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ECOLOGIËN

Oostende is een opmerkelijke plaats op de Europese 
kaart omdat het zich op de scheidingslijn bevindt 
waar het diffuse Vlaamse architectuurlandschap 
de harde barrière van de Noordzee ontmoet. Dit 
dringt zich aan de bebouwing op om haar karakter 
te veranderen en te condenseren in meer urbane 
vormen. De versnelde transitie van het bewoonde 
platteland naar het verstedelijkte kustfront 
genereert een unieke verzameling van verschillende 
ecologiën in opeenvolging op elkaar, maar 
tezelfdertijd sterk met elkaar verbonden. Richting 
Noordzee, doorkruist men achtereenvolgens het 
diffuse agriculturele lappendeken, dat de Vlaamse 
periferie kenmerkt, de infrastructurele ring, de 
luchthaven, het kerkhof en de sportfaciliteiten, de 
suburbane buitenstad grootendeels bestaande 
uit gelijkvloerse eengezinswoningen, de sociale 
huisvestingscomplexen, de stad met haar stedelijke 
bouwblokken, de zeedijk en, tenslotte, het strand en 
de zee. Deze veelheid aan typologiën wordt in een 
stad als Oostende, die men in een half uur tijd te voet 
doorkruist, onmiddelijk waargenomen en beleeft.
De wedstrijdsite, met haar verzameling aan 
appartementsgebouwen, omhelst een park dat 
recent heraangelegd is. Vanuit een kleinschalig 
perspectief lijkt dit een typisch park afgestemd op 
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de schaal van haar directe omgeving, maar in de 
grootschalige stedelijke context wordt duidelijk dat 
het park deel uitmaakt van een groter systeem aan 
parken en groengebieden.

TWEE GEBOUWEN, EEN PLEIN EN EEN PARK

Allereerst leidt de interpretatie van het Gelukkige 
Haardpark, als zowel een plek van verblijven 
als een ruimte van transitie, tot een specifieke 
behandeling van het publieke domein. De nieuwe 
landschapsarchitectuur bevordert de vlotte 
doorstroom naar en van het park en stimuleert tevens 
intieme contacten tussen haar gebruikers.
De twee voorgestelde gebouwen worden zorgvuldig 
uitgelijnd met de bestaande naburige gebouwen 
om een maximale impact op de site te verzekeren, 
zonder een obstakel te vormen voor de huidige 
bewoners. In plaats van het onregelmatige bouwbare 
oppervlak dat het BPA voorschrijft in zijn volledigheid 
te bebouwen, benutten de twee gebouwen slechts 
die oppervlakte die nodig is om de urbane kwaliteit 
van de site te versterken. 
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EEN VERBINDING TUSSEN ACTIVITEITEN, PARK EN PUBLIEKE RUIMTE

OMGEVING OP MACRO NIVEAU



OO 2503 A (2/12)

De zijdelingse facade van het zeven bouwlagen 
tellende gebouw past zich in tussen de twee 
bestaande gebouwen aan de noordzijde van het park, 
terwijl het drie bouwlagen tellende gebouw zich richt 
naar de bestaande gebouwen aan de oostzijde.
De twee gebouwen delen de plot op in twee ruimten 
waarvan een zich richt tot de bestaande openbare 
parking en de andere de dialoog aangaat met het 
park. Het karakter van deze nieuwe publieke ruimten 
is totaal verschillend van de huidige toestand. Aan de 
oostzijde ontstaat een nieuw, intiem plein bovenop 
de ondergrondse parking. 
Dit plein, met een mineraal karakter, verleent de 
toegang tot de twee gebouwen. Het plein heeft een 
gestreept oppervlak, bestaande uit waterdoorlatend 
beton met verschillende breedte en kleur en definieert 
twee zones rond de gebouwen en een voorplein dat 
de beiden verbindt. De plaatsing van straatmeubilair 
vormt verschillende 'eilanden' op het plein: het eiland 
van betonnen banken, het eiland van straatlampen, 
de speelruimte en de fietsparking rondom de helling 
die toegang geeft tot de ondergrondse parking. Op 
die manier wordt het uitdrukkelijk gerelateerd aan de 
bestaande sportterreinen, ten oosten van de site, en 
versterkt zodoende het recreationele programma van 
de omgeving waarvan nu reeds de kiemen aanwezig 
zijn.
Een verzameling aan geometrisch gesnoeide ars 
topiaria struiken (Laurus nobilis, Cupressus, Buxus 
sempervirens, Taxus baccata, Ligustrum jonandrum) 
organiseren verschillende intieme groenruimten en 
-paden aan de parkzijde. WEST GEVEL - zicht vanuit het park

