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1. Intro

Voor u ligt een bundel met een eerste concept voor 44 nieuwe so-
ciale woningen in Westerlo.

De bundel verwoordt een visie, ze licht onze uitgangspunten voor 
het ontwerp toe. 

Het is nog zeker géén definitief schetsontwerp. 

Daarvoor ontbraken er enkele onmisbare schakels in het proces. 

Een ontwerp kan maar tot stand komen in nauw overleg tussen de 
bouwheer en het ontwerpteam. De inbreng van de bouwheer sa-
men met de terugkoppeling naar het ontwerpteam, maken dat het 
concept zowel programmatisch als vormelijk verder kan groeien. 

Er zijn nog tal van opties te bekijken.

Er zijn nog tal van knopen door te hakken. 

Die dialoog willen we centraal stellen,
van schetsontwerp tot ingebruikname.

Open Oproep 21 januari 2011 - 48

OO2112
Westerlo – sociale huurwoningen 
Volledige studieopdracht voor de bouw van 44 sociale huurwoningen in Westerlo.

Opdrachtgever   CV Zonnige Kempen

Ligging   Rodekruisstraat/Guldensporenlaan, 2260 Westerlo

Budget    voor opmaak stedenbouwkundig concept en uitvoering omgeving  
   en gebouwen:4.570.000,00 € excl btw en erelonen

Honorariumvork  Volgens de richtlijnen van VMSW – Brussel

Timing   Afhankelijk van de goedkeuring door de overheid/VMSW

Vergoeding  3.000 € excl btw/laureaat

‘Zonnige kempen’ is een sociale bouwmaatschappij met als ambitie goede en betaalbare 
woongelegenheden aan te bieden aan mensen die niet in staat zijn dergelijke woongelegenheden 
te vinden op de privé-markt. Hierbij staat het aspect ‘duurzaam en energiezuinig bouwen’ al 
geruime tijd vooraan op de agenda. ‘Duurzaam en energiezuinig bouwen’ betekent niet enkel 
een meerwaarde voor de huurder zelf, want die krijgt een comfortabele woning met een lage 
energierekening, maar betekent tegelijk een meerwaarde voor het ganse milieu, want de 
woongelegenheden verbruiken weinig energie en stoten minder schadelijke stoffen uit. Ook in 
dit project zijn duurzaamheid en het realiseren van meerwaarden belangrijke uitgangspunten. 
De architectuur en omgeving zijn de noodzakelijke voorwaarde voor een goed samenleven.

Het perceel is gelegen in tussen de Rodekruisstraat en de Guldensporenlaan in Westerlo, 
even buiten het centrum. Volgens het gewestplan maakt dit terrein deel uit van een 
woonuitbreidingsgebied. Het gebied is momenteel niet bebouwd, maar kan volgens het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in de toekomst ontwikkeld worden. Het noordelijke deel 
van het woonuitbreidingsgebied werd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan aangeduid 
als te herbestemmen. Het zuidelijk deel blijft gereserveerd als woonuitbreidingsgebied en is 
aangekocht door Zonnige Kempen om het project op te realiseren.
Het project heeft als doelstelling om het terrein van 1,45ha te ontwikkelen en er een 44 
tal sociale huurwoningen op te realiseren. De opdracht omvat naast het formuleren van 
een beperkte stedenbouwkundige visie met betrekking tot ontsluiting, circulatie, relatie tot 

omgeving etc. een architecturale studie van de site. Deze opdracht kan mogelijk uitgebreid 
worden met een studie voor omgevingswerken. 
De complexiteit van de opdracht zit in de verzoening van de verschillende randvoorwaarden 
zoals: de ontsluiting van het terrein, de grote schaal van het project, de relatie met de 
verkaveling langs de straat en bestaande bebouwing in de omgeving, stedenbouwkundige 
beperkingen, duurzame aspecten, enz.
Bovendien wenst de opdrachtgever alvast de volgende aandachtspunten mee te geven aan 
de kandidaat-ontwerpers: 
• De opdracht omvat de keuze van een architect met een bepaalde visie en conceptidee voor 
de projectsite. De opdracht omvat geen uitgewerkt voorontwerp.
• Er wordt veel aandacht geschonken aan de stedenbouwkundige visie over ontsluiting en 
relatie met de omliggende omgeving.
• De gewenste dichtheid ligt boven 25 woningen per hectare, wat een doordachte schakeling 
van woningen vereist alsook een vernuftige doch compacte inpassing van publieke ruimtes.
• De typologie van het merendeel van de woningen is de gezinswoning, al dan niet geschakeld 
aan complementaire wooneenheden.

