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CONCEPT
TWEEDE LINIE

Ter hoogte van het kerkplein krijgt de Koning Alberstraat in Veldegem 
een plotse oprisping van gemeenschappelijkheid.
Er is sprake van een soort kern langs het lint, met  twee scholen, 
een parking en het kerkgebouw. Aan de overkant loopt een kerkpad.
Kan ons nieuw project hier een bijdrage aan leveren, als een 
aanvullende pleinwand? Naast de bakker?
En hoe ver reikt deze oprisping?
Vlak achter het lint zien we namelijk een andere logica,
exemplarisch voor verdichtende dorpskernen: de tweede linie.  
Woonuitbreidingsgebieden vreten in op de open ruimte,
er wordt opnieuw gebouwd.  
Weilanden worden uiteindelijk ook maar verkaveld, als pitten in een 
te groot per ongeluk ontstane bouwblok. 
Her en der een nieuwe straat? Een cul-de-sac?

Op schaal van de projectsite is deze gradatie van lint naar hinterland 
opmerkelijk en zeer voelbaar: van drukke knoop aan de steenweg 
naar sloot met knotwilgen op amper een kaveldiepte? 
Hoe gaan we hier in deze tweede linie bouwen? 
En wie gaat al die conflicten oplossen? Wat vinden de buren ervan?

Giorgio Grassi - Openbare Bibliotheek, 1990 Groningen

Tarquini - Eremo Tuscolano di Camaldoli, 1607 Frascati

Begijnhof Ten Wijngaerde, 16de eeuw Brugge

Aldo van Eyck - Burgerweeshuis, 1960 Amsterdam H. Bogaerts - Bovenpad, 1997 Grobbendonk

SMURRIE

Het door MSDN opgestelde vlekkenplan verhult een structuralistische 
aanpak.
Een hoofdgebouw met een publieke functie, een soort agora, fungeert 
als moederschip, waar een conglomeraat van servicewoningen 
tegen aantakt.   
Zo’n aanpak vertrekt (of vertrok destijds) vanuit een oprechte 
bekommernis om de psychosociale condities van bewoners en 
gebruikers en vanuit de aandacht voor de kleinste eenheid, de cel. 
Ieder zijn plekje. Complexen!
Voorbeelden zijn legio, ze zijn lief bedoeld,sommige zijn briljant.
Maar met name in een bestaande gebouwde context nestelen dit 
soort gebouwen zich vaak als een smurrie in de vrije ruimte, die ze 
daardoor opsouperen.
Daardoor stelt zich een tweede probleem: het conflict tussen de 
inmiddels gewenste verhoogde dichtheid en de grillige grenzen 
ervan (inclusief de te vrijwaren dorpssfeer!) wordt gemediëerd door 
schijnheiligheid. 
Met middelmatige en geforceerde zozo oplossingen en ontsluitingen. 
Er kan niet goed worden gekozen: paserelletje hier, afbouwtje daar. 
Als alles een beetje verschillend wordt, is alles uiteindelijk terug 
hetzelfde.

Wat is de restante en de beeldkwaliteit van zo’n actie?
En waarheen met het statuut van de open ruimte ? 
Is het meer dan overschot? Een leuke binnentuin?
Van wie zijn deze plekken straks?

VOL-LEDIG

We menen dat gebouwen in eerste instantie uitdrukking geven aan 
de openbare ruimte,  in al zijn gradaties en verschijningsvormen. 
Wat leeg blijft, is daarbij even belangrijk als het gebouwde.
Deze formele basiskeuze vol-leeg heeft gigantische implicaties op 
het gebruik en de beleving van het publieke, private of collectieve 
deel.
Bebouwing is de rand van het publieke. Behang.
Stevig, ritmisch en bestand tegen de tand des tijds. 

En duidelijk. Niet zozo. 
Niet zozeer opdringerig, vooral duidelijk. 
Expliciet. Misschien een beetje nurks. 