NOORDOOST GEVEL - zicht vanop het plein ZUIDWEST GEVEL - zicht vanuit het park
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TWEE VOORSTELLEN VOOR DE ONDERGRONDSE 
PARKING = TWEE VOORSTELLEN VOOR HET 
MINERAAL PLEIN

Het project stelt twee mogelijke oplossingen 
voor het mineraal plein, en bijgevolg ook 
voor de ondergrondse parking. Dit idee volgt 
vanuit de overtuiging dat zelfs een kleine 
urbane interventie, zoals de twee voorgestelde 
gebouwen, beschouwd kan worden als een 
mogelijkheid om de stad aan te vullen en om 
een bestaande situatie te re-organiseren, zowel 
hiërarchie als nieuwe allianties creëerend. 
Daarom suggereren we een mogelijke 
coöperatie tussen de Gelukkige Haard en de 
stad Oostende, ten einde de 22 bestaande 
publieke parkeerplaatsen te verplaatsen naar 
de nieuwe ondergrondse parking en zodoende 
plaats te maken voor een passend publiek 
voorplein voor de twee nieuwe gebouwen. 
Deze suggestie hoeft evenwel niet verstaan te 
worden als een conditio sine qua non voor het 
gehele project, maar eerder als een voorstel tot 
een verbetering van de bestaande kwaliteiten.

Optie Coöperatie
Dit voorstel laat de verwezenlijking toe van 
een gepast plein door het verplaatsen van de 
bestaande bovengrondse parkeerplaatsen 
naar de ondergrondse parking, waardoor 
het bovengrondse oppervlak opgewaardeerd 
wordt met publieke kwaliteiten. Dit voorstel 
veronderstelt een samenwerkingsverband 
tussen de Gelukkige Haard en de stad Oostende, 
mogelijk als een Publiek-Private Samenwerking 
(PPS), daar een deel van het project verwezenlijkt 
zou worden in het publieke domein, in ruil voor 
een passend, publiek toegankelijk plein.

Optie Non-coöperatie
Indien de condities voor een PPS-engagement 
niet wensbaar zijn, kan de bestaande publieke 
parking geherorganiseerd worden ten einde 
de toegang tot de ondergrondse parking te 
verzekeren. De bovengrondse parkeerplaatsen 
kunnen hoe dan ook mee geïntegreerd worden 
in het oppervlak van het plein. Zodoende 
kunnen eventuele lege parkeerplaatsen mee 
opgenomen worden in het gebruiksoppervlak 
van het nieuwe mineraal plein.

PLAN ONDERGRONDSE PARKING -1 (OPTIE COÖPERATIE), 1:500 PLAN ONDERGRONDSE PARKING -1 (OPTIE NON-COÖPERATIE), 1:500

PLAN GELIJKVLOERS 0 (OPTIE NON-COÖPERATIE), 1:500
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GROUND FLOOR LEVEL