De opdrachtgever kan ook beslissen om, na oplevering van de structuurvisie en mits inrichting 
van een nieuwe aanbestedingsprocedure, de uitvoeringsopdracht aan derden te gunnen. De 
ontwerper kan in dat geval geen rechten van schadevergoeding doen gelden.
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2. Westerlo aan het water

Westerlo maakt deel uit van een reeks verstede-
lijkte kernen die zich uitstrekken tussen twee val-
leien, die van de Grote Nete met zijn vele natte 
weilanden en vijvers, en de veel kleinere vallei 
van de Wimp. Het woonuitbreidingsgebied waar 
de nieuwe woningen zich zullen bevinden is ook 
gedeeltelijk in het overstromingsgebied gelegen. 
Gezien de aandacht die we steeds meer moeten 
besteden als architecten en stedenbouwkundigen 
aan waterproblematieken, is dit ook voor deze 
site van groot belang. We willen niet alleen droog 
bouwen naast het overstomingsgebied, het water 
moet ook in de sociale en de open ruimte struc-
tuur een rol gaan spelen. We willen het water in-
zetten als drager van de open ruimte.  

WESTERLO

ZAMMEL

ZOERLE 
PARWIJS

richting
Herentals

richting
Olen

richting
Booischot

richting
Herselt

richting
Herselt

richting
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overzichtskaart situering site
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grote nete
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3. 4 observaties over het sociale wonen

3.1. Waar woon ik alweer?

3.2. De voordelen van de groep

Het compacte bouwen in groep heeft een aantal voordelen. Eerst en 
vooral de economische voordelen die gedeelde technieken, coherent 
materiaalgebruik en relatieve grote werven met zich meebrengen. Dit 
groepswoningproject laat toe ook de openbare ruimte in te zetten als 
meerwaarde: als ontmoetingsplek, als actieve waterbuffer, als groeps-
parking, als publieke landschapsstructuur ...

De Vlaming heeft een baksteen in de maag, zegt men vaak, maar het is 
zelden dezelfde baksteen. Iedere woning heeft een sterke drang naar in-
dividuele expressie. Zeker in de kleinere woonkernen is de droom van de 
individuele woning op zijn eigen kavel diepgeworteld in de sociale con-
text. Een grootschalig groepswoningproject kan hier een schril contrast 
betekenen. We moeten aandacht hebben voor de individualiteit van elke 
woning en haar buitenruimte, zonder de coherentie in de architectuur te 
verliezen. De herkenbaarheid van de eigen woning willen we vooropstel-
len als ontwerpprincipe.
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3.3. Binnengebied als unieke plek

3.4. Diverse buitenruimten

Binnen dat gebied zoeken we naar verscheidenheid in buitenruimte. Niets 
zo saai als de ene straat na de andere. De open ruimte wordt immers ook 
ingezet als waterinfiltratie-systeem en buffer, door wadi’s en brede groen-
stroken naast de hoofdas. Er is plek voor een speelveld, enkele wadi’s, een 
bomenlaan en een buurtplein.

De kans die hier op tafel ligt, is niet te onderschatten. De realiteit van de 
vastgoedmarkt betekent meestal een monotone verkavelingsdrang met 
nauwelijks van elkaar te onderscheiden straten die zelden iets teruggeven 
van bijzondere publieke plekken. Dit sociale project kan dat wel, zeker in 
combinatie met de toekomstige uitbreiding naar de Wimp toe. We willen 
inzetten op een publiek domein dat enkele waardevolle landschapsstruc-
turen toevoegt en ook teruggeeft aan de buurt. Geen gesloten cul-de-sac 
maar een duidelijke ontmoetingsplek en/of startpunt van een wandeling, 
een plek die ook de identiteit van de woonwijk kan dragen.
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SITE
rodekruisstraat

guldensporenlaan
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4. Site strategie

4.1. 3 plekken

W.U.G. 1

W.U.G. 2

BREED

SMAL

N

Z

OW

Het toekomstperspectief: de site 
vraagt een visie over het volledige 
woonuitbreidingsgebied.