EXPLICIETE FIGUREN

Daarom installeren we twee duidelijke leegtes: een steeg en een 
grote tuin of dries.
Zoals aan de overkant van de straat. 
Vier expliciete figuren schikken zich rond deze twee plekken.
We maken niet één, maar twee publieke gebouwen .
En twee woongebouwen.
Leesbaar as such, als een familie van gebouwen,
die hun programma’s resoneren.
Drie van de gebouwen vervolledigen het straatprofiel
De platte koek woningen schurkt als vierde figuur tegen de tuinmuur 
aan.
De Heremieten kloosters van Camaldoli  vormen een voorbeeld; 
grote barokgebouwen (kerk, apotheek, bibliotheek !) die hun publiek 
karakter uitdragen, rond een plein; erachter, de celle, gekoppelde 
woninkjes voor de monniken. 
Een dienstencentrum avant la lettre.
En natuurlijk  de bibliotheek van Grassi in Groningen: een steeg in 
de stad als ontsluiting voor een bibliotheek. 

De parking loopt stiekem onder de gebouwen door. 

oprisping van gemeenschappelijkheid; lint en tweede linie vier expliciete figuren

bebouwing als behang van het publieke steeg en dries; ontsluiting



INPLANTING



De steeg splitst het dienstencentrum van de bib & muziekschool. 
Deze splitsing presenteert de gebouwen tegelijk heel duidelijk 
opnieuw aan elkaar: zorg tegenover muze. 

Reflectie, glimp, passant, synergie. Via het publieke.
Blokfluiten en pedicure. 
We vatten het centrum op als een groot huis, met de Turnhoutse 
School in gedachte.
De begane grond als een ruime huiskamer, gemetste volumes, 
een haard en een dansend plafond. Zitplekken aan de gevel van 
de steeg, om te kijken. Goeie bezonning met een terras aan de 
tuin.  Een duidelijke scheiding van dienende en bediende ruimtes 
vergroot de leesbaarheid en oriëntatie.

Twee vides structureren het gebouw.
Een centraal trapmeubel of de lift  brengt bezoekers naar niveau 1, 
waar de kantoren en de activiteiten lokalen rond een klein atrium 
liggen. Ook hier een duidelijk indeling, kamers in een huis.

Bearth & Deplazes - Künstlerhaus, 2001 Marktoberdorf

Le Corbusier - Maison de la culture et de jeunesse, 1965 Firminy

DIENSTENCENTRUM
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Legende 

0.1 onthaal - infobalie

0.2 vestiaire - wachtruimte - kopie - koffie

0.3 cafetaria - ontmoetingsruimte

0.4 persoonsverzorging

0.5 was- en doucheruimte

0.6 sanitair (toegankelijk)

0.7 drank en voorraad

0.8 opwarm- en leskeuken

0.9 drank en voorraad - tafels en stoelen

1.1 foyer

1.2 bureel administratieve dienstverlening

1.3 lokaal politie

1.4 bureel centrumleiding

1.5 sanitair heren

1.6 sanitair toegankelijk

1.7 sanitair dames

1.8 berging poetsmateriaal - technieken
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Een smalle bib aan de overkant zet in op presentatie.
Dit is geen groot publiek gebouw, maar een geste van een gemeente 
aan haar inwoners.
Een lange boekenwand tegen de buur.
Boeken in de gevel. Display. 
Ook voor de bewoners van het dienstencentrum.
Eén grote boekenkast? 
Lage verdiepingen, gecompenseerd door twee vides die het gebouw 
indelen. Zoals in een 19e- eeuwse bibliotheek, maar dan iets kleiner. 
Op niveau 1 de jeugdafdeling, rond de vides. 
Met lage kasten en een smal, maar vrij plan. 
Daarboven de muziekschool. Voor baronnen in de bomen, in een 
zoemend kraaiennest. 
Eén lokaal als pronte etalage naar het kerkplein, één naar de tuin. 