West gevel
Schaal 1/250

Oost gevel
Schaal 1/250

HET GROTE GEBOUW

Het grote gebouw definieert de scheidingslijn 
tussen het mineraal plein en het parkgebied. 
Deze opdeling wordt versterkt door de 
verschillende behandeling van de gevel aan 
beide langse zijden. De gevel aan het mineraal 
plein, en de zijdelingse korte gevels, worden 
bedekt met lichtblauwe tegels, terwijl de gevel 
aan het park volledig wordt beglaasd binnen de 
betonnen structuur. 
Als een filter staat het zowel transitie als toegang 
toe aan de beide langse zijden. De toegangen 
worden uit het massieve volume gehouwen. 
Hier bevinden zich alle brievenbussen van de 
bewoners. De liften en traphallen bevinden zich 
in afzonderlijke kernen en zijn verdeeld over de 
lengte van het gebouw, ten goede van een vlotte 
circulatie die uitgeeft op de gemeenschappelijke 
circulatie-terrassen. Deze terrassen, westelijk 
georiënteerd, zijn dus zowel circulatie als een 
gedeeld balkon dat zich naar het park toe richt. 
De ramen aan de buitengevel van deze ruimte 
maken geen deel uit van de isolerende schil 
van het gebouw, maar beschermen, als buffer, 
wel het binnenklimaat in de koude seizoenen 
terwijl, in de warme seizoenen, deze geopend 
kunnen worden om een natuurlijke ventilatie 
te verzekeren. Voor het gebouw betekenen 
deze terrassen een bevrijdende ruimte, die 
zich horizontaal in de lengte ontwikkelt en een 
gedeeld zicht biedt op het groengebied.
De appartementen worden georganiseerd in 
rij naast elkaar, elk met uitzicht op zowel het 
mineraal plein als het park. De leefruimten 
richten zich naar de gedeelde terrassen, naar 
het park toe. De keuken bevindt zich steeds 
aan deze perimeter, als een erker maar 
dan met een gedefinieerd programma. De 
wintertuinen, tevens inkomruimten, vormen 
de fysieke scheiding tussen het gedeelde terras 
en de leefruimten. Deze wintertuinen kunnen 
volledig geopend worden en kunnen zodoende 
gebruikt worden als een tweede terras met 
een hogere graad van privacy. Als een ruimte 
die eenvoudig toe te eigenen is, heeft deze 
wintertuin de potentie voor een comfortabel 
privaat en publiek gebruik en een verhoogde 
sociale controle.
In de kern van de appartementen betreedt 
men het meest private domein van de woning. 
De badkamer scheidt het leefgedeelte van het 
intiemere slaapgedeelte. De slaapkamers zijn 
steeds gepositioneerd aan de oostelijke zijde 
en kijken, door grote ramen, uit op het plein.
In verticale snede, om de natuurlijke lichtinval 
optimaal te benutten, worden de bovenste 
delen van de muren steeds uitgevoerd in 
(plexi-)glas. Daardoor wordt het plafond, als 
een reflecterend oppervlak, nooit visueel 
doorbroken en dient het als medium voor de 
distributie van natuurlijk licht.

0 5 15
WEST GEVEL, 1:250

PLAN GELIJKVLOERS 0, 1:250
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TYPICAL FLOOR LEVEL

West gevel
Schaal 1/250

Oost gevel
Schaal 1/250

HET KLEINE GEBOUW

Het kleine gebouw uit zich als een paviljoen in 
het park. Samen met het grote gebouw definieert 
het de perimeters van het voorplein. De toegang 
van het kleine gebouw bevindt zich aan de 
noordoost hoek, zodat de appartementen zich 
ontplooien volgens een gunstige zuidwest 
oriëntatie. De gelijkvloers wordt opgedeeld 
in de gemeenschappelijke inkomruimte en 
de polyvalente zaal, die volledig geopend kan 
worden naar het park toe. Deze ruimte kan, 
gedurende de zomermaanden, dienst doen als 
een publieke, overdekte kamer voor de hele 
omgeving. 

De appartementen zijn georganiseerd 
langsheen de diagonaal van het vierkante plan. 
De inkom, keuken en zitruimte ontwikkelen zich 
als een sequentie van ruimten die zich naar 
het park en het plein richten. De slaapkamers 
halen het maximale profijt uit hun positie 
in de hoeken van het driehoekige plan. Een 
weids terras op het dak van het gebouw biedt 
een gedeelde ervaring van de omgeving aan. 
Het is van groot belang dat het oppervlak van 
dit terras met zorg behandeld wordt, daar het 
werkelijk de vijfde gevel van het gebouw vormt 
en omringd wordt door gebouwen die allen 
hoger zijn.

