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Visie/Concept/
Mens/Ziekenhuis/Maatschappij
Nergens binnen de moderne welvaartsmaatschappij komt ons
beschavingsniveau zo duidelijk en zo direct naar voren als in
het ziekenhuis; een soort uitgekristalliseerd brandpunt van de
gezondheidssector.
Want hoe gaan wij om met de ontmoeting tussen het individu
en het systeem - tussen de persoonlijke kwetsbaarheid, het
hoge beroepsmatige ambitieniveau en de klinische, rationele
productiviteit?
Zijn wij in staat om het juiste niveau te realiseren, het niveau
waarbij het streven naar geborgenheid via zorg vanuit naastenliefde en vanuit de wens om ‘te geven’ en ‘te zorgen voor’ niet
te ver doorschiet en verwordt tot een zware kostenpost, waardoor de focus als vanzelf verschuift naar een onpersoonlijke
jacht op efficiëntie?

En zijn wij in staat om in hoge mate gespecialiseerd en kwaliteitsbewust te werken en intensief bezig te zijn met het elimineren van fouten, terwijl wij tegelijkertijd de openheid en ondersteuning realiseren waarmee wij nieuwe inzichten kunnen
kweken die voortvloeien uit technologische ontdekkingen en
nieuwe kennis vanuit de onderwijs- en onderzoekswereld?

de voor korte en snelle loopafstanden, zowel voor patiënten en
naaste verwanten als voor klinisch personeel en dienstverlening. En compactheid en samenhang vormen een voorwaarde
voor een effectieve en interdisciplinaire samenwerking als het
gaat om het gehele patiënttraject, tussen ziekenhuizen onderling en tussen ziekenhuisen, onderzoek en administratie.

Wij denken van wel. En wij denken ook dat ons project tegen
die uitdagingen is opgewassen.

Wij geloven dat die investering zichzelf tienvoudig terugbetaalt,
niet alleen in de zin van financiën en meetbare resultaten, maar
ook in de ervaring van het individu. Wij hechten namelijk aan
zinvolle systemen die hun werk doen, systemen die transparant overkomen omdat ze gesmeerd lopen en in staat zijn om
met ons te communiceren.

Daar zorgen wij voor via een vertaling naar zowel actuele als poëtisch-gevoelsmatige architectonische en ruimtelijke facetten,
terwijl het proces tegelijkertijd zal beschikken over een fundamentele structuur, helderheid en robuustheid ten aanzien van
de nog onbekende toekomstige behoeften.
Een modern ziekenhuiscomplex moet een logische, rationele
en effectieve opzet hebben met oog voor eenvoud en overzichtelijkheid. Een hoge mate van compactheid vormt de voorwaar-

Ontwerpend onderzoek/
Ons ontwerpend onderzoek zit verstrengeld in onze visie en
conceptvorming, gaande van het masterplan, over de interne
flow, tot de patiëntenkamer. Architectuur en kunst. Al deze
aspecten hebben deel uitgemaakt van ons ontwerpend onderzoek. Doorheen deze bundel vindt u meer uitleg over onze
ontwerpbeslissingen, maar hierbij alvast onze kernideeën opgesomd:
• Een compacte basis met alle benodigde functies dicht bij elkaar. Publieke zone, ambulante functies en hotfloor.
• Benadrukking van het open karakter van het ziekenhuis op
het pleinniveau.
• Centrale verticale cirulatie, zowel publiek als klinisch.
• Boven de compacte basis alle afdelingen in ”slang-vorm”,
nooit eindigend, flexibel.
• Alle kamers moeten een vrij zicht naar buiten hebben, naar de
buitenwereld.
• Daglicht overal, patio’s en groen.
• Goede architecturale verhoudingen

Referentie/Sculptuur/Henry Moore/

En om die reden durven wij tegelijkertijd te geloven in de droom
van een ziekenhuis dat menselijkheid, rijkheid aan ervaring en
gezondheid intrinsiek in zich draagt, een ziekenhuis dat uitnodigend en natuurlijk is en niet onnodig institutioneel.
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Visualisatie/AZ Jan Portaels/Vogelperspectief/
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”

Een modern ziekenhuiscomplex moet een logische, rationele
en effectieve opzet hebben met oog voor eenvoud en
overzichtelijkheid. Een hoge mate van compactheid vormt de
voorwaarde voor korte en snelle loopafstanden, zowel voor
patiënten en naaste verwanten als voor klinisch personeel en
dienstverlening.
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Masterplan/Begane grond/Openbaar traject/
De architectonische essentie van AZ Jan Portaels is zodanig
ontwikkeld en geoptimaliseerd dat het gebouw tegelijkertijd
de grote stedelijke lijnen in het Masterplan samenvoegt en bundelt met de functionele en klinische vereisten uit oogpunt van
logistiek en exploitatie.
Het nieuwe gebouw van AZ Jan Portaels ontleent zijn ziel en
zijn unieke karakter aan de goed doordachte ontmoeting tussen drie betekenisdragende lagen:
• De sculptureel bewerkte en op menselijk niveau overzichtelijke schaal van het gebouw
• De goed ingerichte layout met de primaire functies en de heldere interne circulatie
• De samenhang met de stad eromheen
Met zijn strategisch belangrijke locatie binnen het infrastructurele knooppunt in Vilvoorde, waar het spoor en de tram bij
elkaar komen, zal AZ Jan Portaels fungeren als aanjager voor
de noodzakelijke revitalisering en transformatie van het postindustriële “wasteland” tot een geïntegreerd onderdeel van de
toekomstige levendige stadsomgeving van Vilvoorde en Machelen.
Het nieuwe gebouw van AZ Jan Portaels draagt de potentie in
zich om een waardevol onderdeel van de stad te worden met

een eigen identiteit, die kennis uitwisselt met zijn omgeving.
Een waardevol onderdeel dat met een uitnodigende uitstraling
ertoe bijdraagt dat mensen een ziekenhuis niet langer zien als
een op zichzelf staand en ietwat angstaanjagend complex,
maar als iets dat warmer en menselijker is en niet meer zo institutioneel.
Die potentie kan met name op de begane grond tot uiting
komen, de open onderkant van het gebouw die op hetzelfde
niveau ligt als de stadsvloer eromheen en de omlijsting vormt
voor de verbindende werking van de publieke flow. Dát is de
plek waar wij iets kunnen toevoegen, waar ruimte is voor letterlijke uitwisseling, overlap en synergie tussen het ziekenhuis
en de stad eromheen met haar inwoners, waar verstandelijke
barrières worden weggenomen, een ontwikkeling waar alle partijen evenveel baat bij hebben.
De hal/wandelboulevard is bedoeld voor iedereen. Studenten,
medewerkers, patiënten, naaste verwanten en de inwoners van
de stad. Mensen hoeven op die manier niet ziek te zijn, hoeven geen ‘pijn’ te hebben om naar het ziekenhuis te gaan. Ze
kunnen ook langskomen om te praten met de MS-vereniging,
de kankerbestrijding of Artsen zonder grenzen, om een bos
bloemen te kopen of een kopje koffie, ze kunnen met vragen
terecht bij de informatiebalie of op het voorplein gaan zitten als
het weer dat toelaat.

Wij stellen ons zo voor dat de stad een ‘voet tussen de deur’
kan krijgen in de wereld van de witte jassen en dat omgekeerd
diezelfde ‘witte wereld’ zich met veel plezier zal openen en contact zal maken, haar kennis zal verspreiden naar haar omgeving.
AZ Jan Portaels zal op die manier een letterlijke en positieve
bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de visie van een
stedelijke zorgboulevard met de uiteenlopende functies als revalidatie, fitness, fysiotherapie, zorgwoningen, apotheek enz.,
die samenkomen rond de boulevard en de stedelijke parkomgevingen.
Verder ligt ons project volledig in lijn met de geschetste bedoelingen van het Masterplan; van de westelijke ‘rug’ van afschermende gebouwen richting het spoortracé en het ruimtelijk gevarieerde verloop van de zorgboulevard tot de ritmische
compositie van vrije volumes op de groene helling, qua vorm
uitgaande van een doorontwikkeling van het bestaande plateau. Het recreatieve karakter wordt ondersteund door het
nieuwe water. Daarnaast zijn er de grote bouwpercelen in oostelijke richting voor de toekomstige ontwikkeling van een nieuw
Mediapark en gerelateerde bedrijvigheid.
Wij hebben rekening gehouden met een mogelijke toekomstige uitbreiding van AZ Jan Portaels in het directe verlengde van
het gebouw in zuidelijke richting.

“Muur” van gebouwen
naast de spoorweg

Voetgangers van de tram naar het plein/
ingangniveau
Logistiek

Auto’s naar P-garage

Groen zorgboulevard

Helling ambulances

Nieuwe
ontwikkeling

Auto’s naar plein/ingangniveau

“Vrije” structuur van alleenstaande gebouwen, met vrij
zicht naar het oosten

Diagram/Masterplan/Openheid/Begrenzing/

Diagram/Masterplan/Toegang/

Diagram/Masterplan/Publieke flow/

Existing creek

Groen zorgboulevard

Groen zorgboulevard
Nieuwe
ontwikkeling
Uitbreiding

Nieuwe waterpartij

Diagram/Masterplan/Goen zorgboulevard/Water/

Diagram/Masterplan/Visuele verbindingen/

Diagram/Masterplan/Toekomstige uitbreiding/
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Techniek

Niveau 07/

Niveau 07/

Techniek/
Personeelsrestaurant

Facility

Standaard verpleegafdeling C

Niveau 06/

Niveau 06/

Verpleegafdeling/
Directie

Standaard verpleegafdeling C
Directie

Standaard verpleegafdeling D

Niveau 05/

Niveau 05/

Verpleegafdeling/
Administratie

Standaard verpleegafdeling D
Administratie

Locomotorische
revalidatie

Niveau 04/

Niveau 04/

Psychiatrie/
Revalidatie /
Kenniscentrum/

Psychiatrie
Kenniscentrum

Techniek

Geriatrie

Niveau 03/

Niveau 03/

Geriatrie/
Palliatieve zorgen/
Studentenhuis

SP-Palliateive zorgen
Studentenhuis

Techniek

Chirurgisch dagziekenhuis
Dialyse

Niveau 02/

Niveau 02/

Operatiekwartier

Facility

Centrale sterilisatie

Dagziekenhuis/
Operatiekwartier/
Intensieve zorgen/
Materniteit/
Kindergeneeskunde

Oncologie
Intensieve zorgen
Kindergeneeskunde
Materniteit

Verloskwartier

Fysische Geneeskunde
Isotopendiagnostiek
Polikliniek

Zorgboulevard/
Polikliniek/
Spoedgevallen/
Medische beeldvorming

Medische beeldvorming (MBV)

Facility

Niveau 01/

Niveau 01/

Hartkatheterisatie
Zorgboulevard

Polikliniek
Spoedgevallen

Helling Ambulance

Laboratoria

Apotheek

Mortuarium

Spoed flow

Ondersteunende diensten/
Psycho-geriatrie/
Apotheek/
Parking/

Bedden flow
Hyperacute flow
Ambulante flow
Bezoekers flow
Personeel flow
Levering flow
Overledenen flow
Hoofdingang

Isometrie/Functionele layout/

SP Psycho-geriatrie

Niveau 00/

Niveau 00/

Isometrie/Flow/

Ziekenhuiskeuken
Parking

Ondersteunende diensten
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Functionaliteit/Flow/Logistiek/
Overzichtelijkheid en variatie, een intieme schaalgrootte en binnenplaatsen met daglicht zijn hier de architectonische kernbegrippen. Logisch, effectief, goed ingericht en samenhangend
zijn de equivalente kenmerken voor de klinische activiteiten,
letterlijk vertaald naar horizontale en verticale cirulatiestromen
als bindende elementen in het ziekenhuis.
’Je weg vinden’ of ’wayfinding’ is op die manier een volledig
geïntegreerd onderdeel van het algehele concept. Toegankelijkheid, zichtbaarheid en openheid zijn fundamentele kwaliteiten als het gaat om de inrichting en de samenhang tussen de
wereld buiten en binnen.
Voor de opzet van het nieuwe AZ Jan Portaels hebben wij een
fundamenteel robuuste en flexibele bouwstructuur genomen
met strategische, goedgeplaatste verticale verbindingen, reguliere en breed inzetbare bouwdieptes voor de afzonderlijke
verdiepingen en een duidelijke horizontale en verticale flow
voor zowel patiënten als personeel, naaste verwanten en bevoorrading. Daarmee wordt de circulatie eenvoudig te begrijpen en intuïtief.
Een belangrijk punt is dat de twee primaire flows - enerzijds de
openbare toegang voor patiënten en naaste verwanten en anderzijds de interne logistiek voor beddentransport, medewerkers en dienstverlening - duidelijk van elkaar gescheiden zijn,

zowel horizontaal als verticaal. De openbare flow loopt vanuit
westelijke richting door de hal via de centraal geplaatste liften,
van waaruit de stroom zich verdeelt over de afzonderlijke verdiepingen. Op overeenkomstige wijze verloopt het transport
van personen en bedden tussen de behandelingssectoren en
de beddenverdiepingen via aparte looplijnen en zelfstandige
verticale liftverbindingen. De interne logistiek en het transport
van goederen zijn eveneens gescheiden van de openbare
stroom.
De geometrie van het gebouw is op logische wijze ingericht
overeenkomstig de in het programma van eisen gespecialiseerde voorwaarden met betrekking tot groottes en gewenste
samenhangen tussen de diverse functie-eenheden.
Daarbij komen de overwegingen achter de inrichting van de
klinische hoofdstructuur duidelijk tot uiting in de dwarsdoorsnede. De algehele insteek was om de individuele functies een
plaats te geven op zo weinig mogelijk verdiepingen. De daling
die van nature in het terrein aanwezig is, wordt benut als structureringsmiddel voor een doelmatige functionele inrichting op
afzonderlijke en onderling gescheiden horizontale niveaus:
• Servicefaciliteiten – 250 parkeerplaatsen, keuken, logistiek,
gevangenisafdeling e.d. zijn geplaatst op Niveau 00 en rechtstreeks toegankelijk vanuit oostelijke richting.

Diagram/Snede/Toegang/Publiek/Acuut/Diensten/

• De openbare toegang vanaf de zorgboulevard in westelijke
richting loopt zonder niveaubarrières naar de hal op Niveau 01.
Op hetzelfde niveau bevinden zich recepties en de toegang tot
de ‘lichte’ en meest naar buiten gerichte klinische functies, zoals poliklinieken, medische beeldvorming en eerste hulp, terwijl
ook cafetaria, kiosk en bloefafname e.d. hier gevestigd zijn. Er
is een hellingvormige oprit naar de Amublancehal in aansluiting
op de eerste hulp.
• De ‘zware’ klinische functies, d.w.z. operatiekamers, intensive
care, kraamafdeling en neonatale zorg, dagziekenhuis e.d. zijn
geplaatst op een gezamenlijke ‘Hot Floor’ op Niveau 02, dat hoger ligt om inkijk tegen te gaan en wél ongehinderd naar buiten
te kunnen kijken.
• Verpleegafdelingen en de ‘neutrale’ administratie- en
kantooroppervlakken zijn daarboven geplaatst op niveau
03+04+05+06 in de flexibele vleugels van de bouwstructuur
met rechtstreekse verbindingen tussen de afzonderlijke afdelingen, een wijds uitzicht vanuit de verpleegafdelingen die stuk
voor stuk flink profiteren van een gunstige inval van het daglicht. Op Niveau 03 profiteren de afdelingen geriatrie en palliatieve zorg van de rechtstreekse toegang tot groene daktuinen.
• Op dakniveau 03+07 komen de technische ruimtes.
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Waterparij/

Referenties/Masterplan/Zorgboulevard/Ziekenhuistuin/

Ziekenhuistuin/

Plein/Boulevard/

Ziekenhuistuinen/

Niveau 7 +40
Niveau 6 +36,5
Niveau 5 +33
Niveau 4 +29,5
Niveau 3 +26

Niveau 2 +21,5

Niveau 1 +17
Niveau 0 +13

Zorgboulevard

Snede AA/1:500/

Niveau 7 +40
Niveau 6 +36,5
Niveau 5 +33
Niveau 4 +29,5
Niveau 3 +26

Niveau 2 +21,5

Niveau 1 +17
Zorgboulevard

Gevel zuid/1:500/

Niveau 0

hot floor

hoofdingang

patio

parking
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Zichten/

Referentie/Ziekenhuis/Open ruimte/

Hout/

Openheid/

verpleegafdeling
verpleegafdeling
revalidatie
techniek

geriatrie
recovery

dagziekenhuis

operatiezaal

medische beeldvorming (MVB)

polikliniek
ondersteunende
diensten

patio

ondersteunende diensten

Nieuwe Noord-Zuid verbinding

Helling ambulances

Nieuwe Noord-Zuid verbinding
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”

Als geheel gaat het om één abstracte sculptuur, plastisch en
gemodelleerd in één stof - sculptureel en ruimtescheppend
tegelijk. Licht, goudkleurig, warm en menselijk nabij.