Jože Plečnik - Peglezen, 1934 Ljubljana

Juliaan Lampens - Openbare Bibliotheek, 1970 Eke

Nottebohmzaal Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, inrichting 1936 Antwerpen

BIBLIOTHEEK
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Legende 

0.1 onthaal - balie

0.2 bibliotheekzaal - presentatie materialen

0.3 computerruimte

1.1 hal met sanitair - toegankelijk

1.2 bibliotheekzaal - tijdschirften en kranten

1.3 zit- en leeshoek

2.1 hal met sanitair -heren en dames

2.2 instrumentenlessen en berging

2.3 notenatelier
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PATIOWONINGEN
Zoals gezegd maken we twee woongebouwen.
We beseffen dat dit geen evidente keuze is. Vraag is in feite welke 
autonomie  assistentiewoningen kunnen claimen.
Zijn ze verschillend van de configuratie van bv. een RVT? 
Vraag is eigenlijk of ze een eigen adres kunnen houden? Zoals in 
een begijnhof? Dat heeft wat nadelen, maar ook veel voordelen. 
Assistentiewoningen blijven wel iemands thuis, zij het dan met wat 
extra aandacht. 
Tien lange patiowoningen, nauwelijks een tuinmuur hoog, 
kijken uit op de dries.
Lichte knikken in het volume tonen de inkom. Ieder zijn eigen 
voordeur, ieder zijn adres. De glooiing in het terrein is merkbaar in 
de lichte knikken van de dakgoot. 
Een gekoppelde patio noopt tot ontmoeting, met een kleine nuance 
die de erfscheiding aanduidt en vrij kan worden ingevuld. 
De woningen laten meerdere indeling toe, gaande van een opkamer 
voor een bedlegerige met zicht op het petanqueveld tot een 
compacte 2 slaapkameroplossing. Voorgevel op het zuiden.
Het daklandschap wordt begroend. 
De woningen volgen de stramienmaat van de parking en kunnen 
mogelijks profiteren van de warmtewinsten ervan.   

Arne Jacobsen - Wohnhausgruppe Hansaviertel, 1958 Berlijn

Jørn Utzon -Fredensborghusene, 1953 Fredensborg

Groot Begijnhot, 16de eeuw Leuven

Legende 

1 inkomhal

2 woonkamer

3 opkamer: bureau / keuken / slaapkamer

4 tuinkamer: keuken / slaapkamer

5 patio

6 slaapkamer groot

7 sanitair toegankelijk

12

3

4

56

7

+ 0

SNEDE



TORENTJE
Het tweede gebouw is een torentje. 5 lagen hoog.
Een expliciet ander woonmilieu. Appartementen op elkaar.
Met een mooie genereuze hal, die rechtstreeks op de dries uitmondt. 
Fietsenbergingen. En alle woonruimtes op de hoeken.
Alle woningen hebben mogelijk tot een tweede slaapkamer, die 
evengoed bij de woonruimte kan worden geannexeerd.
Of bureau wordt. Alle appartementen hebben een beperkte eigen 
buitenruimte, die per laag varieert. Het grondplan is min of meer 
identiek, de snede is dat allerminst. Het torentje markeert de nieuwe 
straat. Dorpse dichtheid. Hoog, maar ook lief.
Tony Fretton’s woontoren in Groningen toont dat het kan.
Lieve hoogbouw. Schaal is niet hetzelfde als maat. Nu nog de buur 
overtuigen... (vraag is hoelang dat kleine huisje nog de maat der 
dingen zal vormen, zie ook op te stellen masterplan.)

+ 0

Tony Fretton Architects - Appartementsgebouw, 2001 Groningen

FUNCTIE:
Woningbouw

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Groningen

CONTRACT VALUE: 
€1.2 miljoen Euros

OPPERVLAKTE:
218 m2

BOUWKOSTEN/m2:
€5504 Euro/m2

Op een zeer klein perceel, leunend tegen een hoge blanke 
muur, slaagden we erin 2 ruime appartementen als duplexen te 
organiseren met woonkamers boven slaapkamers. 

Het gebouw is opgetrokken met standaard Nederlandse 
materialen zoals natuurlijk wit isolerend pleisterwerk en 
geïsoleerde houten ramen zodat de constructie op economische 
wijze kan worden gerealiseerd en in relatie treedt met de 18e 
eeuwse klassieke naburige gebouwen. 