0 5 15

OOST GEVEL, 1:250

ALGEMEEN PLAN VERDIEPINGEN, 1:250APPARTEMENT VOOR MINDERVALIDEN, 1:150
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DIALOOG

Op de schaal van de stad is de keuze voor twee 
gebouwen, die een duidelijke overgang genereren 
van het mineraal plein naar het groene park, een 
eerste handeling tot de dialoog tussen het publieke 
en meer intieme domein. Wat kan het gebouw voor 
het park betekenen en vice versa? De sterke oost-
west oriëntatie van het project definieert de richting 
van deze overgang.

Wanneer men verder inzoomt op de gebouwen is 
eenzelfde conditie terug te vinden, maar dan op 
een architecturale en huiselijke schaal. In het hoge 
gebouw wordt de circulatieruimte geïnterpreteerd 
als een gemeenschappelijk terras dat zowel een 
publieke faciliteit is als een uitbreiding op de 
appartementen insinueert. De interieur-exterieur 
en publieke-private relaties zijn hier nooit direct 
confronterend, maar meer bedacht als een filterend 
systeem dat een gelaagdheid aan privacy ordent. De 
inkomruimten van de appartementen, opgevat als 
private wintertuinen, zorgen voor de nodige diepte 
om deze nuances toe te staan.

Het kleine gebouw behandelt deze overgang op 
een totaal verschilende wijze, meer verticaal dan 
horizontaal, daar het gelijkvloers, bijna als een 
overdekt terras, een open, multifunctionele ruimte 
huisvest dat zich, in een directe relatie, naar het park 
richt. Op het dak van het gebouw bevindt zich tevens 
een terras dat gedeeld wordt door de inwoners.

DWARSDOORSNEDE D-D’, 1:250

INTERIEUR - zicht vanuit de wintertuin naar de leefruimten INTERIEUR - zicht vanuit de living naar de wintertuin

INTERIEUR - zicht op het circulatieterras en aansluitende wintertuinen
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Snede B-B
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LANGSDOORSNEDE B-B’, 1:250

LANGSDOORSNEDE A-A’ EN C-C’, 1:250
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NOTA STUDIEBUREAU  DUURZAAMHEID

Aan duurzaam bouwen gaat een interactief 
ontwerpproces vooraf waarbij de verantwoordelijkheden 
van ontwerper en bouwheer vertaald dienen te worden 
in architecturale synergiën.  Hernieuwbare energieën 
en laag-energie concepten worden geïntegreerd 
in het architectuurconcept. Bewuste keuzes en 
weloverwogen investeringen moeten leiden tot een 
duurzaam gebouw in zijn vorm, zijn verbruik en in zijn 
onderhoud.  Het streefdoel:  een nulenergie gebouw.
Allereerst wordt er uitgegaan van het trias energeticas 
principe: een sterke reductie van de energiebehoefte 
van de gebouwen, met name de NEB-waarde van de 
appartementen.  Het primaire verbruik van energie 
in de vorm van aardgas, stookolie, elektriciteit wordt 
hierdoor sterk gereduceerd. Ten tweede wordt 
het gebruik van hernieuwbare energiebronnen 
geimplementeerd, zoals windenergie, geothermie, 
zonne-energie, fotovoltaïsche panelen, enz. 
Tenslotte worden de meest geschikte en efficiënte 
technieken toegepast. Deze synergetische aanpak 
start bij architecturale opportuniteiten in functie van 
duurzaamheid.
De voorgestelde visie op het comfort van woningen is 
er één van ‘low-tech’: een zeer eenvoudige installatie 
voor lage temperatuurverwarming, aanpasbaar aan 
het buitenklimaat, het gebruik van de woning en het 
appartement. De installatie leunt zo dicht mogelijk 
aan bij de gebruikstemperatuur van de ruimtes. De 
regeling moet zeer éénvoudig en logisch zijn.
Het grote gebouw heeft een veranderlijke clo-waarde. 
Dit wordt verzekerd door enerzijds in de noodoost 
gevel de raamoppervlakte af te stemmen naar hun 
oriëntatie met kleinere ramen ten opzichte van 
het geveloppervlak als gevolg. De zuidwest gevel 
gedraagt zich afhankelijk van het klimaat. De clo-
waarde kan zich aanpassen aan de seizoenen en 
weersomstandigheden.
De buitenste schil, aan de zuidwest gevel, fungeert als 
een regenscherm. De circulatieruimte, die zich achter 
deze gevel bevindt, zal in de winter als onverwarmde 
ruimte toch een tussenklimaat genereren, zeker 
tijdens een zonnige, koude winterdag. Op die 
manier wordt de passieve zonnewarmte optimaal 
benut, vastgehouden in de circulatieruimte en 
vervolgens doorgegeven aan de appartementen. De 
circulatieruimte kan zowel verticaal als horizontaal 
natuurlijk geventileerd worden. Zodoende zorgt het 
natuurlijke schouweffect voor verkoeling tijdens de 
zomer. De veranderlijke werking van de dubbele huid 
gevel zorgt voor een seizoensafhankelijk gebruik van 
de wintertuinen die aansluiten op de circulatieruimte. 
In de winter richten deze zich naar het interieur 
van het appartement en fungeren als verwarmde 
bufferruimte. In de zomer kunnen de wintertuinen, 
als volwaardige buitenterrassen, geopend worden als 
verruiming van de binnenruimte.
De energiebehoefte van de appartementen is 
zeer beperkt door de hoge isolatiewaarde, de 
compactheid van het bouwblok, de beperkte 
oppervlakte van het beschermd volume en de keuze 
voor een ventilatiesysteem D met zeer hoog efficiënte 
warmterecuperatie. 
Tenslotte is het zeer belangrijk om winddicht te 
bouwen met een v50-waarde die kleiner is dan 2. Dit 
ambitieniveau wordt mede verhoogd door de dubbele 
gevel aan de westzijde. Deze gevel doet dienst als een 
windscherm en behoedt de ‘interne’ gevel (van het 
beschermd volume) tegen de winddruk. 