Moeilijke vorm: de site is driehoekig 
met aan de smalste zijde nauwelijks 
plaats voor een woning en aan de 
brede zijde voldoende breedte voor 
meerdere woningen naast elkaar.

Voor-Achter: De site is omringd door 
verkavelingen die elk met hun achter-
tuin aan het te ontwikkelen gebied 
grenzen. Dit vraagt een specifieke op-
lossing.

Oriëntatie: We zoeken voor al de tui-
nen en terrassen naar een Zuid-Oost 
of Zuid-West oriëntatie. Dat laat een 
optimaal gebruik van de buitenruimte 
toe. De woningen kunnen ofwel als 
Oost-West doorzonwoningen uitge-
voerd worden, ofwel als driegevelwo-
ningen waar de oriëntatie altijd opti-
maal is.

De toegankelijkheid 2: De toegang tot 
de site werd reeds vastgelegd in de 
verkaveling langs de Rodekruisstraat. 
De tweede toegang, waarschijnlijk 
enkel voor zacht verkeer, kan ener-
zijds over de lege kavel lopen, maar 
dat vergt een aankoop van die strip 
en stelt enkele beperkingen aan de 
resterende kavel (breedte?). De uit-
breiding in het noorden kan op veel 
eenvoudigere manier deze verbinding 
realiseren.

De toegankelijkheid 1: De site wordt 
gestructureerd door een nieuwe bo-
menlaan, die op termijn ook tot aan 
de Wimp kan doorlopen. Het wordt 
de hoofdstructuur van de site.
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Zo komen we tot drie plekken op de site: de laan, de hof en 
het veld. Elk heeft zijn eigen type bebouwing en programma.

1. HOFWONINGEN 

compact bouwen met eigen ommuurde hof

2. LAANWONINGEN

compact bouwen met tuin/tuin relatie naar verkaveling

3. BUURTVELD 

speelveld en actief landschap

Die verdeling is niet zomaar tot stand gekomen. Ze laat toe 
om ook de volgende fase te integreren. De laan kan makkelijk 
doorgetrokken worden richting de Wimp. De extra ontsluiting 
naar de Guldensporenlaan kan in het noordelijke deel van het 
woonuitbreidingsgebied komen. De strip van laanwoningen 
kan verder lopen en als oplossing dienen voor de tuinrand in 
het oosten. In de zone ten westen van die laan die veel bre-
der is, kan de schakeling van hofwoningen toegepast worden, 
met kleinschalige pleintjes ertussen.

Drie zones: De ontsluiting definieert drie zones op de site: 
een zone voor laanwoningen, een zone voor hofwoningen en 
een zone voor het buurtveld.

Het centrale knooppunt in de site is meteen ook de meest 
representatieve plek van het nieuwe woningbouwproject.

1
2

3
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4.2. de site ontleed

31 bomen

waterbuffer / wadi

37% publieke buitenruimte 25% private buitenruimte

Een lange bomenrij langsheen de laan structureert de site. 
Groepjes bomen op het pleintje tussen de hofwoningen en 
op het buurtveld zorgen voor beschutting.

De wadi ten noordwesten kan dienen als bufferbekken en fy-
sische grens tussen tuin en woning.

Het buurtveld samen met groene tussenruimte vormen een 
grote publieke buitenruimte om te ravotten en spelen of een 
wandeling te maken.

Elke woning heeft zijn eigen private buitenruimte onder de 
vorm van een patio/binnenhof of achtertuin grenzend aan de 
bestaande tuinen.