De gevel springt terug op het 2e nivo en staat hier in het zelfde 
vlak als de aanleunende gebouwen. Zo wordt een balkon 
gecreëerd voor het lagere appartement dat uitkijkt op de 
straat. De raampartij van het bovenste appartement geeft een 
panoramisch uitzicht over Groningen en neemt de vorm aan 
van een gouden kroon die rijmt met de open vergulde kerktoren 
achter het gebouw. 

Op straatnivo is de entree georganiseerd als een huiselijke ruimte, 
met ramen uitkijkend op de straat en een traditioneel 17e eeuws 
kabinet als berging.

TWEE APPARTEMENTEN, GRoNiNGEN 
Europapark, Groningen, Nederland
2001

Karl Friedrich Schinkel - Leuchtturm, 1827 Cap Arkona/Insel Rügen

Liedner Funeral Home, 1879 St. Louis
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1 inkom - fietsenbergingen

2 trap- en lifthal

3 inkom woningen - toilet - vestiaire

4 keuken

5 woonkamer

6 slaapkamer groot
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PARKEREN . MASTERPLAN

Legende 

1  publieke doorgang

2  terras

3  toegang parking

4  dries

5  inrit parking

6  hellingbaan (toegankelijk)

7  nieuw kerkplein

8  toegang torentje

9  petanqueveld

10 parkeerstrook

11 sloot met knotwilgen

1

9

2

4

3

5

6

7

8

11

10



DUURZAAMHEID . MATERIALEN
DUURZAAM

Het begrip duurzaamheid is vandaag zowat de meest gebruikte term in 
ontwerpopgaves én ontwerppresentaties. 
Dat is goed. Het toont aan dat duurzaamheid, ecologie en mileubewustzijn 
algemene aandachtspunten geworden zijn. 
Er is ook een keerzijde. Duurzaamheid is verworden tot een containerbegrip: 
alles is plots duurzaam, zomaar!
Echte duurzaamheid is volgens ons specifiek, gericht op de lokale 
opportuniteiten en uitdagingen. 
Om er iets waarlijk betekenisvol over te stellen dient duurzaamheid op een 
ernstige wijze deel uit te maken van het integrale onderzoek. Opties dienen 
afgewogen te worden op hun merites. We kunnen in deze fases ambities 
verwoorden, maar ze bewijzen en aftoetsen aan bv. BREEAM, vergt een 
doorgedreven studie. 

Duurzaam bouwen is in de eerste plaats logisch en compact bouwen, 
energiezuinig bouwen met goede keuze van materialen, juiste isolatie. Met 
innovatieve, maar liefst eenvoudige energiesystemen.
Eerst de structuur,dan het programma.
Duurzaam bouwen houdt bij het ontwerp al rekening met de exploitatie en 
vermijdt afbraak. 
We benadrukken onze aandacht voor een rationeel casco.
Gebouwen overleven meestal hun initiële programma’s. 
Een duidelijke structuur daagt zijn bewoners uit en laat ruimte voor 
interpretatie en overmaat.
De inhoud vormt de verpakking en omgekeerd. Form follows function 
follows form follows... 

Naast aandacht voor ecologisch, milieuvriendelijk of milieubewust 
bouwen,  omvat duurzaam bouwen ook sociale en economische aspecten. 
Het houdt rekening met welzijn, comfort en veiligheid van bewoners en met 
economische invloeden. 
Onze aandacht voor de materialisatie van gebouwen en publiek domein 
ondersteunt dit streven. Het vertrekt vanuit empathie. 

Ecologie en economie van de middelen vragen allebei om het beperken 
van de behoefte, om herbruik van materialen en energiebronnen en in een 
volgende fase mogelijk pas om (hoog)technologische oplossingen. 
Duurzaam is daarom niet noodzakelijk duur. 

We wensen ons ambitieniveau en expertise terzake te benadrukken, maar 
duurzaam bouwen is geen zaak van ontwerpers alleen.

Concreet kunnen we volgende maatregelen aanhalen die op evidente wijze 
in het voorstel zitten verwerkt:

*logische opzet casco:
 - optimaal benutten overspanning vloerconstructies.
 - stabiliteit uit schijfwerking en wanden.
 - bewuste reductie wapening.