De zuidwest gevel is maximaal geopend om het 
daglicht tijdens de winter zo diep mogelijk in de 
appartementen toe te laten ten behoeve van de 
passieve warmte. Betreffende het zomercomfort 
dient er een compromis te worden gemaakt 
tussen daglichttoetreding en toetreding van directe 
zonnewarmte opdat geen oververhitting optreedt.  
In de zomer wordt, door de hogere stand van de zon, 
de interne gevel niet rechtstreeks bezond waardoor 
het zomercomfort beschermd wordt tegen mogelijke 
oververhitting. Ook de natuurlijke ventilatie van de 
circulatieruimte beïnvloedt dit op een positieve 
manier.
Slanke technieken dienen de architectuur en het 
gebouw als huisvesting in haar duurzaamheid te 
ondersteunen en te versterken.  Onderstaand worden 
gebouwinstallaties voorgesteld die hun toepassing 
vinden in het project. De gekozen installaties 
willen op een zo efficiënt mogelijk manier energie, 
sanitair warm water en ventilatie voorzien voor de 
wooneenheden. 

Verwarmingsinstallatie
Onze ervaring leert dat een centrale stookplaats en 
energiemeting met afrekening per wooneenheid de 
beste optie is voor de betreffende partijen. Centralisatie 
maakt de installatie beheersbaar: er is slechts 
een enkele installatie die onderhoud vraagt, het 
geïnstalleerd vermogen kan sterk geoptimaliseerd 
worden en energierecuperatie en uitwisseling van 
warmtestromen wordt mogelijk gemaakt.

teproductie  gebeurt  met een bivalente installatie 
waarin de verhoudingen geoptimaliseerd worden. 
De installatie bestaat uit condenserende ketel(s) 
en grond- of waterwarmtepomp(en) die worden 
aangesloten op een geothermisch veld. De energie 
nodig voor de verwarming wordt geschat op 132 kW 
en de bijverwarming van de centrale luchtgroep op 
27 kW,  wat een totaal maakt van 159 kW.
Uitgaande van het belastingsprofiel van een 
typische winter aan de Belgische kust wordt een 
warmtepompinstallatie van 80 kW voorzien. Deze 
installatie zal 75 tot 80% van de energie aanleveren 
tijdens een stookseizoen (ISSO publicatie 73 ontwerp 
en uitvoering van verticale bodemwisselaars). De piek 
wordt bivalent opgewekt en bijgestaan door de 
condenserende aardgasketels, indien noodzakelijk.
De verwarmingsinstallatie bestaat dus uit:
- twee grond- of waterwarmtepompen;
- geothermisch veld van ongeveer 24 boringen;
- (aardgasinstallatie voor de piekbelasting);
- een ringleiding vanuit de kelder die via de 
schachten de individuele appartementen bedient;
- caloriemeting in de appartementen met 
rechtstreekse afrekening aan de energieleverancier;
- laagtemperatuur verwarming in de appartementen 
d.m.v. radiatoren, convectoren of vloerverwarming;
- zonnecollectoren.
Er wordt geen decentraal hydraulisch scheidingsstation 
voorzien en dus ook geen combilus.