Visualisatie/Het ziekenhuis vanaf de zorgboulevard/
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Schets/Ingangniveau/Niveau 0//Zorgboulevard/

Schets/Ingangniveau/Niveau 0/Polikliniek/
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Niveau 0/Functionele layout/
Niveau 0 sluit aan bij het straatniveau van de nieuwe NoordZuid verbinding (openbare weg). De voetafdruk van deze laag
is beperkt tot het huidige niveau, zodat er maximaal vermeden
wordt om in de zone met vervuilde grond te graven. Omwille
van zijn toegankelijkheid vanaf de straat, vanuit oostelijke richting, zijn hier een aantal specifieke functies gegroepeerd.
De overdekte parkeerplaatsen (+/- 250 plaatsen) zijn op de
meest westelijke plaats gesitueerd. Door het ontwerp van het
terrein rondom het ziekenhuis, met een hellend vlak vanaf de
straat (Noord-Zuidverbinding) tot op het niveau van het stedelijke plein, komt de parking grotendeels schijnbaar ondergronds
te liggen. De toegang tot de parking is voorzien aan de zuidelijke kop van het gebouw. Hierlangs kan ook het linnen worden
toegeleverd, afval opgehaald en medische gassen opgeslagen. Door de specifieke uitwerking van de omgevingsaanleg
kunnen deze functies uit het oog onttrokken worden. De parkeerzone komt iets buiten de voetafdruk van niveau 1, in westelijke richting. Hierdoor kan er zo gewenst via daklichten nog
natuurlijk licht worden binnengebracht, en kan de ruimte ook
eenvoudig worden verlucht. Er werden ruime parkeerplaatsen
voorzien, een voldoende aantal plaatsen voor mindervaliden en
tevens een grote zone voor fietsenstalling. Vanuit de parking
komen de gebruikers (personeel, en eventueel ook bezoekers
(fietsen) ) rechtstreeks in een hal met de primaire liftengroep
(verticale circulatie). Door zijn inplanting aan een patio en aan
de logisitieke doorgang naar de straat, centraal in het gebouw,
werden mogelijkheden gecreëerd om ook hier daglicht binnen
te brengen en om het oriëntatiegevoel in het gebouw te bevorderen.
Centraal op de as van het gebouw werd de voornaamste logistieke toegang tot het ziekenhuis ontworpen. Hierrond werden
functies ingeplant waarvoor directe toeleveringsmogelijkheden van groot belang zijn : de ziekenhuiskeuken (4.13.8) , de
aankoopdienst (4.13.5), het mortuarium (4.13.9) (bereikbaarheid met lijkwagen in interne garage), het labo (4.2.3.3) en de
apotheek (4.10.2).

4.2.3.1 Klinische Biologie
523 m²

4.2.3.3 Gezamenlijke infrastructure
125 m²

4.13.4 Facility - Centraal Magazijn
564 m²

4.10.2 Apotheek
848 m²

Verontreinigde grond
4.13.2 Facility Scoonmaark
392 m²

4.13.9 Mortuarium
294 m²
Parking
6356 m²
4.2.3.3 Pathologische
anatomie
357 m²
Logistieke hal

Fietsen

4.13.5
Aankoopdienst
42 m²

Hoofdverkeer
798 m²
4.13.8 Ziekenhuiskeuken
867 m²

De ziekenhuiskeuken krijgt ondanks de inplanting op het laagste niveau en diepte in het gebouw, toch voldoende daglicht
binnen dankzij twee patio’s, zodat het ook hier aangenaam
werken is voor het personeel. De keuken grenst ook rechtstreeks aan twee grote liften, waardoor het transport van het
eten optimaal georganiseerd kan worden.
Ook de gevangenisafdeling (/SP Psycho-geriatrie : 4.5) werd
aansluitend aan de logistieke hal, aan de oostelijke gevel, ingeplant. Hierdoor is deze afdeling rechtstreeks bereikbaar met
wagens (politiewagens, gevangeniswagens : afzonderlijke
afsluitbare garage) en tegelijk ook voldoende afgesloten van
de andere afdelingen van het ziekenhuis. Met een afzonderlijke lift is er vanuit deze afdeling een directe verbinding met de
afdeling spoed en medische beeldvorming (niveau +1), en het
operatiekwartier op de tweede verdieping. In het Nmasterplan
werd een voldoende grote buffer gecreëerd tussen de straat
en de afdeling door middel van een waterpartij. Een subtiele
integratie in het geheel maakt dat de afdeling van buitenaf niet
als “gevangenis” herkenbaar zal zijn.

4.13.6 Technische en biotechnische dienst
490 m²

4.13.3 Facility - Linnenkamer
636 m²
Afval

Aan de zuidzijde werden de linnenkamer (4.13.3) voorzien, met
een eigen logistieke toeleveringmogelijkheid aan de buitengevel, en de technische en biotechnische dienst, grenzend aan
een patio.
Aan de noordkant tenslotte bevinden zich nog het labo klinische biologie (4.2.3.1) en gezamenlijke infrastructuur (4.2.3.3),
zodanig ingeplant langs de buitengevel om een aangename
werkplaats mogelijk te maken.

Functionele layout/Plan 0/1:1000/

4.5 SP Psycho-geriatrie
of gevangenisafdeling
20 bedden
1068 m²
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4.4.1 Fysische geneeskunde
1403 m²

4.6 Ambulante activiteit, Poliklinieken
2755 m²

Polyvalente zaal

Wacht OK
stalling
rolstoelen

Kinesietherapie-zaal

Balie
Recovery

Lift tot
Dagziekenhuis

Diensten

Poliklinisch OK

wacht Diensten
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Balie
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ISO
LABS
bediening
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metingen en
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4.13 Ondersteunende
diensten
340m²

Shops
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Diensten Cathlab.

Balie

Cathlab.

UITBR.

Echo

4.13.10
Internaat
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bediening
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Diensten
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behandeling

Hechtingszaal
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Diensten
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Bedden

Consultatieruimten / Mulitidisciplinaire Kliniek
wacht onderzoek/pediatrie verpleegkinderen
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OBS
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Triage/
verpleegpost

OBS
isolatie
Diensten

sluis

huisartswacht
wachtpost

Triage/
Receptie

Diensten

onderzoek/triage

4.1.1 Spoedgevallen
1496 m²

Plan 1/1:500/

Bureau
radiologen

4.2.1.a Hartkatheterisatie 218 m²
Familie
kamer

Diensten

Echo

bediening

Consultatieruimten/Raadplegingen
Balie

CT

Receptie/ MBV/ Bedden/ Cathlab.

Diensten

stalling
rolstoelen

wacht

Bureau
radiologen

bediening

Cafetaria

Cafetaria

CT

Vergaderruimte

Hoofdverkeer
804 m²

Balie

MRI

bediening

Shops

"Food stop"

verpleegpost
MRI

Pijnkliniek Endoscopie

Diensten
Balie

ISO

Centrale Receptie/ MBV/ ISO/Cathlab.

Diensten
Consultatie-/Behandelruimte

Diensten

4.2.2.a
Isotopendiagnostiek
615 m²

Auditorium/Vergarderzaal

Diensten

Recovery

Hotspot

wacht

Diensten

Consultatieruimten/
Raadplegingen

4.9 Service
diensten Zorgboulevard
1781 m²

Diensten

Consultatieruimten/Raadplegingen

Tandheelkundig Centrum

4.8 Onthaal/
Inschrijvingen/
wacht/
Lounge
Afsprakencentrale/
Kasfunctie/
Ombudspersoon/
Levenbeschrouwlijke
diensten
370 m²

Hydrotherapie

Diensten

Prikkelarmebox

Ondersteunende diensten/
Personeel/Politie

Diensten

Reanimatiezaal

Ambulancehal

4.2.2
MBV
1645 m²
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4.6 Ambulante activitet, Polikliniek
2755 m²

Niveau 1/Functionele layout/

4.4.1 Fysische Geneeskunde
1403 m²

4.8 Onthaal/
Inschrijvingen/
Afsprakencentrale/
Kasfunctie/
Ombudspersoon/
Levensbeschouwlijke diensten
370 m²

Op niveau 1 bevindt zich de centrale inkom. Aansluitend aan en
als het verlengde van het stedelijk plein is de inkomzone uitgewerkt als een lange interne zorgboulevard, die ook lineair verder uitbreidbaar is. Dit is de meest publieke zone van waaruit
de onthaaldiensten, poliklinieken en consultatieruimtes rechtstreeks toegankelijk zijn. Ter hoogte van het noordelijke deel is
er een lift die rechtstreeks toegang geeft tot het dagziekenhuis (dialyse). Op de zuidelijke kop bevindt zich de ambulante
inkom van de dienst spoedgevallen (4.1.1). Centraal op deze
boulevard is de onthaalbalie (4.8.1) gesitueerd die van overal
onmiddellijk in het oog springt en tevens diverse nevenfuncties
bedient (4.8.2 t.e.m. 4.8.10). Van hieruit, op de middenas van
het ziekenhuis, vertrekt ook de ambulante hoofdcirculatie naar
de centrale liftengroep waarlangs ook de cafetaria en diverse
shops (4.9) zijn ingeplant. Beddenliften en personenliften zijn
zodanig ontworpen dat kruisingen van ambulante- en beddencirculatie worden vermeden.

4.13 Ondersteunende
diensten
30 0m²

4.2.2.a Isotopendiagnostiek
615 m²

Hoofdverkeer
840 m²

4.2.2 Medische beeldvorming (MBV)
1645 m²

4.9 Service diensten
- Zorgboulevard
1781 m²

4.2.1.a Hartkatheterisatie
218 m²

4.13
Internaat
112 m²

Dieper in het ziekenhuis, verder van het publieke plein in oostelijke richting bevindt zich (noord-oosten) de dienst Chronische zorg/revalidatie (4.4.1). Omwille van zijn doelgroep, veelal
personen met een gelimiteerde mobiliteit, is een drempelloze
en vlotte toegankelijkheid gegarandeerd. Aanleunend aan de
polyvalente zaal kan er buiten een afgesloten revalidatietuin
worden aangelegd.
De spoedgevallendienst (4.1.1) ligt langs de zuidgevel. Door
zijn langgerekte vormgeving wordt de mogelijkheid gecreëerd
om ambulante en gehospitaliseerde patiënten te scheiden.
Tevens werd er een afzonderlijke inkom ontworpen aan de
ambulancehal, verder weg van de publieke inkom. De ligging
aan de zorgboulevard maakt het mogelijk hier aansluitend een
huisartsenpost te voorzien. De dienst grenst onmiddellijk aan
de Medische Beeldvorming, cathlabs en heeft met een interne
lift een directe verbinding met Intensieve Zorgen en het Operatiekwartier.

4.1.1 Spoedgevallen
1496 m²

Functionele layout/Plan 1/1:1000/

De Medische Beeldvorming (4.2.2) ligt het verst verwijderd van
de publieke zorgboulevard, aan de oostkant. Door onmiddellijke nabijheid van de openbare weg kunnen zware medische
toestellen via grote openingen in de gevel geleverd worden.
Er werd een gescheiden toegang tot de dienst voorzien voor
ambulante en gehospitaliseerde patiënten. Ook vanuit de
spoedgevallendienst is er een afzonderlijke en rechtstreekse
toegang.

Poliklinisch OK

Chronische zorg en Revalidatie

Sociale diensten

Hoofd ingang

R
Toegang van
hoofdingang
tot Dialyse en
Oncologie

V

R
R

R

Verbinding tussen
MBV en OK/Dagchirugie

Vergarderzaal

Polikliniek

V

R

R

R
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beelvorming
(MBV)

Hoofdingang

R
Polikliniek

Spoed flow
Bedden flow

Cathlab.

R

Hyperacute flow

Verbinding tussen
MBV en
OK/Hyperacute zorg

Ambulante flow
Bezoekers flow
Polikliniek

Personeel flow

Verbinding tussen
Spoed en OK

R

Levering flow
Ruimte

V
R

Verpleegpost
Receptie/Balie

V

V

Hoofdingang/
Spoedingang

R

V

R
Spoed

Flow/Plan 1/1:1000/

Ambulance
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4.3.2 Dagziekenhuis/
Dialyse - 12 bedden
590 m²

4.3.2 Dagziekenhuis/
Chirurgisch Dagziekenhuis - 30 bedden
1198 m²

verpleegpost
Receptie Dialyse
Wacht

Diensten

Receptie/
verpleegpost

verpleegpost

Diensten

Diensten

Diensten
Chirurgisch Dagziekenhuis

4.3.2 Dagziekenhuis/
Oncologie 20 bedden
1056 m²

verpleegpost

Diensten

Diensten

Receptie
Oncologie

Diensten

Kleedruimte
Dagziekenhuis
Diensten

4.13 Ondersteunende diensten
160 m²
PVE 860 m²

Wash

Pre-anesthesie

Dagchirugie

Dagchirugie

Vergarderzaal
Diensten

Wacht

verpleegpost

4.3.2 Dagziekenhuis/
Endoscopie 10 bedden
518 m²

Diensten
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patienten

Receptie OK

Centrale Receptie
Dagziekenhuis

Was
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Operatiezaal

Diensten
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Diensten
Recovery
Kinderen

Wacht

verpakking

Operatiezaal

sterilisatie

Diensten
Was

verpleegpost

Receptie
Kinder
geneeskunde
Diensten

melkkeuken

4.3.5 Materniteit
20 bedden
964 m²

Diensten

4.13.10 Internaat

Diensten
personeelssluis
incl d/t

Wacht
Diensten

Operatiezaal

Familiekamer
Bureaus

Familiekamer

bedden medium care
Diensten

verpleegpost

Diensten

Wacht

Diensten

4.3.5.a Verloskwartier
598 m²

Verloskamers

Verloskamers

Operatiezaal

Personeel

Diensten
Diensten

Sectio
Couveuses

Berging

Personeel
Personeel

verpleegpost

Receptie
Verloskwartier/
verpleegpost

Was

Diensten

Receptie
Intensive zorg

Receptie
Materniteit/

Berging

Operatiezaal

afwasruimte

Speelzaal

Plan 2/1:500/

Operatiezaal

Recovery

Diensten

Centrale sterilisatie

Diensten

Berging

4.10.1 Centrale
sterilisatie
541 m²

Diensten

4.3.4
Kindergeneeskunde
15 bedden,
5 dagbedden
962 m²

Berging

wacht OK

Diensten

Diensten

Berging

Artzen

4.1.2 Intensieve Zorgen,
18 bedden incl. 4 bedden medium care
1185 m²

verpleegpost

4.2.1
Operatiekwartier
2494 m²
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4.3.1 Dagziekenhuis/
Chirurgisch Dagziekenhuis - 30 bedden
30 bedden
1198 m²
4.3.1 Dagziekenhuis/
Dialyse - 12 bedden
590 m²

4.3.1 Dagziekenhuis/
Oncologie - 20 bedden
1056 m²

Niveau 2/Functionele layout/

4.13 Ondersteunende diensten
Vergaderruimte
160 m²

De ‘zware’ klinische functies zijn geplaatst op een gezamenlijke ‘Hot Floor’ op Niveau 02, dat hoger ligt om inkijk tegen te
gaan en wél ongehinderd naar buiten te kunnen kijken. Het plan
en de uitwerking van het hoofdverkeer, van en naar de centrale
liften maakt met een dubbele gang een duidelijk onderscheid
tussen ambulante circulatie en beddenvervoer.

