvreerruimte om werken gelijktijdig uit te voeren. Dit 
zal ook de uitvoeringstermijn verkorten. 

Ervan uitgaand dat het gehele project in één fase zal uitgevoerd worden waarbij de bouwperiodes 
van de verschillende functiehuizen elkaar overlappen, kan het project op een termijn van één 
jaar gerealiseerd worden. 
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