Deze warmtepompen worden aangesloten op 
een verticale geothermische aardwarmtecollector 
(gesloten systeem – dubbele U-buis).  De verticale 
geothermische aardwarmtewisselaar (AWW) onttrekt 
warmte aan de grond tijdens het verwarmingsregime. 
Deze installatie met als specificaties: brijn regime - 
winter: 0°C/ 3°C, laat toe een COP-waarde tussen de 4 
en 4,8 te halen bij verwarming. Dit betekent dat 1kW 
elektrische energie omgezet wordt in 4 tot 4,8 kW 
warmte.

Passieve koeltechnieken
Met een extra warmtewisselaar kan men vrije koeling 
toepassen zonder de werking van de warmtepomp.  
Deze vrije koeling wordt ingezet voor het koelen 
van de ventilatielucht die wordt aangeleverd door 
de centrale luchtgroep. Deze gratis koeling, door 
middel van een platenwarmtewisselaar, heeft een 
enorm positieve input voor het zomercomfort van 
de appartementen. De ventilatielucht kan gekoeld 
worden tot 18°C bij buitemperaturen die boven 
de 24°C zijn. Bijkomend voordeel van deze ‘slanke’ 
koeltechniek is de regeneratie van het geothermisch 
veld. Dit betekent dat in de zomerperiode de warmte 
terug in de grond kan worden afgegeven en wordt 
opgeslaan voor het volgende stookseizoen.
Indien vloerverwarming budgetmatig mogelijk is, 
kan als optie het gebouw gekoeld worden met de 
koude-energie vanuit de grond door ‘koud’ water 
doorheen de ringleiding te laten stromen (met als 
regime 22-25°C). Deze verkoeling gebeurt dan via 

de vloerverwarmingssystemen van de individuele 
appartementen en de gratis koude-energie vanuit 
de geothermie. 

Ventilatiesysteem: mechanische ventilatie met 
warmterecuperatie
Alle ruimten worden geventileerd door een 
ventilatiesysteem dat gekoppeld wordt aan een 
centrale luchtgroep die uitgerust is met een 
warmtewisselaar met verhoogde vochtrecuperatie.
Dit betekent dat er zowel voelbare warmte als latente 
warmte (vocht) gerecupereerd kan worden in deze 
recuperator, wat zeer belangrijk is voor de relatieve 
vochtigheid tijdens de winter in de appartementen.
De ventilatie gebeurt bij voorkeur vraaggestuurd 
per appartement op basis van CO²-meting of 
aanwezigheid. Op die manier wordt volgens behoefte 
geventileerd in tijd en in hoeveelheid. De ventilatoren 
zijn frequentie gestuurd en uitgerust met EC motoren.
De centrale luchtgroep staat centraal opgesteld 
in de kelder. De luchtname gebeurt, bij voorkeur, 
via de noordgevel terwijl de uitblaas gebeurt in de 
parkeergarage.
De toepassing van een ventilatiesysteem D met 
warmterecuperatie is absoluut noodzakelijk om 
de NEB-waarde van alle appartementen zo laag 
mogelijk te houden. De keuze voor een centrale 
luchtgroep heeft volgende voordelen:
- er is maar één luchtgroep voor het volledige 
complex;
- er is maar één onderhoud dat zeer toegankelijk is 
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onafhankelijk van de appartementen kan gebeuren; 
- door de grootte van de luchtgroep kan een zeer 
kwalitatieve luchtgroep voorgeschreven worden met 
energiezuinige motoren, een zeer goede recuperator 
en de toepassing van vrije (gratis) koeling in de 
zomer;
- het geluid van deze machine wordt in de kelder 
geabsorbeerd, en met de nodige geluidsdempers zal 
in de appartementen niks hoorbaar zijn. 