*gesloten grondbalans: ter plaatse blijven en herbruik uitgegraven grond
*bereikbaarheid technieken
*verlengen van de levensduur van de constructie door de keuze voor 
kwaliteit,aanpasbaarheid en flexibiliteit.
*K peil: hoogwaardige gebouwschil en isolatie, K peil 20 W/²K
*E peil: streefpeil E 40 door o.a. 
 - hoge compactheid van de gebouwen; beperken   
   verliesoppervlakte 
   (patiowoningen scoren minder, maar liggen op parkeerbak)
 - hoge luchtdichtheid gebouwen
 - hoogrendements installaties
 - balansventilatie
 - aandacht oververhitting 
 - gebruik van de massa van de constructie voor koeling
 - hoogwaardige gebouwschil en isolatie 
 - studie bouwknopen,vermijden koudebruggen
 - regenwaterrecuperatie toiletten en buitenkraan

*akoestische isolatie woningen onderling en schil.
*toegankelijkheid : normeringen PTI norm en VIPA inzake toegangen,  
  liften, sanitair etc.
*groendaken en waterbuffering-regenwaterrecuperatie, watertoets, gracht
*permeabele bestrating dmv beperken parkeergarage onder footprint   
  gebouwen.
*transport werffase 
*BEO veld-gegroepeerde warmtenet op de site?
*lokale materialen; kwaliteit binnenmilieu; beperken emissies van  
  constructiematerialen.
*nachtelijk ventilatie: ifv gebruikers?
* mogelijkheid collectieve aansluiting PV-cellen
*gebouwbeheer gekoppeld aan toegangssysteem, aanwezigheid en  
  gebruikszones,  zuinige armaturen.
* studie daglichttoetreding
* blowerdoortest
* beperken verkeer in site door één toegang parkeergarages; 
* sociaal verkeer! 

materialenpallet: stoer en lief

structurele opbouw gebouwde familie



STABILITEIT . PROCES . BUDGETBEHEER  . PLANNING . RAMING

START VOORONTWERP

september 2013

DEFINITIEF ONTWERP

februari 2014

AANVRAAG BOUWVERGUNNING 

mei 2014

OPMAAK AANBESTEDINGSDOSSIER

juni - oktober 2014

NAZICHT & PUBLICATIE

november - december 2014

GUNNING

maart 2015

UITVOERINGSTRAJECT

mei 2015 - juli 2016

VOORLOPIGE OPLEVERING

augustus 2016

NAZORG & DEFINITIEVE OPLEVERING

juni 2017

PROCES

In zijn boek Aap/Noot/Mies/Huis uit 1970 toont de Nederlandse architect 
en theoreticus John Habraken de verregaande vervreemding aan tussen 
mensen en hun huizen. 
Door allerlei regelgeving, vakspecificaties en schaalvergroting is de 
rechtstreeks relatie tussen een bewoner van een gebouw en de conceptie 
ervan steeds troebeler geworden.
De afstand tussen wie het huis bedenkt en wie het uiteindelijk betrekt, is 
enorm.
Besturen vragen aan architecten-die ze nog niet kennen-om gebouwen of 
woningen te ontwerpen voor mensen die ze zelf niet kennen (te bouwen 
door vaklui die ze nog niet kennen).

Tussen al deze stappen ontstaat snel ruis en stapelen fouten zich op. 
We menen dat het onze hoofdtaak is als team om met veel empathie na 
te denken over wie de gebouwen zal betrekken. Het is de manier om de 
afstand terug te verkleinen en de kwaliteit te vergroten. 