4.2.1 Operatiekwartier
2494 m²

4.3.2 Dagziekenhuis
centrale receptie
100 m²

4.3.1 Dagziekenhuis/
Endoscopie - 10 bedden
518 m²

Hoofdverkeer
903 m²

Centraal, langgerekt aan de oostelijke kant ligt het operatiekwartier (4.2.1), het kloppend hart van het ziekenhuis. Alle
zalen zijn gesitueerd aan de buitengevel, op één lijn. Voor het
OK geldt dat gemakkelijke verbindingen aanwezig zijn met de
intensieve zorgen, het chirurgisch dagziekenhuis, de verlosafdeling en de verpleegafdelingen. De meest noordelijke gelegen
OK-zalen zijn deze voor dagbehandeling, gelegen naast het
dagziekenhuis. Aan de tegenovergestelde zijde sluit de dienst
intensieve zorgen onmiddellijk aan bij het operatiekwartier. Intern is de dienst opgebouwd met een afzonderlijke toegang
en uitgang. De recovery beschikt over een afzonderlijke zone
voor kinderen. Er werd voor gezorgd dat ouders of begeleiders
zowel voor als na de operatie het kind kunnen bijstaan. Tussen
het operatiekwartier en de centraal gelegen verticale circulatie
bevindt zich de centrale sterilisatie (4.10.1), waardoor optimale
functionele relaties, zowel met het OK als met andere diensten,
worden gegarandeerd.

4.3.4 Kindergeneeskunde
15 bedden, 5 dagbedden
962 m²

4.10.1 Centrale sterilisatie
541 m²

4.13
Internaat
62 m²
4.3.5 Materniteit
20 bedden
964 m²

Zoals vermeld heeft de dienst intensieve zorgen (4.1.2) een
rechtstreekse verbinding met het operatiekwartier. Alle bedden
zijn voorzien in individuele boxen die allemaal aan een gevel
(buitengevel of patio) zijn ingeplant.

4.1.2 Intensieve Zorgen
18 bedden
1185 m²

4.3.5.a Verloskwartier
598 m²

Op de zuidwestelijke hoek van het ziekenhuis ligt het moeder
en kind-centrum : het verloskwartier (4.3.5.a), in de onmiddellijke nabijheid van het operatiekwartier, aansluitend, aan de
westkant van het gebouw ligt de materniteit (4.3.5) met een
afdeling neonatologie en verder noordelijk de pediatrie (4.3.4),
een afdeling met 15 bedden en 5 bedden daghospitaal.

Functionele layout/Plan 2/1:1000/

Alle daghospitalen (4.3.1) zijn gegroepeerd aan de noord- en
noordwestelijke zijde van het ziekenhuis : endoscopie, oncologisch dagziekenhuis, dialyse en chirurgisch dagziekenhuis,
waarbij het laatste een rechtstreekse verbinding heeft met
het OK. De dialyse ligt direct boven de interne zorgboulevard
en heeft een eigen toegang via een afzonderlijke lift. Hierdoor
hoeven de patiënten niet het hele ziekenhuis door, maar zijn ze
direct op de plaats van hun bestemming.
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V
Dialyse

V

V

V
Verbinding tussen
OK en Dagchirugie

Oncologie

Verbinding tussen
MBV en Dagchirugie/OK

V
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R

V
R

V
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V

Bedden flow
Hyperacute flow

R

Materniteit
Verbinding tussen
MBV en
OK/Hyperacute zorg

Ambulante flow
Bezoekers flow

R

Personeel flow
Ruimte

V

Verpleegpost

R

Receptie/Balie

Verbinding tussen
Spoed en OK en
Intensieve zorgen

R

Levering flow

V

V

V
V

Verloskwartier

Flow/Plan 2/1:1000/

Toegang van ambulance
tot Verloskwartier en
Intensieve zorgen

Intensieve zorgen
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4.3.1 Standaard verpleegafdeling 30D
1349 m²

Diensten

Diensten

Utility

Diensten
Berging
Personeel

Diensten 4.11.1 Personeeldienst

Verpleegpost

Berging

Diensten

Diensten/
Sanitair Berging

4.11.3 Patientenadministratie

Berging

4.11.2
Facturatie

Diensten

Diensten

Diensten

4.11.4 Financiële dienst
Sanitair
Diensten

4.11.9 Vakbondslokaal

4.11.5 Medisch
secretariaat

4.11.6 MZG-cel
Verpleegpost

4.11 Ondersteunende diensten, administratie
1176 m²

Artsen

Berging

Diensten

4.3.1 Standaard verpleegafdeling 30D
1337 m²

Plan 5/1:500/

Artsen

4.11.7 Informatica

Sanitair

Diensten

Diensten

Diensten

Diensten
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Niveau 5/Functionele layout/
Op de vijfde verdieping zijn twee standaard verpleegafdelingen
gesitueerd (4.3.1). Net zoals op de vierde verdieping,
situeert revalidatie
4.4.3 Locomotorische
zich aan de westkant, de zijde van het plein, een andere functie.
Verspreid over de de twee westelijke vleugels werden allerlei
ondersteunende, administratieve diensten ondergebracht:
personeelsdienst (4.11.1), patiëntenadministratie (4.11.3), informatica (4.11.7), financiële dienst (4.11.4), vakbondslokaal
(4.11.9), medisch secretariaat (4.11.5) en de MZG-cel (4.11.6).
Ook in deze kantooromgeving is er voldoende plaats voor ontspanning en rust, telkens op de uiteinden van de vleugels, met
een mooi en helder zicht op het groen van de zorgboulevard.

4.3.1 Standaard verpleegafdeling
30 bedden D
1499 m²

4.11 Administratie
1094 m²

4.11.2 Facturatie
185 m²

Hoofdverkeer
373 m²

De dienst facturatie (4.11.2) werd centraal, aan de hoofdcirculatie, geplaatst omdat deze dienst vlot bereikbaar moet
zijn voor patiënten, familie en artsen. Wij willen toch nog even
benadrukken dat het beddenvervoer steeds strikt gescheiden
blijft van de ambulante circulatie. Elke verpleegafdeling heeft
immers rechtstreekse toegang tot twee beddenliften.

4.3.1 Standaard verpleegafdeling
30 bedden D
1340 m²

4.11 Administratie

Functionele layout/Plan 5/1:1000/

Standaard
verpleegafdeling 30D

R V
Administratie

R
Administratie

R

R

Administratie

R V
Bedden flow
Bezoekers flow
Personeel flow
Levering flow
Ruimte

V

Verpleegpost

R

Receptie/Balie
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Flow/Plan 5/1:1000/
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Techniek
2138 m²

Niveau 3/Functionele layout/
Vanaf niveau 3 kent het gebouw een ander vormgeving. Flexibele vleugels werden ontworpen, gegroepeerd rond de (verticale) hoofdcirculatie. Vleugels met een aangepaste breedte en
structuur om iedere gewenste invulling van ”hotel” (verpleegafdelingen) of ”kantoor” (administratie, directie,...) te kunnen bevatten, en om in iedere ruimte voldoende daglicht binnen te
brengen. De L- of U-vormige vleugels zijn met elkaar verbonden
voor een optimale flexibiliteit.
In het ontwerp van het ziekenhuis is dit derde niveau de aangewezen plaats om afdelingen onder te brengen die behoefte
hebben aan een grote open ruimte. Door de kleinere ’footprint’
van het niveau zijn er overal mogelijkheden om daktuinen en
dakterrassen te plaatsen. De dienst geriatrie (4.3.3) heeft zijn
grote daktuin aan de oostkant. Aan de oostkant liggen het intieme palliatieve centrum (4.4.2) en het studentenhuis (4.13.11),
beide met een eigen daktuin.

Daktuin
Palliatieve zorgen
4.4.2 SP-Palliatieve zorgen
6+3 kamers
471 m²

Hoofdverkeer
359 m²

4.8.5 Sociale dienst
20 m²
4.8.9 Palliatief supportteam
20 m²
4.3.3 Geriatrie
75 bedden, 6 dagbedden
3117 m²
4.13.11 Studentenhuis
15 kamers
588 m²

Daktuin
Geriatrie

Daktuin
Studenten

Op de hoeken van de ziekenhuis liggen telkens (gedecentraliseerde) technische ruimtes. Hierdoor zijn de afstanden tussen
luchtgroepen en de ruimtes die ze bedienen telkens beperkt
in lengte.

Functionele layout/Plan 3/1:1000/

Niveau 4/Functionele layout/
Op de vierde verdieping zijn twee afdelingen gesitueerd : psychiatrie (PAAZ) (4.3.6) en locomotorische revalidatie (4.4.3).
Het kenniscentrum (4.7) grenst aan de westkant, de zijde van
het plein. Het kenniscentrum, ontmoetingsplaats voor specialisten, verpleegkundigen en zorgverleners, ligt centraal in het
ziekenhuis, dicht bij alle afdelingen, en is vlot bereikbaar via de
centrale verticale circulatie die aan het begin van de vleugels
grenst.

4.7 Kenniscentrum
1100 m²

4.4.3 Locomotorische revalidatie
30+2+10 bedden
1496 m²
Hoofdverkeer
359 m²

4.3.6 Psychiatrie PAAZ
30+2+10 bedden
1533 m²
4.7 Kenniscentrum

Functionele layout/Plan 4/1:1000/
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Niveau 6/Functionele layout/
Niveau 6 heeft twee standaard verpleegafdelingen (4.3.1). Ook
hier werd in de westelijke vleugels een administratieve functie
4.3.1 Standaard verpleegafdeling
ondergebracht, namelijk de directie (4.12).
Centraal gelegen, aan de hoofdcirculatie, bevindt zich een
deel van het centraal magazijn (4.13.4). Zodoende kunnen er
bepaalde goederen hier dichter bij de verpleegafdelingen gestockeerd worden. Uiteraard staat dit gedecentraliseerd deel
via dienstliften in directe verbinding met het grote centrale magazijn op niveau 0.

4.3.1 Standaard verpleegafdeling
30 bedden C
1349 m²

4.12 Directie
1176 m²

4.13.4 Facility
Centraal Magazijn
185 m²

Hoofdverkeer
434 m²

4.3.1 Standaard verpleegafdeling

4.12 Directie

Functionele layout/Plan 6/1:1000/

Technieken
1967 m²

Niveau 7/Functionele layout/
De hoogste verdieping, niveau 7, is hoofdzakelijk een technische verdieping. Het bevat de voornaamste technische
instal4.3.1 Standaard verpleegafdeling
laties voor de onderliggende afdelingen en de stookplaats. Het
voordeel van een technische verdieping op het hoogste niveau
te plaatsen, is dat al de grote technische installaties op elk moment makkelijk geplaatst kunnen worden. Het dak boven deze
technische ruimtes kan opgebouwd worden uit een licht en
veel goedkoper materiaal, dat bij vernieuwing van technieken
makkelijk en goedkoop kan vervangen worden.
Naast technische lokalen, hebben we ook het personeelsresverpleegafdeling
taurant op niveau 7 gesitueerd. Het is een rustige4.3.1
plek,Standaard
met een
mooi uitzicht en toegang tot een daktuin, waar het personeel
echt even tot rust kan komen. Als in de toekomst het personeelsrestaurant zou verhuizen is dit een ideale locatie voor een
polyvalente zaal.

4.13.7
Personeelsrestaurant
233 m²

Daktuin
Personeel

Functionele layout/Plan 7/1:1000/

4.3.1 Standaard verpleegafdeling
30 bedden C
1337 m²
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”

Visualisatie/Hoofdingang/

De hal/wandelboulevard is bedoeld voor iedereen. Studenten,
medewerkers, patiënten, naaste verwanten en de inwoners
van de stad. Mensen hoeven op die manier niet ziek te zijn,
hoeven geen ‘pijn’ te hebben om naar het ziekenhuis te gaan. Ze
kunnen ook langskomen om te praten met de MS-vereniging,
de kankerbestrijding of Artsen zonder grenzen, om een bos
bloemen te kopen of een kopje koffie, ze kunnen met vragen
terecht bij de informatiebalie of op het voorplein gaan zitten
als het weer dat toelaat.
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kast
bedwandpaneel
douche

spiegel

bureau
wastafel
zitbank

klaptafel

bed

wc

kast

sanitair 3,7m2

kamer 18m2
Diagram/Verpleegafdelingen/Zicht naar buiten/Daglicht/

Diagram/Verpleegafdelingen/Overzicht/Rustruimtes/

kast
wc
douche

sanitair
3,7m2

sanitair
3,7m2

sanitair
3,7m2
kast

schuifwand

kast

wastafel

kamer
18m2

bed verschuiven voor
toegang sanitair

kamer
18m2

bed

tv

bureau

tv

tv

klaptafel

bed

bureau

kast

Plan/Kamers/1:50/

kamer
18m2

zitbank

zitbank

28/

AZ Jan Portaels/
Algemeen Ziekenhuis/Vilvoorde/
Zorg in 2020/
OO 2401/Code C/

Verpleegafdeling/Kamers/
De voortdurende daling van de gemiddelde opnametijd stelt
grenzen aan de mate waarin een patiënt te maken krijgt met
het gebruik van een beddenafdeling. Veel van de activiteiten
en gesprekken op de kamer zijn echter van vitaal belang voor
de genezing en gezondheid van de patiënt. Om die reden is
het van belang dat de kamer de optimale omstandigheden
biedt voor het welzijn van de patiënt en het gevoel overzicht te
hebben over de eigen situatie. De kamers zijn in hoge mate de
ruimte van de patiënt waar het personeel en de naaste verwanten langskomen.
Wij willen benadrukken dat wij veel belang hebben gehecht aan
uitzicht, privacy en geborgenheid, zodat de patiënt niet het gevoel krijgt ‘vergeten’ te worden, maar zich ook niet blootgesteld
voelt aan vreemde blikken.
De kamers vormen een vast patroon van ruimtes binnen het
verloop van de gang. De diensten - voor hygiënische opslag,
spoelen, afval en medicijnen - worden centraal op de gang bij
elkaar geplaatst om de loopafstanden zo kort mogelijk te houden. De gang mondt uit in de naar buiten gerichte gevel van de
beddenafdeling in een grote, open nis. Voor patiënten die daar

zin in hebben, is er een verblijfs- en eetruimte aan het uiteinde
van de beddenafdeling met uitzicht over Vilvoorde en de daktuinen van het ziekenhuis.
Het verblijf daar biedt de patiënt een dubbele ervaring; de
openheid naar de stad toe én de privacy richting de gang. Een
intieme en afgeschermde plek, die optimale voorwaarden creëert voor de maaltijd en de sociaal actieve elementen daarvan
én een open uitzicht.
Het kantoor, de personeelsruimte en de ruimtes voor het
dienstdoend personeel zijn samengebracht bij de ingang van
de afdeling dicht bij de receptie/gemeenschappelijke ruimte.
In dit gebied zijn er meerdere verblijfsmogelijkheden, zowel op
balkons buiten als binnen in de lounge. Op die manier blijven de
kamers rustig en afgeschermd en de verblijfsruimtes vol activiteiten en uitdagingen.
Kamers
Bij de vormgeving van de kamers is in hoge mate rekening gehouden met de inkijk in en het uitzicht vanuit de kamer, zowel

kast
bedwandpaneel
spiegel

douche

bureau
wastafel
zitbank

bed

kamer 18m2

Snede/Kamer/1:50/

klaptafel
kast

wc

sanitair 3,7m2

om veiligheidsredenen als met het oog op het comfort. Als het
gaat om de plaatsing van ramen en de ingang van de kamer,
was een goed overzicht een belangrijke parameter, zowel voor
de patiënt als voor het verplegend personeel, om te zorgen
voor contact en zichtbaarheid.
Het betreden van de kamers gebeurt via een nis die dienst
doet als een overgangszone tussen de gang en de kamer zelf.
Dit zorgt voor een rustigere en intiemere sfeer dan een rechtstreekse ingang vanaf de gang. Wie de kamer uitgaat, komt
dan ook niet meteen terecht in ‘het verkeer’ op de gang. Ook
dat kan bijdragen aan een sterkere sfeer van geborgenheid.
Voorgesteld wordt om de nissen te behandelen met materiaal
van een ander karakter dan dat op de gang. Daarmee wordt
niet alleen de ’wayfinding’ geoptimaliseerd, maar ook het gevoel van huiselijkheid/herkenbaarheid ten opzichte van de
éénpersoonskamers. Door de deuren een stukje van de gang
af te plaatsen, wordt er tevens een betere manoeuvreerruimte
gecreëerd vóór de kamer.
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Diagram/Flexibiliteit/Robuustheid/Raster