De laanwoningen vormen een lint van half aaneengesloten 
bebouwing die later gemakkelijk zijn uitbreiding kan vinden 
richting de Wimp. De hofwoningen clusteren zich rond een 
pleintje. Deze woonvorm kan zich in de toekomst verder uit-
spreiden om het bredere deel van het achterliggende terrein 
met vijver.

Het parkeren is opgelost als groepsparkeren onder gemeen-
schappelijke luifels. Toch laat het inplantingsplan toe om de 
afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde parking te be-
perken tot  minder dan 20 meter. Voor het bezoekersparkeren 
worden er tussen de bomenrij van de laan nog extra groene 
parkeerplaatsen voorzien in open lucht. De site is voldoende 
groot om nog extra parkeerplaatsen aan te leggen indien het 
aantal bezoekersparkeerplaatsen groter dient te worden.

De fietsenparkings krijgen prominente plaatsen op de site. 
Het is het duurzame vervoersmiddel bij uitstek en krijgt voor-
rang. 

De toegangswegen wordt zo beperkt mogelijk gehouden zon-
der in te boeten aan bereikbaarheid voor de bewoners, be-
zoekers, gemeentelijke- en hulpdiensten.

Een fijnmazig paden netwerk zorgt voor een voetgangers-
vriendelijke site.
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4.2. de site ontleed

19% bebouwing

54 parkeerplaatsen inclusief 10 parkings voor bezoekers 

10% wegen 9% voetpaden

60 fietsenparkings
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4.3. referenties en materialenpalet
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4.4. lengteprofiel site

profiel A

profiel B
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Landelijk wonen:

De schakeling van de verschillende woningen bestaat uit een vijftal typologieën, verdeeld over 16 “Hofwoningen” en 
28 “Laanwoningen”. De site telt in het totaal 40 grondgebonden woningen met elk private buitenruimte en 4 apparte-
menten met terras. 

Om een goede sociale mix te bekomen zijn de verschillende typologieën doordacht op het terrein geplaatst. 

De hofwoning is een ideale typologie voor kleinere jonge gezinnen: een overzichtelijke patio nabij de leefruimte om 
een zeiltje in het oog te houden voor spelende kinderen of een gemeenschappelijk omsloten pleintje met voldoende 
sociale controle. 

De verschillende types laanwoningen hebben telkens een grotere/kleinere private tuin, gerelateerd aan het aantal 
bewoners van het huis. De woningen met één slaapkamer zijn telkens gegroepeerd per vier, 2 woningen op het gelijk-
vloers en 2 op de verdieping. Ze bevinden zich aan de beide koppen van de laan.

De laanwoningen A (1/2) en D (4/6)  hebben telkens een slaapkamer op het gelijkvloers. Deze types zijn dus gemak-
kelijk om te vormen tot een aangepaste woning voor andersvaliden. In het totaal telt de gehele site een potentieel van 
7 aanpasbare woningen.

Uiteraard zijn er nog tal van mogelijkheden om de mix van typologieën aan te passen. De laanwoningen laten immers 
een oneindig aantal combinaties open. 

Enkele cijfers:

- totaal aantal woningen:  44

- aantal hofwoningen:  16

- aantal laanwoningen:  28

- type 1/2:   8 (18%) 

- type 2/3:   22 (50%)

- type 3/4:   11 (25%)

- type 4/6:   3 (7%)

84

60

84

60

84

60

84

60

84

60

HOFWONING, type 2/3

LAANWONING A, type 1/2

LAANWONING B, type 2/3

LAANWONING C, type 3/4

LAANWONING D, type 4/6

16 x

8 x

6 x

11 x

3 x

* Aanpasbare woningen
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5. Typologie