Fotovoltaïsche panelen
Een vervolgambitie voor de bivalente installatie en 
de warmtepomp is de energiebehoefte voor de 
warmtepompinstallatie. Een fotovoltaïsche installatie 
kan op die manier de elektriciteitsbehoefte van de 
warmtepompen leveren en zo de verwarming energie 
neutraal maken, gezien op een volledig jaar.
Wanneer de jaarlijkse netto warmtebehoefte van 
de warmtepomp 160.000 kWh zou behoeven, 
en rekening houdend met een COP-waarde van 
4,5 komt dit overeen met 35.555kWh benodigd 
elektrisch vermogen voor de compressor van de 
warmtepompen. Rekening houdend met een 
opbrengst van 850kWh/jaar per kW-piek, komt dit 
overeen met 42 kWpiek en een netto benodigde 
oppervlakte aan fotovoltaïsche panelen van 214m², 
168 panelen van 800/1600mm met elk 250Wpiek.
Het volledige dak bedraagt bruto ongeveer 658m². 
De fotovoltaïsche installatie kan verder uitgebreid 
worden en het dak kan maximaal worden voorzien 
in PV-panelen om alle energie noodzakelijk voor 
de verwarming en de ventilatie en de sanitair warm 
water productie. 

Windenergie
Een mogelijk te onderzoeken piste zijn het toepassen 
van helicoïdale windturbines, die horizontaal worden 
opgesteld op het dak. Dit moet verder onderzocht 
worden naar hun rendement en technische 
haalbaarheid op deze site. 

Sanitair warm water
De productie van sanitair warm water vraagt een 
belangrijke en omvangrijke installatie. Dit vraagt 
de nodige aandacht en conceptbepaling in functie 
van wetgevingen en het rationeel energiegebruik 
of technische optimalisatie en implementatie 
van zonne-energie. We geloven niet in individuele 
installaties met elk een zonneboiler. Deze individuele 
installaties zijn duur en omvangrijk om in de 
appartementen te plaatsen.
We voorzien een centrale opwekking van sanitair 
warm water waarbij de opslagcapaciteit optimaal 
zal worden berekend volgens het afnameprofiel. Via 

zonnecollectoren wordt het water voorverwarmd (of 
volledig verwarmd) door middel van gratis zonne-
energie (zonneboilers en zonnecollectoren op het 
dak).
Bij een overcapaciteit aan zonne-energie in 
tussenseizoenen zal de zonne-energie worden 
toegevoegd aan de retourtemperatuur van de 
verwarmingslus en dus energie leveren aan het 
verwarmingssysteem dat op lage energie werkt.
Het sanitair warm water wordt evenwijdig aan 
het verwarmingsnet rondgestuurd naar alle 
appartementen op een temperatuur zodat de 
legionella wetgeving gerespecteerd wordt.

Hemelwater
Het hemelwater wordt maximaal gerecupereerd 
en opgeslagen. Dit grijs water wordt gebruikt voor 
spoeling van de toiletten en het onderhoud van 
tuinen en gemeenschappelijke verharde delen.

Toiletten worden voorzien van een waterbesparende 
spoelbak met keuzeknop. Spaardouchekoppen zijn 
speciaal ontworpen om met beperkt waterdebiet 
toch een groot douchecomfort te geven. 