Diagram/Flexibiliteit/Onderverdeling/
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Flexibiliteit/Robuustheid/
De vormgeving van het gebouwencomplex met een hoge mate
van systematiek, uniformiteit en herhaling en met weinig dragende elementen zorgt ervoor dat het constructietechnisch
geen probleem is om de functies voor de afzonderlijke oppervlakken te veranderen. Het zuilen- en platensysteem met
relatief grote oppervlakken zonder zuilen en weinig dragende
muren maakt het in combinatie met de makkelijk bereikbare
installatieleidingen eenvoudig om in een vergevorderd stadium van het bouwproces nog het gebruik van oppervlakken uit
te breiden of in te perken. Op overeenkomstige wijze biedt de
vormgeving prima mogelijkheden om in een vergevorderd stadium van het bouwproces de nieuwste techniek toe te passen
en in te bouwen door het generieke en uniforme karakter van
de constructie.

techniek
directie
administratie
kenniscentrum
techniek

studentenhuis

materniteit

kindergeneeskunde

polikliniek

patio

spoedgevallen

+40 Niveau 7
+36,5 Niveau 6
+33 Niveau 5
+29,5 Niveau 4
+26 Niveau 3

+21,5 Niveau 2

+17 Niveau 1
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Wayfinding/

Signalisatie/

Referenties/Wayfinding/Kunst/
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Kunst/Wayfinding/
De vruchtbare uitwisseling, het samenspel tussen de kunstvormen is altijd essentieel én betekenisdragend geweest voor
de manier waarop de architectuur cultuur creëert en verhalen vertelt. Natuurlijk altijd geworteld in de actualiteit van dat
moment, het eigen tijdsgewricht. De bekende figuren van de
renaissance, de grote meesters, waren ogenschijnlijk grenzeloos bezig met beeldende kunst, sculptuur en architectuur. De
Europese kunstacademies bouwden, weliswaar verdeeld over
verschillende scholen, voort op één gezamenlijk idee over een
perceptie van kunst die voor mensen met talent te leren was
en kon worden gerelateerd aan een artistieke deskundigheid.
Vervolgens kwamen Bauhaus, Art Schools en uiteenlopende
individuele uitingsvormen en benaderingen op dialoog- en conceptbasis waarbij alles ter discussie kan staan. Permanentie,
perceptie, abstractie, expressie enz.

+40 Niveau 7
+36,5 Niveau 6
+33 Niveau 5
+29,5 Niveau 4
+26 Niveau 3

+21,5 Niveau 2

+17 Niveau 1

Vanzelfsprekend is voor het nieuwe AZ Jan Portaels ook deels
een artistieke aanpak vereist die zorgt voor een wisselwerking
en die dusdanig wordt geïntegreerd dat de artistieke elementen hopelijk ook hun weerslag krijgen op het gebouw... niet
alleen andersom. Wij hebben niet geprobeerd om zelf ‘kunstenaartje te spelen’, daarvoor nemen wij die taak te serieus,
maar ons voorstel is om in dit opzicht zo snel mogelijk samen
met de opdrachtgever een échte strategie te ontwikkelen. Zo’n
strategie moet de objecten/gebieden/plaatsen in het gebouw
aanwijzen die een artistieke bewerking moeten krijgen en moet
een beschrijving bevatten van een passend proces voor de selectie van een of meer kunstenaars.
Een voorlopige longlist van onderwerpen zou de volgende zaken kunnen bevatten:

• De gevel - belichting
• Strategische knooppunten, processen en overwegingen met
betrekking tot het effect en de middelen van de kunst op verschillende schaalniveaus, van de toegang vanuit de stad tot de
tastbare kwaliteiten in de verblijfsruimtes en de afzonderlijke
afdelingen.
• Liftschachten en looplijnen - Het ligt voor de hand om te kijken
naar de mogelijkheid om ’wayfinding’ te combineren met een
artistiek element.
• De openbare ruimtes – Hal/Binnenplaats. Kleurstelling/licht/
enz.
• Werkplekken en voor de patiënt toegankelijke receptiegebieden en wachtruimtes/de persoonlijke kamers/kantoren
• Processen/routes uit oogpunt van “sense therapy” - cognitief/fysiek/auditief/tastbaar stimulerend/herstellend en stimulerend voor de zintuigen.
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Referenties/Architectuur/Materialen/Baksteen/
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Architectuur/Gevels/Sculptuur/Uitstraling en materialen/
Als geheel gaat het om één abstracte sculptuur, plastisch en
gemodelleerd in één stof - sculptureel en ruimtescheppend
tegelijk. Licht, goudkleurig, warm en menselijk nabij.
Het architectonische karakter is zorgvuldig ontwikkeld en afgestemd voor een nauwkeurige focus en tegelijkertijd een levendige nuance. Het moet nuchter zijn, weloverwogen en rationeel,
maar ook humaan, gevarieerd en muzikaal. Zorgzaam zonder
sentimenteel te worden.
De dubbele gerichtheid op openheid en stedelijke samenhang
in combinatie met de noodzakelijke discretie voor werkplekken,
kamers en poliklinieken vindt zijn weerslag in de fundamentele
opzet van de oplossing voor de gevels, wisselend tussen grote
transparante partijen en meer gesloten oppervlakken.
Uitgaande van de belangen van de individuele patiënt, die zich
bij ziekte en opname normaliter in een gevoelige en kwetsbare
periode van zijn leven bevindt, wilden wij het hele ziekenhuis tot
de afzonderlijke kamers aan toe een zorgzame en vriendelijke
vorm geven, met het juiste evenwicht tussen privacy en geborgenheid en samenhang met daglicht en uitzicht. Vandaar de
hoge ramen met uitzicht naar buiten en daglicht naar binnen,
waarbij het ritme van de dag de ruimte vult en de patiënt even
kan wegdromen in het visuele landschap. En vandaar ook het
gebruik van hout als materiaal, niet alleen voor de beweegbare
zonwering, de receptiebalies en de liften, maar ook voor de

bekleding van de grote gemeenschappelijke ruimtes in de naar
buiten gerichte gevels van het gebouw.
Als gevelmateriaal kiezen we voor het uitzicht en de textuur van
baksteen. De warme, lichte tint van ervan is ook afgestemd op
het karakter van de omliggende stad. Op welbepaalde plaatsen
zullen er demonteerbare vlakken voorzien worden voor in- en
uitgaand transport van materiaal en apparatuur, zowel tijdens
de uitvoering van de bouwwerken als na de ingebruikname op
alle verdiepingen.
Éen mogelijkheid om het bouwproces aanzienklijk te versnellen is door de gevel op te bouwen uit voorgefabriceerde, verdiepingshoge geïsoleerde baksteenelementen, die met een
eenvoudige montage op de zuilen- en platenconstructie zullen
bijdragen aanb een rationeel bouwproces.
Al bij al wordt er voor de gevels een oplossing gerealiseerd die
als geheel origineel en die qua bestanddelen is opgebouwd uit
voor ons bekende en beproefde oplossingen.
Voor de dakbegroening wordt gebruik gemaakt van mos/sedum. De combinatie met de zorgboulevard en het stadspark
geeft de groene daken een erg aantrekkelijke aanblik vanaf de
verpleegafdelingen en de administratie. Dat is goed voor het
microklimaat dat bevorderlijk is voor de biodiversiteit, terwijl
bovendien de benodigde waterafvoer met tot wel 50% wordt

logistiek

beperkt. Een duurzame oplossing dus.
Voor het interieur stellen we voor om gebruik te maken van lichte
en vriendelijke materialen die erg lang meegaan. Waar het uit
oogpunt van discretie mogelijk is, zullen lichte scheidingswanden worden voorzien van doorzichtige glasdelen om de communicatie en transparantie te bevorderen. Daarnaast komen
er, rekening houdend met hygiëneaspecten, lichte gordijnen
bij de glaspartijen die zorgen voor afscherming en akoestische
regulering, alsmede sfeervolle houtpartijen op geselecteerde
plaatsen, bijvoorbeeld in de openbaar toegankelijke wacht- en
verblijfsoppervlakken en in interne vergaderruimtes en auditoria. Voor de binnenvloeren wordt best gebruik gemaakt van
reinigings- en onderhoudsvriendelijke materialen in kleuren die
zijn afgestemd op de algehele warme sfeer van het gebouw.
Inwendige scheidingswanden worden aangebracht in de vorm
van lichte skeletconstructies met geschilderde platen op gipsof cementbasis en hangende systeemplafonds in een doordacht patroon waarbij rekening is gehouden met installatie- en
servicevoorzieningen.
Bij de verdere bewerking moet de degelijke uitgangspositie van
een nuchtere bouwpraktijk verder worden gekwalificeerd en
gespecificeerd in een dialoog waarbij impliciet rekening wordt
gehouden met een verstandig financieel plaatje voor de faciliteiten alsmede exploitatie en onderhoud.
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”

En om die reden durven wij tegelijkertijd te geloven in de droom
van een ziekenhuis dat menselijkheid, rijkheid aan ervaring
en gezondheid intrinsiek in zich draagt, een ziekenhuis dat
uitnodigend en natuurlijk is en niet onnodig institutioneel.

Visualisatie/Zicht vanuit de verpleegafdelingen naar Vilvoorde/
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Diagram/Aantal uren per jaar waarin de kamertemperatuur hoger is dan 25°C voor
verschillende kamertypes/

Diagram/Daglichtsimulatie kamer/

Diagram/Energiebehoefte voor verwarming voor verschillende kamertypes.

Oriëntatie/
De juiste oriëntatie van het gebouw is
zeer belangrijk voor het binnenklimaat

Installaties/
Een holistische ontwerpmethodiek om
te voldoen aan de grote veeleisendheid
voor alle technisce aspecten in een
ziekenhuis.

Luchtdichtheid/
Een gebrek aan luchtdichtheid kan een
grote invloed hebben op de energieprestatie en de akoestische eigenschappen

Thermisch comfort/
Passieve maatregelen zijn de basis maar
zijn onvoldoende voor het behalen van
een hoog thermisch comfort

Compactheid en
isolatie/
Het realiseren van een compact gebouw
is cruciaal om de energieverliezen door
transmissie te minimaliseren

Diagram/Sustainability/
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Technische installaties/
Inleiding
In onderstaande nota wensen we de technische en bouwfysische keuzes toe te lichten die het nieuwe project te Vilvoorde in
staat stellen de hoge ambities waar te maken die de bouwheer
koestert.
We houden hierbij het basisbeginsel van de trias energetica
aan:
• Het energieverlies verkleinen door de verschijningsvorm van
het gebouw kritisch te verbeteren
• Een zo groot mogelijk gedeelte van de energievraag ledigen
met behulp van hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie,
warmtekrachtkoppeling etc)
• Het gedeelte van de energievraag dat niet op hernieuwbare
wijze kan worden ingevuld zo efficiënt mogelijk opwekken door
gebruik van fossiele brandstoffen.
In onderstaande nota zal naast het energetische vraagstuk
ook de bijgevoegde pre-assessment voor de BREEAM-criteria
onderbouwd worden, waarbij vooral dieper zal worden ingegaan op die issues, die reeds in de allervroegste fase van het
gebouwontwerp een belangrijke impact hebben en een aantal
randvoorwaarden binnen het ontwerp integreren.
Passieve onderzoeken en genomen maatregelen
Compactheid en K-peil
Het realiseren van een compact gebouw is cruciaal om de energieverliezen door transmissie te minimaliseren.
Beter nog dan isoleren is het vermijden van transmissieverliezen door het beperken van de hoeveelheid buitenoppervlak.
We spreken hier over de compactheid, de verhouding tussen
het totale volume en de gecombineerde oppervlakte van muren, dak en in mindere mate vloer. Hoe meer m³ volume per m²
verliesoppervlakte, hoe beter.
Hiertoe is de toepassing van eenvoudige vormen een must.
Voor een ziekenhuis is een vrij strenge typologie te erkennen
als optimaal. Het complex wordt een clustering van op zich
sterk compacte deeleenheden, met een totale compactheidsgraad van 4,68.
Na de hoeveelheid verliesoppervlak geminimaliseerd te heb-

ben ten opzichte van het gevraagde programma dient zo
goed mogelijk geïsoleerd te worden. In de samenstelling van
de gevel zal het soort schrijnwerk en type beglazing een grote invloed hebben op de uiteindelijke energieverbruiken. In dit
project wordt gekozen voor zeer performant schrijnwerk met
driedubbele beglazing (Utotaal=1,0 W/m²K)

van de eisen voor de passiefstandaard.
We geven graag nog mee dat de realisatie van een erg luchtdicht gebouw ook een uitzonderlijk grote invloed heeft op de
akoestische eigenschappen binnen in de ruimtes. Door het vermijden van onvoorziene kieren en spleten is ook de penetratie
van geluid van buiten naar binnen toe een pak kleiner.

Onderstaande tabel geeft verder ons voorstel weer inzake de
isolatiegraad van de andere schildelen:

Oriëntatie en vorming: dag- en kunstlicht
De juiste oriëntatie van het gebouw kan een zeer grote invloed
hebben op het binnenklimaat. We spreken hier specifiek over
de vermindering van zonnewinsten tijdens de zomer om oververhitting te minimaliseren. Zonnewinsten in de winter kunnen
daarentegen de warmtevraag helpen verminderen. De oriëntatie heeft tot slot ook een grote invloed op de hoeveelheid daglicht die toetreedt in het gebouw. Hoe meer daglichttoetreding,
hoe minder kunstlicht nodig is.

Oppervlakte			

Isolatie

Dak			

30 cm rotswol

Gem. U-waarde (W/m²K)

Muren			

16 cm fenol-hardschuim

Vloer op volle grond		

8 cm XPS		

Vloer boven buitenomgeving

16 cm fenol-hardschuim

0,12
0,14
0,14 tot 0,17
0,14

De exacte keuze van het isolatiemateriaal wordt verder afgetoetst aan de materiaalkundige eisen die door BREEAM worden
opgelegd en indien noodzakelijk aangepast om ook materiaaltechnisch een optimale score te kunnen bekomen. Het werken
met modulaire gevelpanelen zou hierin een extra troef kunnen
betekenen, gezien de omstandigheden waaronder de panelen
vervaardigd kunnen worden, optimaal zijn voor zowel harde als
zachte materiaaltoepassingen.
Door algemene toepassing van de bovenstaande waarden halen wij voor het gebouwcomplex een K-peil (=globale waarde
die het isolatiepeil uitdrukt) van 17, zonder inrekening van het
effect van de vernieuwde bouwknopen-rekenmethode. We
verwachten dat gezien de eenvoudige vorm, deze waarde nog
iets zou kunnen dalen indien de bouwknopen allen zorgvuldig
worden berekend, wat voor een gebouw van dergelijk ambitieniveau ons inziens een absolute noodzaak is.
Luchtdichtheid
Een gebrek aan luchtdichtheid kan een grote invloed hebben op de energieprestatie en het E-peil tot 10 punten doen
schommelen.
De factor wordt zowel gedurende het ontwerp beïnvloed (vermijden van moeilijk te plaatsen constructie-elementen) als tijdens het bouwproces zelf (zorg tijdens de uitvoering).
De luchtdichtheid wordt uitgedrukt als een n50-waarde. Dit is
het ventilatievoud in het gebouw bij een drukverschil van 50 Pa
over de gebouwschil. Wij stellen een n50-waarde van maximaal
0,6 volumewisselingen per uur voor, wat overeenkomt met één