BUDGET-GENEREUZE STANDAARDS

Bouwen moet alsmaar sneller, met minder middelen, met minder plaats, 
met meer regels en actoren. 
Synergie impliceert waar voor je geld. Twee halen, één betalen. 
Wanneer bouwelementen meerdere rollen opnemen, beginnen ze echt te 
renderen. Door de structuur op een heldere manier te concipiëren worden 
overspanningen beperkt, funderingen eenvoudig, complexe knopen 
vermeden.
We voorzien in zichtmetselwerk binnen, de structuur wordt ook afwerking 
en akoestische wand.
Standaard oplossingen zijn vaak mooier dan onnozel design.
We proberen stoere materialen in te zetten, die degelijk en gezellig zijn. 
We dringen het aandeel technieken graag terug. En zetten de structuur in 
als beedlkwaliteit. 

Budgetbeheer doen we samen met onze opdrachtgevers: in overleg. 
De raming in deze fase is een toets, die dient te worden verfijnd en 
bijgestuurd. 

Projecten zijn vatbaar voor correctie en bijsturing.
Protoype, standaard, bastaard, improvisatie, alles kan beter…
Darwins adagium “quantity breeds quality” impliceert voor ons aandacht 
voor herhaling, studie, oefening en voor terugkoppeling.
Verbetering door natuurlijke selectie. Oefening baart kunst. 
Beheer is onmogelijk als alles experiment wordt. 
Standaards daarentegen laten toe te improviseren en te verbeteren,. 
Generositeit is nooit krampachtig, maar gebaseerd op vertrouwen. 
Dat is een proces. 

OCMW VELDEGEM
elementenraming
omschrijving aard hoev. eenheidsprijs subtotaal totaal

DEEL 0 AANNEMINGSMODALITEIT + BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 249.848,00 €            
werfinrichting + bouwplaatsvoorzieningen + werfcoördinatie + voorlopige aansluitingen TP 1 241 098 00 €        241 098 00 €            werfinrichting + bouwplaatsvoorzieningen + werfcoördinatie + voorlopige aansluitingen TP 1 241.098,00 €        241.098,00 €            
veiligheids- en gezondheidsplan PM 1 6.750,00 €            6.750,00 €                
plaatsbeschrijvingen TP 1 2.000,00 €            2.000,00 €                

DEEL 1 ONDERBOUW 962.885,84 €            
graafwerk+ grondverzet + weeraanvullingen

bouwputten - parking m³ 4530,38 28,00 €                 126.850,64 €            
beschoeiing m 270,00 180,00 €               48.600,00 €              
funderingssleuven m³ 197,69 42,00 €                 8.303,02 €                

fundering (zolen, palen, stroken,etc.) 
paalfunderingen TP 1,00 169.500,00 €        169.500,00 €            
zuiverheidsbeton onder funderingen m² 16758,68 9,08 €                   152.168,85 €            
funderingszolen m³ 34,60 320,00 €               11.070,70 €              

funderingsmuren (incl. isolatie,...) m³ 36,50 220,00 €               8.029,30 €                funderingsmuren (incl. isolatie,...) m 36,50 220,00 €               8.029,30 €                
vloer kelder (incl. helling) m² 1693,60 87,69 €                 148.511,78 €            
wanden kelder m² 717,85 215,00 €               154.337,75 €            
vloerplaten gelijkvloers (incl., vochtwering, isolatie …) m² 1918,50 54,00 €                 103.599,00 €            
rioleringselementen (leidingen, sleuven, putten, afvalwaterbehandeling) TP 1 29.414,80 €          29.414,80 €              
aansluitingen riolering st 2 1.250,00 €            2.500,00 €                

DEEL 2 BOVENBOUW 854.049,97 €            
structuurelementen beton (kolommen, balken,bordessen…)

kolommen m³ 23,18 1.088,86 €            25.242,50 €              
balken m³ 92,73 874,38 €               81.081,26 €              

trappen treden 149,00 280,00 €               41.720,00 €              
structurelementen staal (kolommen, balken, lintelen, corrosiebescherming…)

profielen - gegalvaniseerd kg 46365,00 2,10 €                   97.366,50 €              p g g g , , ,
kokerprofielen - gegalvaniseerd kg 2318,25 3,50 €                   8.113,88 €                

draagvloeren verdiepingen en platte daken m² 2873,20 60,00 €                 172.392,00 €            
dragende en niet dragende binnenmuren (muur incl. lateien, balken,…) m² 2461,86 52,00 €                 128.016,56 €            
gesloten geveldelen m² 1288,06 233,00 €               300.117,28 €            