5.1. Overzicht

*

*

*

*

*
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5.2. LAAN woningen

Als voorbeeldtype is de laanwoning C, 
type 3/4 verder uitgewerkt. De grondge-
bonden woning heeft een eigen private 
achtertuin grenzend aan de leefruimte. 
De voorzijde van de woning geeft direct 
uit op het publieke domein met aan de 
overzijde van de laan de mogelijkheid tot 
parkeren onder een luifel. Op de verdie-
ping hebben de slaapkamers ofwel door-
zichten naar tuin of straatzijde.
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Laanwoning C, type 3/4 - VARIANTE A

gelijkvloers met doorzon leefruimte
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Laanwoning C, type 3/4 - VARIANTE B

gelijkvloers met leefruimte gericht naar tuin

verdieping
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Als voorbeeldtype is de hofwoning, type 
2/3 verder uitgewerkt. De grondgebon-
den woningen worden telkens rug aan 
rug geschakeld. Elke woning heeft zijn ei-
gen “hof” of patio langsheen de volledige 
lengte van de woning. De leefruimte geeft 
over de volledige lengte uit op het bin-
nenhof. De relatie binnen buiten wordt zo 
vergroot. De typologie heeft de potentie 
om te vertrekken vanuit een klassieke ka-
merverdeling: zithoek, keuken, eetkamer 
of vanuit een meer loft-achtige ruimte. 
Op de verdiepingen kijken de kamers uit 
op de eigen tuin. De tuinmuren variëren 
van hoog naar laag om zowel voldoende 
zichten als privacy te geven.

5.3. HOF woningen
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5.4. BUURT veld



p. 32OO2112 - CODE A



p. 33OO2112 - CODE A



p. 34OO2112 - CODE A

stookplaats en sanitair warm water productie

sanitair warm water productie

ondergrondse verbinding
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6. Technieken

6.1. Technische uitgangspunten op niveau van 
de site

Warmteproductie, productie sanitair warm water en 
verdeling van warmte en sanitair warm water

Om volgende redenen vinden we het zinvol om voor collec-
tieve woningbouw te vertrekken van een centrale installatie 
voor warmteproductie:

1. verhoogd productierendement omdat het geleverde 
vermogen veel beter op de ogenblikkelijke vraag kan wor-
den afgestemd

2. geen verlies aan nuttige vloeroppervlakte binnen de 
wooneenheden voor ketel, boiler, schouw en gasteller

3. centraal onderhoud en een beperkter aantal onderdelen 
onderhevig aan slijtage en frequent onderhoud

4. de afname van warm water door een groter aantal ge-
bruikers verloopt gespreid in de tijd, waardoor de waterin-
houd van de collectieve installatie per bewoner sterk kan 
worden verminderd

5. de beperktere waterinhoud reduceert de investerings-
kost voor alternatieve opwekkings-technologieën: bijvoor-
beeld zonnecollectoren of een WKK.  

De implementatie van een centrale installatie gaat steeds ge-
paard met een aantal organisatorische, technische en econo-
mische randvoorwaarden die door de opdrachtgevers en ar-
chitecten moeten aanvaard en verwerkt worden. 

1. Het beheer van een centrale installatie vraagt bijzon-
dere aandacht voor de opvolging van de facturatie van het 
centrale gasverbruik over de verschillende verbruikers en 
de toelichting daarvan aan de bewoners. Vermits de op-
drachtgever van dit  concrete project hiermee al lange tijd 
vertrouwd is en zelfs een voortrekkersrol speelt op dit vlak, 
stelt dit geen probleem. 

2. De opportuniteit die het terrein op architecturaal en 
stedenbouwkundig vlak biedt leidt tot een ruimtelijk ver-
spreidde inplanting. De gevolgen van deze keuze op tech-
nisch vlak vangen we op door tijdig de juiste te keuze te 
maken inplanting van centrale technische ruimten en ver-
deling van de hoofdleidingen.  In de EPB berekening is im-
mers de lengte van de circulatieleiding voor de verdeling 
of lokale aanmaa k van sanitair warm water via de centrale 
warmteproductie erg bepalend. We situeren daarom de 
stookplaats voor centrale warmteproductie zo dicht moge-
lijk bij het zwaartepunt van het project. 

Van daaruit verdelen hoofdleidingen warmte naar de ver-
schillende ‘clusters’ van compactere bebouwing (bijv. lint-
schakeling) met een eigen sanitair warm water productie. 
Die lokale sanitair warm water productie bestaat uit een 
zonnecollector met naverwarming en een zo kort moge-
lijke verdeelleiding naar de verschillende afnemers.  