Zoals in de bijhorende BREEAM-credit gevraagd wordt, zal 80%
van in gebruik zijnde ruimtes over voldoende daglicht kunnen
beschikken. Hiertoe werden open patio’s en atria voorzien, die
tevens de patiënten een goed uitzicht verschaffen naar de buitenomgeving. We maken gebruik van zonwering met panelen
om overdreven zoninstraling te vermijden en onderhoud te minimaliseren.
Thermisch comfort
Binnen het bepalen van de schilopbouw en grondplankeuzes
werd reeds een dynamische analyse uitgevoerd op de schaal
van 1 kamer, om de comforttechnische kwaliteiten van de ontwerpbeslissingen te ondersteunen. Via een eenvoudige sensitiviteitsanalyse werden verschillende parameters gewijzigd
waarbij hun impact op het passief thermisch comfort duidelijk
werd gesteld en verwerkt in de basiskeuzes voor architectuur
en techniek. Uit de studie kwam reeds een erg belangrijke
conclusie: het hoge comfortniveau in zomersituatie kan niet
behaald worden met gebruik van enkel passieve maatregelen
(inclusief natuurlijke ventilatie). Het toelaten en degelijk gebruiken van opengaande ramen leidt namelijk wel tot een sterke
verbetering, die alleenstaand echter niet in het vereiste hoge
comfort kan voorzien. Bijgevoegde grafieken even enkele voorbeeldresultaten inzake oververhittingsrisico (uitgedrukt als
overschrijdingen van de 25°C-grens) en natuurlijk het wijzigend
energieverbruik, voor verscheidene oriëntaties getoetst. Daarenboven concludeerden wij dat zowel naar bediening als naar
akoestisch comfort het openen van ramen geen alleenstaande
oplossing mocht worden (zie verder).
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Schets/Verpleegafdelingen/Rustruimte/

Schets/Verpleegafdelingen/Kamer/
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Technische installaties/
Installatietechnische componenten
Bij de conceptie van een hospitaal worden we klassiek geconfronteerd met een grote veeleisendheid op verschillende deelaspecten, aspecten die evenwel vaak ook contradictorisch zijn
ten opzichte van elkaar: hoge betrouwbaarheid, hygiënische
topkwaliteit, hoog comfort voor zowel patiënt als personeel en
een laag energieverbruik. Om deze eisen zo correct mogelijk
met elkaar te verzoenen, werd een holistische ontwerpmethodiek aangehouden binnen dit schetsontwerp, een methodiek
van terugkoppeling en toetsing die we ook in het verdere ontwerpverloop wensen aan te houden.
Luchtkwaliteit
Alle ruimtes van het complex zullen geventileerd worden volgens de standaard DIN 1946-4 voor de ventilatie van hospitalen. De luchtgroepen worden allen opgesteld op een technische verdieping van waaruit zij met een minimale hoeveelheid
kanaalwerk het gehele complex kunnen voorzien van verse
lucht. Alle groepen worden uitgerust met plaatwarmtewisselaars en een adiabatische koelsectie. Deze laatste maakt gebruik van de verneveling van water in de geëxtraheerde lucht,
dus zonder energieconsumerende compressie.
Voor de operatiekwartieren en de bijzondere eisen die deze
met zich meebrengen, worden bijzondere, afzonderlijke groepen voorzien, bovenop de ruimtes met de kwartieren. Deze
worden uitgerust met een warmterecuperatie via gesloten glycolcircuit, zodat elke vorm van contaminatie uitgesloten wordt.
De inblaas in de ruimte wordt gerealiseerd langs het plafond,
via een laminaire inblaas en met in het plafond ingebouwde HEPA-filtering. Op deze manier dient in de ruimtes een minimale
hoeveelheid aan onderhoud gerealiseerd te worden.
Ruimteklimatisatie
De noodzaak voor koeling werd eerder reeds tot een minimum
herleid. Om echter ook gedurende de zomermaanden het
comfort te verzekeren, wensen we gebruik te maken van een
koelbalkje in de kamers. Dit toestel laat toe om op een economisch rendabele manier zowel te koelen als te verwarmen, én
het vormt onmiddellijk het toevoerrooster voor de verse lucht.
Waar bepaalde specifieke ruimtes een grotere vraag genereren
zal gekozen worden voor stralingsklimatisatie, hetzij via het plafond, hetzij via de wanden (we denken hierbij opnieuw vooral
aan de operatiekwartieren).
De gekozen oplossing verzekert het gebruik van erg milde
temperaturen voor zowel koeling als verwarming, zodat, welke
opwekkingstechniek ook gekozen wordt, maximale rendementen kunnen gegenereerd worden, zonder condensatierisico’s in
koelregime etc.
Verwarming en koeling
De algemene luchtgroepen kunnen naast hun adiabatische
sectie ook uitgerust worden met een kleine ingebouwde warmtepomp, mocht dit noodzakelijk blijken. Voor de bijzondere
vraag in gekoelde ruimtes wordt beroep gedaan op een aantal
gedecentraliseerde, maar onderling verbonden, koeleenheden.
Veel significanter binnen het Belgische klimaat is echter de
vraag naar verwarming. Om deze optimaal op te lossen zal
gebruik gemaakt worden van meerdere, economisch geoptimaliseerde technologieën. In een eerste fase wensen we te
onderzoeken of een open bron-systeem kan aangesproken
worden voor de basisklimatisatie van het gebouw. Eerder dan
een obstakel kan de samengang met de grondvervuiling hier

tot een geïntegreerde oplossing leiden, waarbij de thermische
capaciteit van het geëxtraheerde water voor zuivering ook nog
wordt aangesproken, alvorens geloosd wordt. Deze oplossing
is natuurlijk sterk afhankelijk van de technische modaliteiten
van de onttrekking.

pompen en compressoren voor hun transport, in een nabijgelegen technische ruimte. Het volledige systeem zal voorzien
worden van 25% extra capaciteit, zodat een gevoelige uitbreiding van het ziekenhuis mogelijk blijft, zonder dat hiertoe deze
installatie gewijzigd dient te worden.

Zeker te voorzien binnen het typische verbruikspatroon van een
ziekenhuis is een systeem van warmtekrachtkoppeling (WKK).
De terugverdientijd van deze technologie, zoals berekend voor
dit ziekenhuis, is slechts 4 jaar. Deze systemen genereren via
een verbrandingsmotor aangesloten op een alternator voldoende elektriciteit om de basislast van het volledige complex
te kunnen opvangen. De warmte die bij deze verbranding vrijkomt wordt opgevangen en nuttig aangewend voor de verwarming van hetzij het gebouw zelf, hetzij de buffer aan sanitair
warm water (zie verder).

Elektriciteit
Binnen de elektriciteitstoevoer staat de bedrijfszekerheid centraal, met bijvoorbeeld de plaatsing van een additionele transformator of de ontdubbeling van specifieke verdeelborden als
basismaatregelen. Om de toevoer te verzekeren bij netuitval
zullen twee additionele dieselgeneratoren voorzien worden, elk
met een beveiligd startsysteem en UPS-voorziening.

Tot slot zal de resterende vraag opgevangen worden door het
gebruik van condenserende gasketels. De vertrouwde technologie laat thermische rendementen toe tot 107%, een rendement dat wij binnen dit concept verzekeren door het gebruik
van milde temperatuursregimes in het gebouw.
Bij dit alles zal ook de mogelijkheid tot uitbreiding van het complex mogelijk gemaakt worden, niet door overcapaciteit in de
productie, wel door voldoende ruimte te voorzien voor eventuele bijkomende, centraal te beheren productie-eenheden.
Het gebruik van bovenstaande technologieën zal tevens binnen de BREEAM-assessment gewaardeerd worden binnen
zowel het basiscriterium ENE1, als binnen de credits voor de
toepassing van “low and zero carbon technologies”.
Waterhuishouding
Binnen een ziekenhuis betekent de opwekking van sanitair
warm water een erg grote verbruikspost, die we daarom graag
afzonderlijk behandelen. In eerste instantie, en het principe van
de trias energetica in gedachten houdend, wensen we gebruik
te maken van zonneboilers die het sanitair warm water voorverwarmen.
Voorts zal bijzondere aandacht besteed worden aan het elimineren van elk risico op legionella binnen de installatie.
Het dak van het complex zal benut worden voor de opvang van
regenwater in enkele tanks, die voor een algehele autonomie
van 3 weken kunnen instaan alvorens stadswater dient te worden aangesproken voor toiletspoeling. De toiletten zelf worden
hierenboven van een spaartoets en gelimiteerde doospoelbak
voorzien, zodat de vraag naar water gelimiteerd wordt, en de
autonomie nog groter wordt. Ook hier kunnen we eenvoudig
verwijzen naar het belang van dergelijke maatregel binnen de
BREEAM-classificatie (zie verder).
Medische gassen
Een centraal distributiesysteem voor medische gassen zal
voorzien worden, die de gassen vanuit een specifiek voorziene zone naar hun eindbestemming voeren. Zoals gespecifieerd
in het programma van eisen zullen de zuurstoftanks van 5000
en 3000l geplaatst worden in de buitenomgeving, waar zij gemakkelijk en permanent toegankelijk zullen zijn voor navulling
of onderhoud.

Liften
Om de finale liftkeuze te kunnen maken zal een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden die de optimale liftconfiguratie vanuit verschillende standpunten onderzoekt (overeenkomstig
de BREEAM-issue die hierover handelt). Sowieso zullen stateof-the art motoren voorzien worden, in de schacht opgesteld.
Dergelijke motoren combineren een energierecuperatie met
een maximaal comfort voor de passagier. De versnelling en
het remmen van de lift zijn onvoelbaar, zodat geen discomfort
kan gevoeld worden. In alle technologische keuzes wordt zoveel als mogelijk aandacht besteed aan de specificiteit van de
ziekenhuistoepassing, waarbij bijvoorbeeld de verlichting in de
lift dusdanig wordt aangepast dat zij geen verblindend effect
heeft op een patiënt in bed, of waarbij de hoeken van de kooi
afgerond worden om op een effectievere manier de hygiëne te
kunnen verzekeren.

BREEAM
Bijna alle eerder aangehaalde maatregelen zijn ergens binnen
het ruime kader van een BREEAM-assessment te situeren.
Deze werden dan ook allen in een pre-assessment overgenomen, waarbij enkele credits op vrij eenvoudige manier te behalen zijn (en dan ook zullen behaald worden), of waarbij enkele
credits ons inziens zelfs bijna of helemaal onhaalbaar zijn. Het
resultaat van onze pre-assessment geeft dan ook aan welke
score haalbaar moet zijn, binnen de randvoorwaarden die hier
worden gesteld. Alle maatregelen die een ‘degelijke’ terugverdientijd bezitten (zij het nu via energie- of waterverbruik, een
verlaging van de onderhoudskost of een verbetering van de
werkomgeving en dus dalende operationele kost), werden in
het project opgenomen en in de assessment verwerkt. Vanzelfsprekend zijn in een volgende fase alle credits in detail door
te lichten. Een BREEAM-score ‘excellent’ is echter zeker een minimale ambitie die we graag in de toekomst aanhouden. Met
de huidige in rekening gebrachte credits behalen we een score
van 77,66%, wat een breeam rating van ‘excellent’ betekent.

Kleinere hoeveelheden medische gassen worden op de gelijkvloerse verdieping gestockeerd, in de buurt van de vacuümBREEAM
WEIGHT(%)
MANAGEMENT
HEALTH&WELLBEING
ENERGY
TRANSPORT
WATER
MATERIALS
WASTE
LAND USE AND ECOLOGY
POLLUTION
INNOVATION

Diagram/BREEAM score/

Het netwerk zal binnen dit kader in 3 niveaus worden opgesplitst: E0 (normaal netwerk), E2 (backup door de dieselgeneratoren) en E4, backup door zowel UPS als dieselgeneratoren.
In geval van nood is het tijdsverschil tussen E2 en E4 een periode van maximaal 30 seconden, onmiddellijk na de uitval van de
netspanning, waarbinnen bij E2 geen stroomvoorziening aanwezig zal zijn en bij E4 natuurlijk wel (ten allen tijde).

Tabel/BREEAM score/

Man
Hea
Ene
Tra
Wat
Mat
Wst
LE
Pol

12%
15%
19%
8%
6%
12,5%
7,5%
10%
10%

credits achieved credits available
achieved
availible
% of credits achieved
section score
15
20
75,0
9,00%
26
29
89,7
13,45%
26
32
81,3
15,44%
9
11
81,8
6,55%
6
11
54,5
3,27%
8
14
57,1
7,14%
6
8
75,0
5,63%
9
12
75,0
7,50%
10
13
76,9
7,69%
2,00%
final breeam score
77,66%
breeam rating
excellent
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Vloersysteem optie A
De vloer is geheel vlak en draagt rechtstreeks op de kolommen zonder dat balken nodig zijn. Eventueel kunnen gewicht
(en CO2) besparende elementen worden toegepast.

vlakke vloer d=320
+afwerking

450x450

"Bubble deck" of
polystyreen blokken

Vloersysteem optie B
De breedplaatvloer bestaat uit velden, dikte 250 mm, welke
spannen tussen verzwaarde stroken van 350 mm. Eventueel
kan dit vloersysteem ook traditioneel op een bekisting gestort
worden.
Fundering:
Vanwege de in de bodem aanwezige vervuiling wordt de onderzijde van de kruipruimte voorzien van een massieve betonvloer welke vocht- en gasdicht zal zijn. De beganegrondvloer
hoeft dan niet gasdicht te zijn en kan worden uitgevoerd als
kanaalplaatvloer waardoorheen de diverse leidingen naar de
kruipruimte gaan. De kruipruimte wordt geventileerd.
Paalfundering:
Uit de sonderingen volgt dat alleen een fundering op palen in
aanmerking komt. Bij voorkeur een fundering op prefab betonnen heipalen. Op veel plaatsen kunnen palen tot ca. 8 m diepte
volstaan. Uit een aantal sonderingen volgt nog niet een geschikt inheiniveau. Het zal noodzakelijk zijn om ten minste daar
diepere sonderingen te maken.

d=350

d=250
d=350

d=250
max. 450x450

kanaalplaatvloer
+druklaag 70mm

kruipruimte

kruipruimte

betonvloer d=300

Vloersysteem
Eventueel kan de vloer voorzien worden van gewichtsbesparende elementen, bijvoorbeeld “Bubbledeck” zoals op de foto.

d=350
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Constructieprincipe/
De belangrijkste eis waaraan de draagconstructie van een ziekenhuis moet voldoen is flexibiliteit. Dit op de volgende aspecten:
• belastingen: in verpleegafdelingen relatief laag, op de “hot
floor” relatief hoog, plafondbelastingen in de behandelcentra;
• toekomstige functieveranderingen mogen niet onmogelijk
zijn vanwege beperkingen in de constructie;
• toekomstige uitbreidingen moeten mogelijk zijn.
Een constructiesysteem dat veel flexibiliteit mogelijk maakt en
toch één van de meest economische bouwmethoden is, is het
“breedplaatvloeren” systeem. Hierbij worden prefab platen met
een dikte van ca 60 mm aangevoerd en in het werk gesteld.
Daarop wordt in situ een druklaag gestort. Bij dit systeem is het
economisch om in de lengterichting van het gebouw over de
kolommen met de breedplaten een verdikte strook te maken,
zodat daar een lage, brede balk ontstaat. Bij de kolomplaatsingen zoals toegepast in dit ontwerp zou de vloer in het veld 250

Total Overzicht/
Door middel van de gebouwdilataties wordt het gebouw opgesplitst in delen met een afmeting waarbij lengteveranderingen
mogelijk zijn zonder dat dit tot scheuren leidt. Ieder deel wordt
gestabiliseerd door de aangegeven kernen en wanden.

mm dik worden en de verzwaarde strook over de kolommen
350 mm.

hoeft te worden. Er wordt dan enige reserve in de berekening
opgenomen.

Eventueel kan dit systeem ook zodanig toegepast worden dat
de vloer aan de onderzijde geheel vlak is. Dan wordt de vloer
overal 320 mm dik. Deze vloer kan dan als massieve betonvloer worden uitgevoerd maar kan ook voorzien worden van
gewichtsbesparende elementen. Daarvoor zijn systemen in
de markt verkrijgbaar zoals “Airdeck” of “Bubbledeck”. Zo’n
systeem bespaart gewicht, hetgeen leidt tot besparingen in
kolommen en fundering, maar bespaart ook materiaal en daarmee CO2 uitstoot en is daarmee duurzamer. De haalbaarheid
van een dergelijk gewichtsbesparend systeem is mede afhankelijk van de marktafhankelijke prijsvoming welke daarbij hoort.

Binnen in het ziekenhuis worden zo weinig mogelijk betonnen
wanden toegepast om zoveel mogelijk indelingsvrijheid, nu en
in de toekomst, te verkrijgen. Dus de verticale draagconstructie
bestaat vrijwel overal uit kolommen. In de regel zijn deze kolommen 400 x 400 mm dik. Voor de stabiliteit van het gebouw
zijn wel betonnen wanden (kernen) nodig. Daarvoor worden
vooral de wanden rondom de trappenhuizen en liftschachten
gebruikt.