DEEL 3 DAKWERKEN 315.828,32 €            
plat dak (afschot, dampscherm, isolatie, afdichting, dakranden…) m² 149,70 101,11 €               15.136,17 €              
plat dak (afschot, dampscherm, isolatie, afdichting, dakranden…) met terrasafwerking m² 135,40 185,61 €               25.131,59 €              
plat dak (afschot, dampscherm, isolatie, afdichting, dakranden…) met groendak m² 1376,00 169,11 €               232.695,36 €            
dakranden uit plaatwerk m 477,60 76,00 €                 36.297,60 €              
daklichtopeningen m² 3,60 635,00 €               2.286,00 €                
dakwaterafvoer (pijpen, toebehoren, goten,…) m 133,80 32,00 €                 4.281,60 €                

DEEL 4 GEVELSLUITING 525.266,17 €            
buitenschrijnwerk (incl. dorpels, plaatafwerkingen, toebehoren, beglazing,…) m² 907,46 528,00 €               479.140,99 €            
poorten en hekkens m² 22,11 560,00 €               12.381,60 €              
borstweringen m² 129,78 260,00 €               33.743,58 €              

DEEL 5 BINNENAFWERKING 729.494,07 €            
vloeren (akoestische/thermische isolatie, folies, dekvloer, plinten,…) m² 2506,30 118,40 €               296.745,92 €            
binnenpleisterwerken wanden m² 6211,77 12,00 €                 74.541,25 €              
binnenpleisterwerken plafonds m² 2572,20 15,00 €                 38.583,00 €              
binnendeuren (incl. schilderwerk) st 94,00 560,00 €               52.640,00 €              
binnendeuren RF (incl. schilderwerk) st 8,00 680,00 €               5.440,00 €                
binnenschuifdeuren (incl. schilderwerk) st 9,00 1.025,00 €            9.225,00 €                
gipskartonwerken m² 40,80 85,00 €                 3.468,00 €                
t l k  d ² 604 04 72 00€                 43 490 88 €              tegelwerken wanden m² 604,04 72,00€                 43.490,88 €              
beglaasde wanden/deuren m² 14,10 875,00 €               12.337,50 €              
vaste afwerkingen binnenschrijnwerk (venstertabletten, binnendorpels,…) TP 1 12.500,00 €          12.500,00 €              
borstweringen, leuningen m 119,20 110,00 €               13.112,00 €              
akoestische binnenisolatie m² 659,28 14,00 €                 9.229,92 €                
schilderwerken wanden m² 6211,77 17,39 €                 108.022,70 €            
schilderwerken plafond m² 2572,20 19,50 €                 50.157,90 €              

DEEL 6 TECHNIEKEN 1.088.167,38 €         
sanitair (incl. sanitair accessoires) m² 4636,5 42,00 €                 194.733,00 €            
verwarming m² 4636,5 72,00 €                 333.828,00 €            
lift st 2 45.000,00 €          90.000,00 €              
elektriciteit (leidingnet, schakelaars en contactdozen, netwerk, databekabeling, ...) m² 4636,5 56,00 €                 259.644,00 €            
ventilatie m² 4636 5 32 00 €                 148 368 00 €            ventilatie m² 4636,5 32,00 €                 148.368,00 €            
aandeel E40 (6%)

DEEL 7 VAST MEUBILAIR 253.660,00 €            
OCMW balie st 1 7.500,00 €            7.500,00 €                
OCMW leskeuken st 1 32.000,00 €          32.000,00 €              
OCMW keuken st 1 12.500,00 €          12.500,00 €              
woningen - keukens st 18 8.500,00 €            153.000,00 €            
overige -stelpost TP 1 42.500,00 €          42.500,00 €              
fietsenstalling st 40 154,00 €               6.160,00 €                