3. Voor de concrete site met gefragmenteerde bebouwing 
zullen volgens bovenstaand principe ondergrondse verbin-
dingsleidingen nodig zijn tussen verschillende bouwvolu-
mes of clusters. Deze stellen een aantal randvoorwaarden:

a. Technisch: de verbindingsleidingen worden per de-
finitie niet beschermd door het gebouw en zijn dus 
kwetsbaarder. De kwaliteit van deze leidingen is even-
wel sterk verbeterd door de toepassing van voorgeïso-
leerde kunststofleidingen in een erg stevige mantel met 
ruime isolatie voor een minimaal warmteverlies. Dat 
warmteverlies wordt verder beperkt door de tracés zo 
kort mogelijk te houden en koppelingen in volle grond 
te vermijden. 

b. Om het rendement van de verwarmingsketel (zo laag 
mogelijke temperatuur) en de verliezen tijdens zomer-
periode te beperken is het o.i. zinvol om de circuits voor 
verwarming en sanitair warm water tussen stookplaats 
en naverwarming sanitair warm water per cluster apart 
te nemen. 

c. Het terrein waarin de verbindingsleidingen liggen 
moet een status hebben die dit mogelijk maakt. Op 
openbaar terrein zijn deze privéleidingen geen eviden-
tie. Hieromtrent moet in een vroeg ontwerpstadium 
duidelijkheid zijn. In geval de terreinstatus maakt dat 
zones niet bruikbaar zijn voor verbindingsleidingen 
zullen we voorstellen om stookplaatsen per cluster te 
voorzien. 

4. De verdeelleidingen ín de gebouwen zelf verlopen door-
heen de verschillende wooneenheden en blijven zo kort 
mogelijk. Bij  nieuwbouw is de bouwwijze van sociale wo-
ningbouw er op gericht zo economisch mogelijk te bouwen 
binnen de gestelde kwaliteitseisen. Dat maakt dat bijv. pla-
fondhoogtes niet hoger gemaakt worden dan nodig, kel-
ders vermeden worden indien structureel niet vereist en 
dus passage van hoofdleidingen doorheen leefzones niet 
evident is. Wij zien volgende mogelijkheden die vroeg ge-
noeg geïntegreerd moeten worden in het ontwerp: 

 − verhoging van een bouwlaag, 
 − lintschakeling van ruimtes waarin de vrije hoogte beperkter 

kan zijn (bergingen, WC, badkamers, inkom…)
 − Gemeenschappelijke circulatie tussen wooneenheden
 − Doorlopende (kruip)kelder of geul
 − Zolder
 − Parking 

Deze laatste twee zijn in het voorliggend wedstrijdontwerp 
niet aan de orde, de overige kunnen wel. 
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6.2. Technische uitgangspunten op niveau van 
de wooneenheden

Tellers 

Watertellers en elektriciteitsmeters worden voorzien per wo-
ning, zo dicht mogelijk tegen de voorgevel. 

Concreet voor de planvoorstellen uit de wedstrijdbundel: 

 − Voor type 2/3 kan dit in de kast van de inkom.  De berging ligt 
verder af van de gevel en zal als optie besproken moeten wor-
den met de nutsmaatschappijen.

 − Voor type 3/4 is de berging de aangewezen plek voor de me-
ters.

 Bij twee gestapelde woningen moet ermee rekening gehou-
den worden dat de tellers voor de bovenliggende woning ook 
op begane grond moeten komen, buiten de privédelen van de 
gelijkvloerse woning.

Bij een centrale stookplaats komen in de appartementen zelf 
de tellers voor warmte en, bij toepassing van centrale sanitair 
warm water productie, tellers voor sanitair warm water. De 
opstelling is overeenkomstig onderstaande foto en komt o.w.v. 
de bereikbaarheid best in een berging.  