Een dergelijk vloersysteem kan eenvoudig, bij vrijwel gelijke
uitwendige afmetingen, geschikt gemaakt worden voor lichte
belasting (weinig wapening) of zwaardere belasting (meer wapening). Tevens kan afgesproken worden dat in de toekomst altijd extra vloerdoorboringen (tot een bepaalde maat) gemaakt
kunnen worden, zonder dat daarvoor de constructie aangepast

De gevels zouden eventueel als dragende prefab betonnen
elementen uitgevoerd kunnen worden, aan de buitenzijde afgewerkt met een nader te bepalen materiaal. Dit is soms economischer en heeft als voordeel dat de binnenzijde vlak is. Voorlopig wordt echter uitgegaan van een niet dragende gevel, ofwel
een gevel die geen constructieve functie heeft en tussen het
betonnen skelet geplaatst wordt. In een latere fase kan altijd
nog gekozen worden om delen van de gevel wel als dragende
gevel uit te voeren.
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Innovatiecirkel/

jf. Basadur

4/

GO HIGH

GO IN
Betrokken raken
Vragen
Vragen blootleggen
Feiten blootleggen
Relevantie
Inzicht

Actie
Verfijning
Functie
Communicatie
Hoogtepunt
Productie
Uitvoering

Point of no return:

"Waar draait het om?"

"Dit is wat we gaan doen, wie het gaat
doen - binnen dit tijdsbestek"

3/

1/

Doelstellingen definiëren. Hoe realiseren?
Discussie. Besluitvorming.

Evaluatie
Focus
Conceptontwikkeling
Te leveren documenten
Optimalisatie

Grenzen verkennen
Totaalplaatje bekijken
Meerdere concepten
Meerdere opties schetsen
Ideeën genereren

Point of no return:

"Hoe pakken we dit aan"?
Pro’s and contra’s scherpen het begrip
en de te kiezen richting.

GO DEEP

GO WIDE

2/

Diagram/Innovatiecirkel/

Concept Ontwikkeling/
Weken

1

2

3

4

5

6

7

8

Doel/
Architecturaal idee
Consistent

Overname Prequalificatie/
Voorbeeld

Plan Tiijd/Kost/Kwaliteit/5%

Voorbeeld

Voorbeeld

Inzichtelijk
Scherp omlijnd
Duurzaam

1/Waar draait het om?
Het programma begrijpen
Context
Doelstellingen verwoorden

Focus

GO DEEP/

Concept modellen
Schetsen
Ontwikkeling van 1-3 conceptvoorstellen

Origineel

20%

Accurate tekeningen
Accuraat 3D model
Presentatie/bundel

Workshop 3/

2/Hoe kan de taak aangepakt
worden?
Kansen/Deselecteren

10%

Workshop 2/

GO WIDE/

Programma
Omgeving
Volume studies
Referenties
Sfeer

Workshop 1/

GO IN/

20%

3/Compleet overzicht
Point of no return
Dit wordt het!

GO HIGH/
4/XXX XXX

Vervollediging
Tekeningen
3D model - Renderings
Tekst/Diagrammen
Model
Interne kwaliteitscontrole
Presentatie/PDF

40%

Aanpassingen
Haalbaarheidsstudie/5%

Post-productie/
Erelonen/Archiveren/Evaluatie/Communicatie/Dataverwerking

Bijlagen/
Manifest/

Diagram/Concept Ontwikkeling/

Grafisch profiel/

Jobomschrijving/

Prestatie
Beschrijvingen/
OvA/werkplan/

Voorbeeld/
Verzameling/Grafiek/

Overhandiging/

Organisatie/

Financiële verantwoordelijkeheid/
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Realisatieproces/
Het realisatieproces
Zoals doorbraken op het gebied van wetenschap en onderwijs
vaak gebaseerd zijn op multidisciplinaire samenwerking tussen
mensen vanuit verschillende disciplines en met zeer uiteenlopende achtergronden, is ook een goed ontwerp van gebouwen
vaak het resultaat van de combinatie van de vrije stroom van
ideeën vanuit de respectievelijke invalshoeken die iedere deelnemer inbrengt in het project.

besluitvormingsschema’s uit. Daarnaast wordt er een vroegtijdig voorstel uitgewerkt voor de aanbestedingsstrategie.
De planning wordt samen met het besluitvormingsschema
gebruikt voor de statusbeoordeling en is een document met
daarin de onderwerpen waarvoor de mening/goedkeuring van
de opdrachtgever vereist is. Zo wordt gewaarborgd dat alle
noodzakelijke besluiten op tijd worden genomen en dat deze in
het project kunnen worden verwerkt zonder vertragingen.

Het is daarom onze bedoeling dat alle teamleden zorgen voor
inspiratie en een bijdrage leveren aan het realiseren van een
enthousiaste samenwerking tijdens de projectontwikkeling,
zodat er gedurende het hele proces sprake is van een sterke
teamgeest.

• Aanbestedingsstrategie:
Er wordt een aanbestedingsstrategie verwerkt in de tijdsplanning die ervoor zorgt dat het project tijdig kan worden uitgevoerd met een optimaal voordeel en een optimale financiële
zekerheid voor de opdrachtgever. Het ontwertteam zal de mogelijke aanbestedingsstrategieën vergelijken en verschillende
mogelijkheden voorstellen. Zowel de manier van aanbesteden
(openbare aanbesteding, algemene offertevraag,…) als de tijdstippen van de aanbestedingen van de verschillende loten zal
besproken worden.

Het creatieve proces
Bij de creatieve processen van het team werken wij op basis
van een circulair projectmodel waarmee wij de creativiteit goed
“warm houden”. Uitgangspunt voor het creatieve projectmodel
is dat het ontwerp een proces doormaakt van voortdurende
ontwikkeling en onderlinge beïnvloeding. Bij nieuwe projecten
wordt voortgebouwd op eerder denkwerk, waarbij wij inspiratie
opdoen en ideeën doorontwikkelen.
Het ontwerpproces wordt stevig op gang gebracht met vragen,
probleemstellingen en analyses. Er worden strategische doelstellingen geformuleerd. De grenzen worden verkend. Er worden ideeën gegenereerd en meerdere concepten geschetst. Er
wordt geconcretiseerd, geoptimaliseerd en ontwikkeld, waarna
er een oplossing wordt gespecificeerd en klaargestoomd voor
definitieve implementatie en communicatie. Ideeën beïnvloeden elkaar en zorgen voor nieuwe ideeën.
Project managment
Het ontwerpteam zal samen met zijn projectmanager aan de
hand van volgende aspecten het realisatieproces sturen:
• Gebruikersbijeenkomsten:
Er wordt een reeks gebruikersbijeenkomsten vastgelegd in
overeenstemming met de planning en daarin voorkomende
deadlines. Het ontwerpteam brengt verslag uit van de besprekingen en geeft inlichtingen binnen het projectteam door voor
de volgende bespreking. Waar nodig wordt naar aanleiding van
de besprekingen bijzondere expertise ingeroepen voor afzonderlijke disciplines. Er worden evaluaties uitgevoerd waarbij de
voortgang van het project wordt bepaald en vergeleken met
het tijdsplan en het besluitvormingsschema (zie verder). Parallel hieraan dienen de noodzakelijke aanpassingen te worden
verricht in tijdsplannen, documentenlijsten en personeelsbezetting om ervoor te zorgen dat de overeengekomen deadlines
gehaald kunnen worden.
• Planning en besluitvormingsschema:
Het ontwerpteam werkt direct na de start van het project samen met de opdrachtgever een planning en een concept voor

• BIM: Building Information Modelling:
Het projectontwerp zal uitgewerkt worden met het 3D-BIM-tekenprogramma Autodesk Revit, dat gebruikt wordt door alle
teamleden, waarbij tekeningen en beschrijvingen zijn opgenomen in een gezamenlijke en voor alle partijen toegankelijke database. Tekeningen en beschrijvingen moeten zodanig worden
opgezet dat deze na oplevering kunnen worden opgenomen
in de onderhoudsdatabase van de cliënt. BIM-projectontwerp
biedt mogelijkheden voor wandelingen door het gebouw en
uitgebreide 3D-visualisatie. Hoeveelheden zijn direct te genereren vanuit het BIM-model voor de bestekken. In het model
kunnen berekeningen worden uitgevoerd voor energie, statica,
binnenklimaat, akoestiek, licht enz. Er kunnen simulaties worden uitgevoerd voor: daglicht/schaduw, brand/vluchtwegen,
toegankelijkheidstest, botsingstest, uitvoeringssimulaties enz.
Het ontwerpteam beschikt over een ruime ervaring met de
software. Alle partners werken samen in één 3D model, wat een
optimaal inzicht geeft in alle aspecten van het gebouw: architectuur, structuur en technieken.
• Kwaliteitsmanagment
Bij de grondslag voor het kwaliteitsmanagement wordt o.a.
uitgegaan van de internationaal erkende standaarden voor
kwaliteitsmanagement, milieumanagement en beheer van gezondheid en veiligheid op de werkplek ISO 9001:2008 en ISO
14001:2009. Het ontwerpteam zal van bij de start een kwaliteitsfunctionaris aanstellen die een projectspecifiek kwaliteitsmanagementplan uit zal werken.
Er zal ook een prestatieverdeelschema opgemaakt worden,
waarin duidelijk wordt omschreven op welke wijze alle prestaties in het plannings- en uitvoeringsproces zijn verdeeld tussen
de betreffende partijen.
Documentenbeheer voor verslagen, nota’s e.d. vindt plaats via

een gezamenlijke bouwdatabase die toegankelijk is voor alle
partijen. De kwaliteitsfunctionaris komt met een voorstel voor
de interne hiërarchie van de documenten.
• Risicobeheer
Het is bij de aanvang van het project van belang om de belangrijkste risico’s te hebben geïdentificeerd die invloed kunnen
hebben op de planning, het ontwerp en de uitvoering van het
project. Eerst zal een inschatting gemaakt worden van de risico’s op algemeen niveau, waarna deze verfijnd kunnen worden
per afzonderlijk onderdeel.
Er dient dan ook in samenwerking met de opdrachtgever een
risicoanalyse te worden opgesteld en overeengekomen die de
basis vormt voor een planmatig en geïntegreerd beheer van de
risico’s tijdens het project. De risicoanalyse bepaalt de grootste risico’s en de te nemen maatregelen.
Voorbeelden van projectrisico’s:
- Naleving van het bouwbudget
- Naleving van de planning
- Mate en hoeveelheid van milieuvriendelijke maatregelen
- Invloed van wensen van gebruikers op het budget
- Gebruik van het gebouw t.o.v. flexibiliteit en de invloed ervan
op de prijs
- Vergunningen van overheidswege
- Geotechnische onderzoeken
- Logistiek op de bouwplaats
-…
Als de risico’s grondig zijn geïdentificeerd, dienen ze te worden
gekwalificeerd op basis van waarschijnlijkheid en gevolg. Er zal
dan een onderscheid gemaakt worden tussen twee types van
maatregelen:
- Preventieve maatregelen om de waarschijnlijkheid te minimaliseren
- Corrigerende maatregelen om de gevolgen te minimaliseren
De risicoanalyse dient hierna als managementtool te worden
geïmplementeerd in het totale project. Het projectmanagement dient continu (termijnen worden afgesproken) de risicoanalyse bij te werken en in het projectteam te bespreken.
Wat is bv. kritiek is in de volgende projectfase of periode?
Op deze manier ontstaat een meer compleet en integraal overzicht van de projecteconomie en de bijbehorende onzekerheden en risico’s.
• Waarborging van een constructieve samenwerking op de
bouwplaats
Bij de start van het projectontwerp worden gezamenlijke waarden opgesteld met betrekking tot communicatie en samenwerking. Deze waarden moeten vervolgens duidelijk worden
doorgegeven aan alle betrokken partijen én bij de uitvoerenden
en door hen ter harte worden genomen.
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Realisatieproces/
De verschillende fasen van het realisatieproces:
Concept
De opstartfase begint met een workshop samen met de opdrachtgever en zijn organisatie om de verwachtingen op elkaar
af te stemmen en om de belangrijkste en bepalende richtlijnen
definitief vast te stellen en te bespreken. Hierbij gaat het o.a.
om het volgende:
• Definitief voorstellen en vastleggen van projectorganisatie,
waaronder de besluitvormers van de opdrachtgever. Organisatie van het ontwerpteam. Communicatiestructuur. Vergaderstructuur en mandaat voor vergaderingen.
• De architectonische visie voor het project, inclusief goedkeuringen van de opdrachtgever van begin tot eind.
• Betrokkenheid van gebruikers bij projectontwerp.
• Risico- en waardenworkshop voor de belanghebbenden.
• Financieel beheer, o.a. financiële grondslagen voor de uitvoering van de opdracht.
• Beheer van planning, besluitvormingsschema incl. aanbestedingsstrategie, tijdsplan voor uitvoering en bindende deadlines.
• Duurzaamheid.
Bij de vergaderingen krijgt iedereen een volledig overzicht van
en inzicht in de betreffende visies, de voorwaarden en de verwachtingen van de opdrachtgevers.
Verantwoordelijkheidsgebieden, commandostructuren, procedures/methodes, digitale structuren en het werken met
bestuurstechnische parameters e.d. worden doorgenomen en
vastgelegd, zodat er later geen problemen kunnen ontstaan
als gevolg van deze bepalende factoren.
Parallel aan de workshops wordt gestart met bodemonderzoeken, archeologische onderzoeken, inleidende besprekingen
met overheidsinstanties om duidelijkheid te krijgen over planningsvoorwaarden, verwachtingen ten aanzien van bouwaanvraag, vergunningen, brandveiligheid e.d.
Schets- en voorontwerp
Tijdens deze fase willen wij de gebruikers uitnodigen voor een
aantal strak opgezette workshops, waarbij wij de deelnemers
vragen om na te denken over en zich een beeld te vormen van
de tastbare en niet-tastbare doelstellingen en verwachtingen
voor het project, om op die manier een belangrijke bijdrage te
leveren aan het proces als onderdeel van de conceptontwikkeling, gericht op de verduidelijking en formulering van doelstellingen en ambities.
Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om doelstellingen van esthetische of pedagogische aard, met betrekking tot de behoeften
ten aanzien van de werkplekken en verblijfsruimtes, ten aanzien van duurzaamheidsaspecten, technische en milieutechnische eisen dan wel de toekomstige flexibiliteit en exploitatie
van de bouwwerken.
Aan de hand van een conceptmodel en schetsen zorgen wij
voor inzicht in de keuzes die gemaakt worden.
Vervolgens gaan wij het project aanscherpen met het oog op
de geldende regelgeving.