TOTAAL excl. BTW 4.979.199,75 €        

DEEL 8 BUITENAANLEG 125.612,56 €            DEEL 8 BUITENAANLEG 125.612,56 €            
keermuren m² 86,52 263,00 €               22.754,76 €              
verhardingen (onderfundering, verharding) m² 633,6 89,00 €                 56.390,40 €              
groenaanleg m² 780,6 35,00 €                 27.321,00 €              
petanqueveld m² 63,8 78,00 €                 4.976,40 €                
beplantingen TP 1 14.170,00 €          14.170,00 €              

ERELONEN
architectuur 7% 348.543,98 €            
stabilieitsstudie 2% 99.584,00 €              
studie technieken en akoestiek 2% 99.584,00 €              
studie inrichting van de buitenruimte en groenaanleg: forfaitair 35.000,00 €              
studie binneninrichting( inclusief los meubilair):  7% op aankoopprijs
maquette: forfaitair 5.500,00 €                
masterplan volledige omgeving:forfaitair 35.000,00 €              

NOTA STABILITEIT 

De beschikbare informatie op DOV-Vlaanderen laat een hoge 
grondwaterstand vermoeden en toont een minder draagkrachtige 
ondergrond in de eerste 10m onder maaiveld. Gezien het vermoeden van 
minder draagkrachtige bovenste grondlagen, wordt er gekozen voor een 
paalfundering onder alle gebouwen.

Kelderbak: 
Onder de woningen, het dienstencentrum en de bibliotheek wordt een 
waterdichte betonkuip voorzien. Gezien het geringe tegengewicht in 
de zone onder de woningen,  zal de kelderbak worden vernageld tegen 
mogelijk opdrijven vanwege de waterdruk op de bodemplaat. De afdekplaat 
(predallen+opstort) wordt gedragen door een kolommen en balken raster.

Woningen: 
De woningen worden bovenop de kelderbak voorzien, waarbij de 
draaglijnen van beide op elkaar zijn afgestemd. Deze coördinatie laat 
toe om, zonder bijkomende constructies, de woningen een trapsgewijze 
inplanting te geven in het terrein. De structuur boven maaiveld is een 
metselwerk-houtskeletbouwmethode. 

Dienstencentrum: 
Het dienstencentrum wordt gekenmerkt door vrij indeelbare dienende 
ruimtes en grote multifunctionele ruimtes. De beperkte overspanningen in 
de dienende ruimtes worden gemaakt met relatief dunne predallen, terwijl 
er in de multifunctionele ruimte is geopteerd voor hoge geprefabriceerde 
TT-platen.
Het hoogteverschil tussen beide vloersystemen creëert zo automatisch 
ruimte om een vrij verloop van technieken doorheen het gebouw toe te 
laten, waarbij de technieken toegankelijk blijven. 
De materiaalkeuze geeft, samen met een intelligente keuze van de aan te 
houden variabele belasting, ook een hoge indelingsflexibiliteit zodat ook 
bij toekomstige verbouwingen de ruimtes vrij gekozen kunnen worden.

Bibliotheek: Net als de woningen en het dienstencentrum wordt de 
bibliotheek gecoördineerd bovenop de kelderbak voorzien zodat (dure) 
overgangsconstructies worden vermeden. 
Vanwege de verhoogde belasting die de bibliotheekfunctie kenmerkt, 
opteren we voor ter plaatse gestorte platen (plankenbekist), ondersteund 
door wanden en kolommen.

Torentje: Hoewel er geen rekening dient te worden gehouden met een 
onderliggende kelder is ook hier een logische opzet de regel om tot een 
eenvoudige structuur van dragen wanden en semi-geprefabriceerde 
betonplaten te komen.
Deze materiaalkeuze draagt bij  tot het beperken van de bouwtijd en de 
daaraan gerelateerde kost.
 
De stabiliteit van de gebouwen wordt verzorgd door stijve kernen waarin de 
verticale circulatie (trappen en liften) gebeurt. .

We beschouwen ontwerpen als een integraal proces dat belangrijke keuzes 
in overleg afweegt:
• flexibiliteit;
• bouwmethodiek en bouwkosten;
• integratie met de installatie;
• esthetische aspecten;
• duurzaamheid;

globale planning