Regeling verwarming 

Ketelwater i.f.v. de buitentemperatuur volgens een stookcurve 
aangepast aan de nood van de gebruikers. Per woning is een 
ruimtevoeler/afstandsbediening voorzien waarmee de  bewo-
ners een afwijking van ±3°C op de algemeen ingestelde streef-
waarde in de leefruimte kunnen instellen. Op het apparaat is 
ook een druktoets voorzien die keuze dag/nacht toelaat. Bij 
instelling ‘afwezig’ zakt de streefwaarde naar een algemeen 
ingestelde nachtverlaging. Een individuele klok is in dit sys-
teem niet voorzien. 

Verdeling verwarming in de woningen

Collectoren in de bergingen: op plinthoogte voor de begane 
grond, aan plafond voor de verdieping. Voorgeïsoleerde ver-
deelleidingen in de dekvloer naar standaard radiatoren. Over-
al muuraansluitingen tenzij dit constructief niet mogelijk zou 
zijn (opgekeerde balk bijv.) 

Plaats radiatoren: zoveel mogelijk onder de ramen tegen een 
borstwering. Bij ramen tot op de vloer worden de radiatoren 
er naast geplaatst, rekening houdend met het meubelplan en 
plaatsing gordijnen. Elektrische voorzieningen moeten afge-
stemd worden op de plaats van de radiatoren.

Ventilatie

We voorzien per wooneenheid een individueel ventilatiesys-
teem voorzien, bij voorkeur systeem C, al dan niet vochtge-
regeld i.f.v.  het E-peil. De luchttoevoer gebeurt dan via een 
energiezuinige ventilator en zelfregelende toevoerroosters 
van klasse P3 of P4 in de leefruimte en slaap kamers en de me-
chanische afvoer gebeurt in de badkamer, keuken, wasplaats  
en WC via vochtgeregelde extractiemonden (regeling via voch-
tigheid en/of aanwezigheid). 

Dampkap en desgevallend (i.f.v. wens/visie opdrachtgever) af-
blaas van droogkast: zo kort mogelijk, bij voorkeur afblaas naar 
dak wegens minder zichtbaar en minder risico op geurhinder. 

Concreet voor de planvoorstellen uit de wedstrijdbundel: 

 − Voor type 2/3 komt ventilator in de berging. Verlaagde zolde-
ring nodig in inkom en WC voor connectie badkamer/WC met 
berging. Indien de berging zich onder de verdieping (A) bevindt 
is een koker doorheen de bovenliggende slaapkamer nodig. 
Anders (B,C) kunnen afblaas ventilatie, dampkap en droogkast 
via het dak boven de berging zelf.

 − Voor type 3/4 A komt de ventilator in de berging en is een ver-
laagde zoldering nodig tussen badkamer/keuken en berging. 
Voor de afblaas van ventilatie, dampkap en droogkast is een 
schacht nodig doorheen de bovenliggende slaapkamer. In type 
3/4 B kan de ventilator ook in de berging op de verdieping, mits 
een verlaagd plafond in de badkamer.

Uitmonding in de buitenlucht kan via een gelaagde gecombi-
neerde dakopstand. 

Om verlaagde zolderingen te vermijden kunnen we, mits ak-
koord ir. stabiliteit en opdrachtgever, overwegen om kanalen 
in de structurele vloer in te storten: 
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Sanitair

Gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater. Fecaliën-
houdend en niet - fecaliënhoudend afvalwater wordt apart 
afgevoerd.

Sanitaire toestellen volgens de standaardeisen van het VMSW 
bestek waarbij elegantie gekoppeld wordt aan hygiëne, duur-
zaamheid, onderhoudsgemak en een laag water verbruik 
(spaarstanden, basisstand met koud water bij mengkranen, 
eventueel regenwater recuperatie voor WC spoeling).

Voorziening van toebehoren volgens wens van opdrachtgever 
en architect.

Individuele regenwaterrecuperatie voor toiletspoeling. 

Ontharding van het leidingwater is niet voorzien en wordt des-
gevallend overgelaten aan de bewoners. 

Collectoren voor de verdeling van koud en warm water in de 
bergingen naar analogie met de collectoren voor verwarming. 

Elektriciteit

Ruime voorziening van stopcontacten en communicatiecon-
tacten voor modern leefcomfort, inplanting en aantal in over-
leg met opdrachtgever en architect.