Zodoende kan er in deze fase reeds een stedenbouwkundig
attest aangevraagd worden, waarna de subsidieaanvraag kan
worden opgemaakt.
Definitief ontwerp
In deze fase wordt het project overgedragen vanuit de
conceptontwikkelingsfase. Het ontwerp wordt verder doorontwikkeld overeenkomstig het programma van eisen en in lijn met
de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Definitieve
aanpassing van formaten en inrichtingen van ruimtes, opzetten
van logistiek en infrastructuur. Materialen en sfeerbeelden worden onderzocht en duidelijk gemaakt. Ontwikkeling en besluitvorming ten aanzien van uitgangspunten voor constructies,
installaties en duurzaamheid en brandveiligheid.
Na deze doorontwikkeling wordt de bouwaanvraag ingediend.
Deze fase wordt afgerond met een reeks gestructureerde
workshops, waarbij wij aan de hand van tekeningen, ruimtelijke
studies, materiaalmonsters en relevante excursies van dichtbij kijken naar ruimte-inrichting en uitrusting, naar materialen
en oppervlakken, zodat de gebruikers een idee krijgen van
de kwaliteiten en ruimtelijke effecten van het gebouw en hun
bijdrage kunnen leveren aan de besluiten die resulteren in een
duidelijk uitgangspunt voor het defnitieve en totale ontwerp.
Uitvoeringsontwerp
In deze fase wordt het ontwerp doorontwikkeld tot een volledig realiseerbaar bouwproject. Er worden gedetailleerde
technische berekeningen en specificaties uitgewerkt alsmede
nauwkeurige werktekeningen en beschrijvingen met betrekking tot de bouw.
De workshops voor gebruikersgroepen worden naar het midden van het projectvoorstel toe uitgefaseerd, waarna het ontwerpteam beschikt over de inlichtingen die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van het project.
Eventueel worden er specifieke onderwerpen opgepakt die
niet definitief zijn afgehandeld tijdens de betrokkenheid van de
gebruikersgroep. De onderwerpen hebben dan betrekking op
de inrichting en vaak kan de besluitvorming wachten tot een
vrij laat stadium van het projectontwerp.
Het designteam wordt gedurende het ontwerpverloop geleid
door het projectmanagement dat tevens de kwaliteit, de tijd en
de financiën in het oog houdt. In de loop van het proces worden
eventueel relevante competenties, bijvoorbeeld consultants,
erbij betrokken als waarborg voor besluitvorming op basis van
optimale kennis.
Uitvoeringsfase
De bouw van een ziekenhuis is geen project van korte duur. We
vinden het uiterst belangrijk dat de projectmanager en de belangrijkste leden van het ontwerpteam ook de uitvoeringsfase
mee opvolgen. Zo verzekeren we de effectieve realisatie van de
doelstellingen die gemaakt zijn in de ontwerpfase.
De projectmanager zal maximaal de belangen van de bouwheer behartigen tijdens de uitvoering. Dit betekent dat hij controle zal uitvoeren op de werken op zeer regelmatige basis,

zodat de werken worden gerealiseerd volgens de gemaakte
afspraken.
De uitvoeringstermijnen voor de verschillende uitvoerende
aannemers worden in een logische en chronologische volgorde in de planning uitgezet. De projectmanager controleert dit
tijdschema op geregelde tijdstippen tijdens de werfopvolging
en stuurt eventuele afwijkingen bij.
Een kritische evaluatie van de uitvoeringsplannen van de aannemer en van de technische fiches van het gebruikte materiaal
garandeert de opdrachtgever de kwaliteit die hij vooropstelt.
Het komt erop aan geen werken uit te voeren of materiaal te
verwerken dat niet op voorhand en op basis van technische fiches werd goedgekeurd.
Wat de verwerking van de materialen betreft, is het van groot
belang dat vanaf de eerste werfvergadering de kwaliteit van de
uitvoering nauwkeurig gecontroleerd wordt en dat de nodige
directieven gegeven worden om de kwaliteit te garanderen. De
directieven worden genoteerd in de werfverslagen en gelden
als contractuele voorwaarden. In deze fase wordt wekelijks een
werfvergadering belegd met het bouwteam, die voorafgegaan
wordt door een werfbezoek waarbij nagegaan wordt of er uitgevoerd wordt volgens de contractuele randvoorwaarden. Op
de werfvergaderingen worden de praktische problemen besproken. Het is naar aanleiding van deze werk- en werfvergaderingen dat de opvolging van de tijdschema’s en de bewaking
van het budget gecontroleerd worden. In dit verband worden
geen wijzigingen voorgesteld door de uitvoerende aannemersaanvaard zonder vooraf de consequenties op budget en tijdschema’s te evalueren. Pas nadat de consequenties voldoende
gedefinieerd zijn, kan in samenspraak met de architect en de
opdrachtgever een evaluatie genoteerd worden in het werfverslag dat geldt als contractueel deel van de opdracht. Maandelijks worden de vorderingsstaten van de uitvoerende aannemers geverifieerd om na te gaan of ze overeenkomen met de
realiteit.
Ingebruikname
Voor de voorlopige oplevering worden verscheidene werfbezoeken georganiseerd om na te gaan of de uitgevoerde werken voldoen aan de contractuele voorwaarden. Bij de voorlopige oplevering, waarbij de projectmanager en de teamleiders
van de verschillende disciplines de opdrachtgever bijstaan,
wordt nagegaan in hoeverre voldaan wordt aan de opmerkingen geformuleerd bij de voorafgaande controleonderzoeken.
Er kan slechts voorlopig opgeleverd worden als de verwachte
resultaten bereikt zijn, de as-builtplans toegeleverd zijn en de
eindafrekening voorligt. Bij de voorlopige oplevering moeten
eveneens de testrapporten en meetgegevens gevraagd in het
lastenboek, voorgelegd zijn. Tussen de voorlopige en definitieve oplevering zijn de uitgevoerde werken onder waarborg van
de uitvoerende aannemer en worden alle defecten en/of bij
voorlopige oplevering niet opgemerkte afwijkingen gemeld en
genoteerd. In deze fase kan de bouwheer ook steeds beroep
doen op het ontwerpteam als er gebreken worden vastgesteld.
Bij de definitieve oplevering wordt nagegaan of voldaan is aan
alle opmerkingen die geformuleerd werden tijdens de waarborgperiode.
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Budgetraming/

Oppervlaktetabel/

AZ JAN PORTAELS
BUDGETRAMING

Urgente/hyperacute zorg
Spoedgevallen – mug
Intensieve zorgen

2.681 m²
1.496 m²
1.185 m²

4.2.
Medisch-technische diensten
4.2.1.
Operatiekwartier en recovery
4.2.2.
Medische beeldvorming (MBV)
4.2.3.
Laboratoria:
4.2.3.1. 		
Klinische biologie
4.2.3.2. 		
Pathologische anatomie
4.2.3.3. 		
Gezamenlijke infrastructuur

5.977 m²
2.712 m²
2.260 m²

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
per m² / m³

m² / m³

totaal

totaal

TOTAAL (exclusief uitrusting)

83.992.882 € 100,00%

01 A

PROJECTFASE 1 : RUWBOUW (lot 1) :
GROND- EN AFBRAAKWERKEN

28.849.876 €
1.275.838 €

34,35%
1,52%

01 B

FUNDERINGEN

3.792.427 €

4,52%

01 C

STRUCTUUR

10.439.124 €

12,43%

01 D

DAKEN

2.587.358 €

3,08%

01 E

GEVELS

10.755.130 €

12,80%

02 A

PROJECTFASE 2 : TECHNISCHE INSTALLATIES :
HVAC (lot 2)

31.912.049 €
13.612.459 €

37,99%
16,21%

02 B

ELEKTRICITEIT (lot 3)

12.456.373 €

14,83%

02 C

SANITAIR EN BRANDBESTRIJDING (lot 4)

4.758.027 €

02 D

LIFTEN (lot 5)

03 A

PROJECTFASE 3 : AFWERKING (lot 6 - 7 - 8 - 9) :
BINNENWANDAFWERKINGEN

03 B

VLOEREN

03 C

TRAPPEN EN HELLINGEN

03 D

523 m²
357 m²
125 m²
16.161 m²
3.362 m²
100 m²
3.117 m²
962 m²
1.562 m²
1.533 m²
5.525 m²

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.

Acute zorg-hospitalisatie-daghospitalisatie
Heelkundige diensten
Inwendige diensten
Geriatrie
Kindergeneeskunde
Materniteit
Paaz en dagbehandeling psychiatrie
Basisconcept verpleegafdelingen

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

Chronische zorg en revalidatie
Fysische geneeskunde
SP-palliatieve zorgen
SP-locomotorische revalidatie

3.370 m²
1.403 m²
471 m²
1.496 m²

5,66%

4.5.

SP Psycho-geriatrie of gevangenisafdeling

1.068 m²

1.085.190 €

1,29%
26,45%
11,17%

2.910.912 €

3,47%

315.902 €

0,38%

Ambulante activiteit/Poliklinieken
Raadplegingen
Functionele metingen en behandelingsruimten
Poliklinisch ok
Tandheelkundig centrum
Multidisciplinaire klinieken
Gipsraadpleging
Pijnkliniek-endoscopieafdeling

2.755 m²

22.214.365 €
9.379.278 €

4.6.
4.6.1.1.
4.6.1.2.
4.6.1.3.
4.6.1.4.
4.6.1.5.
4.6.1.6.
4.6.1.7.

PLAFONDS

1.603.581 €

4.7.

Kenniscentrum

1.100 m²

1,91%

03 E

VASTE INRICHTING

4.317.879 €

5,14%

03 F

BUISPOST (lot 7)

343.554 €

0,41%

03 G

KEUKENUITRUSTING (lot 8)

639.034 €

0,76%

03 H

MEDISCHE GASSEN (lot 9)

2.026.735 €

2,41%

03 I

SCHILDERWERKEN

596.584 €

0,71%

4.8.
4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.
4.8.5.
4.8.6.
4.8.7.
4.8.8.
4.8.9.
4.8.10.

Patiëntenondersteunende diensten
Onthaal
Inschrijvingen
Afsprakencentrale
Kasfunctie
Sociale dienst
Psychologen
Ombudspersoon
Levensbeschouwelijke diensten
Palliatief supportteam
Vrijwilligers

03 J

SIGNALISATIE

80.905 €

0,10%

BUITENAANLEG (lot 10)

1.016.592 €

1,21%

Servicediensten - zorgboulevard
Cafetaria
Shops
Kapsalon - pedicure - manicure
Stadsapotheek
Ontslaglounge
Vendingautomaten

1781 m²

04

4.9.
4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.
4.9.4.
4.9.5.
4.9.6.
4.10.
4.10.1
4.10.2.

Ondersteunende diensten - zorgverlening
Centrale sterilisatieafdeling (CSA)
Apotheek

1.389 m²
541 m²
848 m²

4.11.
4.11.1.
4.11.2.
4.11.3.
4.11.4.
4.11.5.
4.11.6.
4.11.7.
4.11.8.

Ondersteunende diensten - administratie
Personeelsdienst
Facturatie
Patiëntenadministratie
Financiële dienst
Medisch secretariaat
MZG-CEL (MKG/MPG/MVG)
Informatica
Communicatiedienst

1279 m²

4.12.
4.12.1.
4.12.2.
4.12.3.

Directie
Directiesecretariaat
Algemeen directeur
Andere directeurs en stafmedewerkers

1176 m²

4.13.
4.13.1.
4.13.2.
4.13.3.
4.13.4.
4.13.5.
4.13.6.
4.13.7.
4.13.8.
4.13.9.
4.13.10.
4.13.11.

Ondersteunende diensten facility
Vergaderzalen
Facility - schoonmaak
Facility - linnenkamer
Facility - centraal magazijn
Aankoopdienst
Technische en biotechnische dienst
Personeelsrestaurant
Ziekenhuiskeuken
Mortuarium
Internaat
Studentenhuis

4.953 m²
488 m²
392 m²
636 m²
749 m²
42 m²
490 m²
233 m²
867 m²
294 m²
174 m²
588 m²

5.1

Overdekte parking

6.356 m²

X.1
X.2

Hoofverkeer
Technieken

4.066 m²
4.105 m²

volgende zaken worden NIET binnen de aannemingen opgenomen. De bouwheer neemt deze zelf op.
medisch meubilair
monitoring en beademing
OP tafels
Medisch materiaal
Chirurgisch materiaal
Gordijnen
Bedden en nachttafels
Patiëntenmeubilair
Mobiel materiaal
Modulaire bakken en manden
OP lampen
medische plafondzuilen

Life cycle cost
De methode van Life-Cycle Cost is ontwikkeld om ontwerpalternatieven te beoordelen op kosten over de beoogde levensduur. Sommige aspecten, zoals zonneboilers en driedubbel
glas, werden reeds ingecalculeerd in het budget wegens zeer
hoge efficiëntie. Hieronder worden enkele ontwerpalternatieven meegegeven waarvan de beoordeling in deze fase nog niet
kan gebeuren, maar die wij als mogelijk positief beschouwen.
Mogelijke ontwerpalternatieven:

• Warmtekrachtkoppeling (WKK): terugverdientijd geschat op
4 jaar
• Thermische capaciteit van het geëxtraheerde water bij de
grondwaterzuivering gebruiken als duurzame verwarmingstechniek
• Geprefabriceerde elementen: tijdswinst tijdens het bouwproces
• Investering in bouwkundige aspecten die het onderhoud verbeteren. Onderhoudskosten beslaan vaak meer als de helft van
de bedrijfskosten.

Totaal

410 m²

58.627 m²
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Planning/
De bijgevoegde planning bevat de gegevens van het document “Planning AZ JP 20120911” dat behoort tot het bestek.
Hierbij werden de termijnen in werkdagen omgezet alsook de
verlofdagen verwerkt.
Voor wat de prestaties betreft die volgens deze planning door
het team moeten geleverd worden, zijn er geen problemen
vastgesteld. De termijnen die het bestuur zichzelf oplegt alsook de termijnen die de administraties nodig hebben zijn overgenomen uit de planning van het bestek (en verwerkt in werkdagen).
Minstens een stedenbouwkundig attest moet deel uitmaken
van het dossier voor de subsidies. Voor het bekomen en opmaken ervan zijn 15 werkdagen voorzien om de algemene planning te kunnen aanhouden. Het bekomen van de eigenlijke stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) zou de datum
van indiening bij VIPA met zeker één jaar verlengen volgens de
planning in het bestek.
Wij hebben in onze planning voorzien dat bijna 85% van de
loten in dezelfde maand aanbesteed worden (Ruwbouw, technieken en afwerking). Het is ook mogelijk de aanbestedingsdatum van de loten te laten afhangen van het moment waarop de
betrokken werkzaamheden effectief starten. Zo ontstaat een
veiligheidsmarge van een klein half jaar zonder dat de einddatum in gedrang komt.
In onze organisatie wordt voorzien dat de planning gedetailleerd wordt uitgewerkt en dat in samenspraak met het bouwbestuur de voornaamste momenten van budgetcontrole worden
opgenomen. Dit wordt een dynamisch document, regelmatig
bij te sturen in functie van de evolutie van het project. Mijlpalen
kunnen aldus bepaald en gecontroleerd worden doorheen heel
het proces zodat bijwerking mogelijk wordt.