Onderhoudsvriendelijkheid
Het globaal systeem van de technische installaties 
is eenvoudig van opbouw, waarbij slechts beperkte 
interventies voor de luchtgroepen en stookinstallatie 
noodzakelijk zijn: het halfjaarlijks vervangen van 
filters en nazicht van de luchtgroep en een éénmalig 
seizoensonderhoud  van ketels en check van de 
warmtepompen. Bovendien zijn deze installaties 
zeer gemakkelijk en onafhankelijk toegankelijk. 
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NOTA STUDIEBUREAU AKOESTIEK

Bij het ontwerp van het gebouw is aandacht besteed 
aan het akoestisch comfort voor de toekomstige 
bewoners. Het ontwerp streeft de criteria voor 
normaal akoestisch comfort na volgens de norm 
NBN S01-400-1(2008).
Daartoe zijn onder andere volgende voorzieningen 
getroffen:
- voldoende zware vloerplaten met een zwevende 
chape per appartement en in de gemene delen;
- ontdubbelde spouwmuren tussen de 
appartementen met minerale wol in de spouw;
- goede geluidsisolatie van de gevel aangepast aan 
de geluidsbelasting in de omgeving.

NOTA STUDIEBUREAU STABILITEIT

Het volledige project kunnen we voor wat betreft de 
structuur opknippen in 3 grote delen: een rechthoekig 
woongebouw, een vierkantig woongebouw, en een 
ondergrondse parking.

BOVENBOUW

Rechthoekig Woongebouw
Het grootste woongebouw heeft een rechthoekig 
grondplan van ± 55 x 16,5 m en telt 7 bouwlagen. 
De hoofddraaglijnen van het gebouw worden gevormd 
door de korte gevels en dwarse woningscheidende 
wanden. Door het aantal bouwlagen en de daarbij 
horende lijnlasten op de schijven worden deze op de 
eerste 3 bouwlagen uitgevoerd als betonwand. Op  de 
hogere verdiepingen gaat de voorkeur naar gelijmde 
silicaatblokken omwille van hun goede draagkracht 
en hoger eigengewicht hetgeen ook akoestisch 
interessant is. Bovendien zijn ze goedkoper dan 
traditioneel metselwerk. De travee-maat is variërend 
in functie van de woningen.
De structurele vloerplaat bestaat uit breedvloerplaten. 
Op die manier wordt een massieve, doorlopende 

ONDERBOUW

Ondergrondse Parking
De ondergrondse parking bevindt zich grotendeels 
onder de woongebouwen, maar er zijn tevens zones 
die niet ‘overbouwd’ zijn.
Op basis van onze ervaring met projecten in de 
nabijheid en de beschikbare informatie via DOV 
verwachten we dat het grondwaterpeil hoog is en 
dat er mogelijks tot een diepte van 10 m slappe 
veenhoudende lagen zitten.
In dergelijke omstandigheden is bemalen 
noodzakelijk voor de uitvoering van de onderbouw 
en is het ook aangewezen te funderen op palen.
De contouren van de parking zullen in ieder geval 
uitgevoerd worden met betonwanden van 30 cm 
dikte.
Het uitvoeren van sonderingen en de plaatsing van 
de peilbuizen zullen in een volgende fase de nodige 
informatie bieden omtrent de draagkracht van de 
ondergrond en het grondwaterpeil. Deze gegevens 
en de eventuele bemalingsstudie zullen ons toelaten 
de funderingen nauwkeurig te dimensioneren en de 
meest economische oplossing voor te stellen.
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betonplaat gevormd. Aangezien de vloerplaat 
hyperstatisch is kunnen we de doorbuiging en 
wapeningshoeveelheid wat beperken. 
De massiviteit komt dan weer de akoestiek ten goede.
De woningen hebben aan de tuinzijde een open gevel 
en worden op ieder niveau ontsloten door een balkon.
Dit balkon rust langs de zijde van de tuin op een 
reeks (geprefabriceerde) betonnen kolommen en 
is thermisch onderbroken opgehangen aan de 
doorlopende betonplaat. 
Het gebouw heeft 2 traphallen en 2 liftschachten die 
aansluiten op de balkons en zijn uitgewerkt als stijve 
kernen die bijdragen tot de langse stabiliteit van het 
gebouw.

Vierkantig Woongebouw
Het vierkantig woongebouw telt slechts 3 bouwlagen 
en heeft een grondplan van ± 15,2 x 15,2 m. 
De gevels vormen samen met de centrale kern 
en de diagonale betonnen schijf diagonaal op de 
verdiepingen, de verticale dragende structuur. De 
vloerplaten bestaan uit ter plaatse gestorte massieve 
betonnen platen.
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