ID

Task Name

1

F2-3 Analyse -programma

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Duration

F2 projectvoorbereiding
F3 Installatie werkzaamheden
Derden
Stedenbouw
Landmeter
Brandweer
Ander

Start

Finish

20 days

Thu 14-03-13

Thu 11-04-13

10 days
10 days
10 days

Thu 14-03-13
Thu 28-03-13
Thu 21-03-13

Wed 27-03-13
Thu 11-04-13
Wed 03-04-13

10 days
10 days
10 days
10 days

Thu 21-03-13
Thu 21-03-13
Thu 21-03-13
Thu 21-03-13

Wed 03-04-13
Wed 03-04-13
Wed 03-04-13
Wed 03-04-13

Resource
Names

Predecessors

Bestuur
TEAM 2

116 days

Fri 12-04-13

Fri 27-09-13

54 days

Fri 12-04-13

Wed 03-07-13

Architectuur
Technieken
Stabiliteit
Goedkeuring

54 days
34 days
30 days
27 days

Fri 12-04-13
Fri 26-04-13
Fri 26-04-13
Thu 04-07-13

Wed 03-07-13
Wed 19-06-13
Thu 13-06-13
Fri 09-08-13

Advies VIPA
Bijsturing
Indienen voor goedkeuring bij RVB
Goedkeuring door RVB voorontwerp
Stedenbouwkundig attest

10 days
10 days
7 days
0 days
15 days

Thu 04-07-13
Thu 18-07-13
Thu 01-08-13
Fri 09-08-13
Mon 12-08-13

Wed 17-07-13
Wed 31-07-13
Fri 09-08-13
Fri 09-08-13
Fri 30-08-13

Bestuur 10
TEAM 15
Bestuur 16
Bestuur 17

5 days
10 days
0 days

Mon 12-08-13
Mon 19-08-13
Fri 30-08-13

52 days Wed 17-07-13

Fri 16-08-13
Fri 30-08-13
Fri 30-08-13

Fri 27-09-13

Architect 18
Gemeente 20
Gemeente 21

Opmaak
Overleg
Intern

29 days
47 days
30 days

Mon 12-08-13
Wed 17-07-13
Mon 12-08-13

Thu 19-09-13
Fri 20-09-13
Fri 20-09-13

Architect 18

VIPA
Brandweer
Goedkeuring
Indienen FTP bij RVB
Goedkeuring RVB FTP

0 days
10 days
6 days
6 days
0 days

Wed 17-07-13
Mon 12-08-13
Fri 20-09-13
Fri 20-09-13
Fri 27-09-13

Wed 17-07-13
Fri 23-08-13
Fri 27-09-13
Fri 27-09-13
Fri 27-09-13

37 days
37 days
445 days

Mon 30-09-13
Thu 21-11-13
Mon 27-01-14

Wed 20-11-13
Fri 24-01-14
Mon 07-12-15

81 days

Wed 08-01-14

Thu 01-05-14

5 days
10 days
7 days
0 days
113 days

Fri 02-05-14
Fri 16-05-14
Fri 30-05-14
Mon 09-06-14
Tue 10-06-14

Thu 15-05-14
Thu 29-05-14
Mon 09-06-14
Mon 09-06-14
Mon 08-12-14

10 days
103 days
0 days
170 days

Tue 10-06-14
Tue 24-06-14
Mon 08-12-14
Tue 10-06-14

Mon 23-06-14
Mon 08-12-14
Mon 08-12-14
Wed 11-03-15

Opmaken
Procedure
Antwoord

Financieel-Technisch plan

74 days Mon 30-09-13

VIPA PROCEDURE

beoordeling FTP technische comissie
Goedkeuring door minister
geldigheid Principieel akkoord

F3 DEFINITIEF ONTWERP
Oplmaak uitvoeringsdossier

advies VIPA
Bijsturing
Indiening ter goedkeuring RVB
Goedkeuring RVB definitief ontwerp
Bouwaanvraag
Opmaak
Procedure
Bouwvergunning

F6 UITVOERINGSDOSSIER
85% van de loten
RIUWBOUW (& AFWERKING)
Plannen
stabiliteit
Bestek
Opmaak
Toetsing
Draftversie ter nazicht
advies VIPA
Bijsturing
Indiening ter goedkeuring RVB
Goedkeuring RVB lot(en) ruwbow (& afwerking)
TECHNIEKEN
Plannen-ontwerp
Bestek
Toetsing
Draftversie ter nazicht
advies VIPA
Bijsturing
Indiening ter goedkeuring RVB
Goedkeuring RVB lot(en) technieken

15% van de loten

Diverse (vaste kasten, omgeving…)
Plannen-ontwerp
Bestek
Toetsing
Draftversie ter nazicht
advies VIPA
Bijsturing
Indiening ter goedkeuring RVB
Goedkeuring RVB lot(en) technieken

F8 AANBESTEDING
85% van de loten

Fri 24-01-14

216 days Wed 08-01-14 Mon 08-12-14

170 days

Mon 20-10-14
Mon 22-09-14
Wed 03-12-14

Architect 41
IrS 49SS+10 days

50 days
50 days
10 days

Tue 23-09-14
Thu 04-12-14
Thu 04-12-14

Wed 03-12-14
Wed 25-02-15
Wed 17-12-14

10 days
20 days
10 days
0 days
140 days

Thu 18-12-14
Thu 15-01-15
Thu 12-02-15
Wed 25-02-15
Tue 12-08-14

Wed 14-01-15
Wed 11-02-15
Wed 25-02-15
Wed 25-02-15
Wed 11-03-15

Architect 49SS+30 days;50
Directie 52
52
Vipa 54
Architect 55
Bestuur 56
Bestuur 57

40 days
50 days
50 days
10 days

Tue 12-08-14
Tue 07-10-14
Thu 18-12-14
Thu 18-12-14

Mon 06-10-14
Wed 17-12-14
Wed 11-03-15
Wed 14-01-15

10 days
20 days
10 days
0 days

Thu 15-01-15
Thu 29-01-15
Thu 26-02-15
Wed 11-03-15

Wed 28-01-15
Wed 25-02-15
Wed 11-03-15
Wed 11-03-15

155 days

Mon 30-05-16

Mon 06-02-17

30 days
75 days
50 days
10 days

Mon 30-05-16
Mon 01-08-16
Tue 15-11-16
Tue 15-11-16

Fri 08-07-16
Mon 14-11-16
Mon 06-02-17
Mon 28-11-16

10 days
20 days
10 days
0 days
91 days

Tue 29-11-16
Tue 13-12-16
Tue 24-01-17
Mon 06-02-17
Thu 26-02-15

Mon 12-12-16
Mon 23-01-17
Mon 06-02-17
Mon 06-02-17
Mon 13-07-15

155 days Mon 30-05-16 Mon 06-02-17

May

Jun

Jul

Aug

7 days
0 days
11 days
0 days
81 days
38 days
0 days
20 days
5 days

Thu 04-06-15
Fri 12-06-15
Mon 15-06-15
Mon 29-06-15
Thu 12-03-15
Thu 12-03-15
Wed 13-05-15
Thu 14-05-15
Thu 11-06-15

Fri 12-06-15
Fri 12-06-15
Mon 29-06-15
Mon 29-06-15
Mon 13-07-15
Wed 13-05-15
Wed 13-05-15
Wed 10-06-15
Wed 17-06-15

7 days
0 days
11 days
0 days
81 days

Thu 18-06-15
Fri 26-06-15
Mon 29-06-15
Mon 13-07-15
Tue 07-02-17

Fri 26-06-15
Fri 26-06-15
Mon 13-07-15
Mon 13-07-15
Tue 30-05-17

Bestuur 93
Bestuur 94
95
Bestuur 96

81 days

Tue 07-02-17

Tue 30-05-17

77

N

Architect
IrT
IrS
Bestuur
TEAM
Bestuur
Goedkeuring door RVB voorontwerp
09-08
Stedenbouwkundig attest
Architect
Gemeente
30-08
Financieel-Technisch plan

Architect
Directie
17-07
Architect

Goedkeuring RVB FTP
VIPA PROCEDURE

Bestuur 58;45
Bestuur 81
Architect 82
Architect 83
Bestuur 84
Bestuur 85
86
Bestuur 87
Bestuur 67
Bestuur 90
Architect 91
Architect 92

Tue 30-06-15 Thu 02-08-18
Thu 15-03-18
Mon 27-07-15
Tue 30-06-15
Thu 15-03-18
Mon 26-02-18
Mon 10-08-15
Tue 14-07-15
Mon 26-02-18
Tue 26-12-17
Tue 27-06-17
Wed 31-05-17
Tue 26-12-17
Thu 02-08-18

Oct

Gemeente
Landmeter
Architect
Architect

Thu 26-02-15 Mon 13-07-15

Tue 30-06-15
Tue 30-06-15
Tue 30-06-15
Tue 28-07-15
Tue 14-07-15
Tue 14-07-15
Tue 14-07-15
Tue 11-08-15
Wed 31-05-17
Wed 31-05-17
Wed 31-05-17
Wed 28-06-17
Fri 16-03-18

Sep

Bestuur
TEAM

Architect 102FS+200 days
Architect 70
Directie
71
Vipa 73
Architect 74
Bestuur 75
Bestuur 76

Verslag aan RVB
Toewijzing
Stand still
Gunning Ruwbouw (& afwerking)
TECHNIEKEN
Publicatie
Opening
nazicht
Verslag

663 days
20 days
0 days
643 days
640 days
20 days
0 days
620 days
150 days
20 days
0 days
130 days
100 days

F2 projectvoorbereiding
F3 Installatie werkzaamheden

Apr

IrT 43FS+20 days
IrT 60
Directie 61
61
Vipa 63
Architect 64
Bestuur 65
Bestuur 66

Mon 29-06-15
Wed 22-04-15
Wed 22-04-15
Wed 27-05-15
Wed 03-06-15

RUWBOUW (& AFWERKING)
Bevel van aanvang
bevel van aanvang naar VIPA
Start der werken
TECHNIEKEN
Bevel van aanvang
bevel van aanvang naar VIPA
Start der werken
Diverse
Bevel van aanvang
bevel van aanvang naar VIPA
Start der werken
Inrichting en inhuizing

Mar

Tue 10-06-14 Wed 11-03-15
Wed 25-02-15

F8 UITVOERING WERKEN

Feb

Architect 41
Gemeente 43
Gemeente 44

Tue 10-06-14
Tue 24-06-14
Tue 23-09-14

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

2013
Jan

Architect 34FS-13 days
Vipa 37
Architect 38
Bestuur 39
Bestuur 40

Tue 10-06-14

763 days

Dec

Vipa 31
Minister 33
34

Thu 26-02-15
Thu 26-02-15
Wed 22-04-15
Thu 23-04-15
Thu 28-05-15

Procedure (idem andere loten, verder differentieren)

Nov

Bestuur 15
Architect 18
Bestuur
Bestuur 24;19;28
Bestuur 30

80 days
50 days
50 days

100

Oct

Directie 24SS

81 days
38 days
0 days
20 days
5 days

15% van de loten

Sep

Architect 3
IrT 11SS+10 days
IrS 11SS+10 days

RUWBOUW (& AFWERKING)
Publicatie
Opening
nazicht
Verslag

Verslag aan RVB
Toewijzing
Stand still
Gunning

Aug

F4 Voorontwerp

160 days

91 days

Jul

Gemeente 2SS+5 days
Landmeter 2SS+5 days
Architect 2SS+5 days
Architect 2SS+5 days

Uitwerking

F4 Voorontwerp

Jun

88
102SS
102
97
106SS
106
99
110SS
110
104

Task

Milestone

Project Summary

External MileTask

Inactieve mijlpaal

Split

Summary

External Tasks

Inactieve taken

Inactieve samenvatting

Bestuu
27-09

Nov
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PLANNING
Dec

2014
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2015
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2016
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2017
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

t

ur

Vipa
Minister
geldigheid Principieel akkoord
Architect
Vipa
Architect
Bestuur
Goedkeuring RVB definitief ontwerp
09-06
Bouwaanvraag
Architect
Gemeente
08-12

Bouwvergunning
F6 UITVOERINGSDOSSIER

RIUWBOUW (& AFWERKING)
Plannen

Architect
IrS
Architect

Vipa

Goedkeuring RVB lot(en) ruwbow (& afwerking)
TECHNIEKEN
IrT
IrT

Architect
Bestuur
25-02

Vipa

Goedkeuring RVB lot(en) technieken

Architect
Bestuur
11-03
15% van de loten
Architect
Architect

Vipa

Goedkeuring RVB lot(en) technieken

Architect
Bestuur
06-02

F8 AANBESTEDING

Bestuur
22-04
Architect
Architect
Bestuur
12-06
29-06
Bestuur
13-05
Architect
Architect
Bestuur
26-06
13-07
15% van de loten

F8 UITVOERING WERKEN

30-06

14-07

31-05

Handmatig taak

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Progress

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Alleen einddatum

Split

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

2018
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

O

49/
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Kostenbeheersing/
In dit hoofdstuk willen we aantonen hoe we omgaan met de
beheeraspecten budgetbewaking en kostenraming.
Budgetbewaking
Er is altijd een spanningsveld tussen de ambities van de bouwheer en de architect enerzijds en de beschikbare budgetten
anderzijds. De bedoeling is dan ook om zoveel mogelijk die ambities te verwezenlijken binnen het budget. De verantwoordelijkheid van de architect is de bouwheer steeds exact te informeren in alle stadia van het ontwerp– en bouwproces, steeds
oplossingen voor te stellen die binnen het budget passen en
ambities in vraag te stellen indien ze niet haalbaar blijken binnen het vooropgestelde maximum budget.
Belangrijk is dat in het beginstadium van het ontwerp een duidelijke toebedeling wordt vastgelegd voor de diverse onderdelen van het gebouw. (ruwbouw, afwerking, technische installaties, buitenaanleg, enz.)
Nadien volgt een toetsing van de budgetten in elke ontwerpstap en kan die zo nodig worden bijgestuurd.
De procedure met betrekking tot budgetbewaking is een goede illustratie van de benadering van integrale kwaliteitszorg. Zij
is één van de enige procedures die betrekking heeft op de projectgebonden activiteiten, vertrekkend van het standpunt dat
budgetbewaking systematisch en routineus moet gebeuren
om efficiënt te zijn. Men voert systematisch een budgetcontrole uit bij iedere nieuwe fase van een project. De ramingen
worden verfijnd naargelang het project evolueert.
Kostenraming
Schets- en voorontwerp:
In deze fase wordt met ramingen gewerkt die gebruik maken
van extrapolaties van de uitgevoerde kostprijs van gelijkaardige projecten. Deze ramingen vertrekken van de bruto bebouwde oppervlakte van de ontwerpen, maar kunnen ook per gebruikerseenheid (bed, bewoner, flat…) worden uitgedrukt, wat
zeker bij het opmaken van het programma een indicatie geeft.

Splitsing van de raming in projectfasen (ruwbouw, technieken,
afwerking, uitrusting,...) gebeurt aan de hand van de verhoudingen gekend uit voorgaande projecten.
Ontwerp:
In deze fase wordt de raming verfijnd in belangrijke groepen
en wordt ze getoetst aan de specifieke technische randvoorwaarden. Zo kan de raming al verder worden gespecificeerd.
De projectfase technieken bijvoorbeeld kan dan worden onderverdeeld in elektriciteit, HVAC, sanitair, medische gassen,
sanitair…. Deze raming volgt uit het technisch memo dat de
inhoudsopgave omvat van het bestek met aanduiding van de
voornaamste vastgestelde eisen.
De posten worden ook uitgewerkt naargelang hun spreiding en
financiële waarde. De belangrijkste posten zullen uitgesplitst
worden in subposten zodat de grootste onzekerheden nauwkeuriger geraamd kunnen worden en dus de onzekerheid verkleint.
Uitvoeringsontwerp:
De raming van het uitvoeringsontwerp maakt gebruik van de
geïndexeerde eenheidsprijzen van vorige aanbestedingen. Wij
gebruiken hiervoor doorgaans de gemiddelde eenheidsprijs
min 7.5% om voldoende veiligheidsmarge in te bouwen. De raming wordt dan ook weergegeven per artikel van het bestek
zodat de impact van ieder onderdeel op het totaalbeeld duidelijk is. In dit stadium wordt de foutmarge van een raming beperkt tot 5% of minder.
Aangezien er gewerkt wordt met een BIM model (Building
Information modelling, zie deel teamorganisatie) kunnen hoeveelheden in deze fase rechtstreeks uit het model gehaald
worden en wordt de invloed van aanpassingen ook sneller
zichtbaar.
Om tijdens de uitvoering het budget onder controle te houden wordt iedere aanleiding tot wijziging zeer nauwgezet opgevolgd. In het desbetreffende verslag krijgt de wijziging een
nummer waarnaar alle elementen van de wijziging verbonden
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worden. Zonder goedkeuring van het bestuur wordt geen enkele wijziging doorgevoerd.
Alle informatie wordt samengevat in één enkele overzichtstabel. Zo kan op ieder ogenblik, voor ieder onderdeel, de stand
van zaken geraadpleegd worden. De verschillende kolommen
geven per lot onder meer aan: naam, verhouding tot het geheel,
raming in de verschillende fasen, bestellingbedrag, verwachte
en goedgekeurde wijzigingen, indexering, BTW, erelonen,… Op
aanvraag, bij iedere fase en bij iedere ereloonnota krijgt de klant
een uitprint van deze tabel. De volgende fase wordt pas begonnen als de bouwheer de gegevens van de samenvattende
tabel heeft goedgekeurd.
Informatief krijgt de bouwheer steeds een overzicht van bijkomende waarden bovenop de bouwkosten, zoals: geïntegreerd
kunstwerk, verzekeringen, ABR, indexeringen tijdens de werken, erelonen, aansluitingskosten, een veiligheidsmarge, BTW,
... Wij kunnen ook een eerste prognose van VIPA subsidiëring
aangeven.
Onze aanpak leidt er toe dat er nog geen enkel project werd
afgeleverd met noemenswaardige afwijkingen tegenover de
budgetten van de bouwheer, wat de efficiëntie van onze aanpak bevestigt.
Alternatieven:
In de ontwerpfase zullen er alternatieve oplossingen en aanpassingen van het project aan bod komen. Mogelijk weerhouden alternatieven zullen door alle partijen bekeken worden zodat steeds de volledige impact op budget, planning en uitvoering duidelijk is.
Om de financiële robuustheid van het project te garanderen en
te zorgen dat financiële kaders niet worden overschreden, is
het van belang dat alle partijen in het project de kosten in de
gaten houden en er volledige transparantie heerst over voorwaarden en ramingen.