Verlichtingsarmaturen kunnen, in overleg met opdrachtgever, 
voorzien worden op kritische plaatsen in de wooneenheden 
zelf: badkamers, keukens. Verder zullen de gemeenschappelij-
ke ruimten en buitenruimten voorzien worden van armaturen 
met energiezuinige (compacte) fluorescentielampen met elek-
tronische ballasten en armaturen met een hoog rendement. 
De opstelling en armatuurkeuze laat eenvoudig onderhoud 
toe. 

Autonome detectoren in de wooneenheden. 

Voorstel inplanting en voorzieningen volgens architectuurplan 
wordt na overleg met bestuur technisch verder uitgewerkt in 
de volgende ontwerpfase.

Toegankelijkheid

Aangepaste voorzieningen in die wooneenheden die geschikt 
zijn voor minder validen: bereikbaarheid en hulpmiddelen sa-
nitair, inplantingshoogte schakelaars en stopcontacten,... vol-
gens de algemene principes van ‘levenslang wonen’. 
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7. Structuur

Draagvermogen van de grond :

Uit de gegevens die over de grond beschikbaar zijn op dov.
vlaanderen.be blijkt dat de ondergrond ter plaatse bestaat uit 
Diestiaanzand, dit is een glauconietrijk heterogeen zand.  (Zie 
een uittreksel uit deze website, met de bouwgrond daarop 
aangeduid, en met aanduiding van de beschikbare boringen 
en sonderingen in de buurt, hierbij).  Uit de boringen blijkt 
dat ook de bovenste (quartaire) grondlagen zanderig zijn.  Uit 
de sonderingen blijkt dat de grond draagkrachtig is, met een 
zwakke laag op kelderdiepte.  Om een rationele, zuinige en 
veilige dimensionering van de funderingen toe te laten zullen 
deze gegevens moeten bevestigd worden door een grondon-
derzoek ter plaatse van het project.  Een verzoek daartoe, vol-
doende gedetailleerd beschreven om met de beschrijving er 
prijs voor te kunnen vragen en het te kunnen bestellen zal te 
gelegener tijd opgesteld worden.  Voorlopig kan dus uitgegaan 
worden van draagkrachtige grond.  

Grondwater : 

De stand van het grondwater schommelt rond de waterstand 
van de vijver op het perceel omsloten door de grond van het 
project.  Dit is eerder hoog.  Hier moet rekening mee gehou-
den worden indien kelders zouden overwogen worden.  Deze 
zullen omwille van de waterdichtheidseisen duurder zijn dan 
gebruikelijk.  Ze kunnen ook alleen ontworpen worden onder 
de gebouwen, omdat zij voldoende belast moeten worden om 
niet onveilig te zijn tegen opdrijven.  

Funderingen :

Men kan er van uitgaan dat ondiepe muren gefundeerd zul-
len worden op een gewone zool in mager beton, en eventu-
ele keldermuren op de vloerplaat van de kelder, werkend als 
algemene funderingsplaat.  Omwille van de veiligheid (zeker-
heid) en omwille van de economie (juiste dimensionering) zal 
dit echter nog moeten bevestigd worden door een niet al te 
uitgebreid grondonderzoek ter plaatse van het project.  

Omwille van de thermische isolatie worden de funderingen 
rondomom omgeven door isolatie (drukvaste isolatie onder 
de fundering).  

Kruipkelder of vloer op volle grond : 

Te beslissen op basis van economie.  De goedkoopste oplos-
sing wordt gekozen.  Dit wordt over het algemeen bepaald 
door de hoogte van de bestaande grond, in vergelijking met 
de hoogte waarop men het gelijkvloerse vloerpeil van de wo-
ning wil inplanten.  Indien dit verschil klein is, is een vloerplaat 
op volle grond het goedkoopst.  Indien dit verschil groot is, is 
de meerprijs van de welfsels ten opzichte van de vloerplaat op 
volle grond eventueel kleiner dan de kostprijs van de noodza-
kelijke ophoging.  Het omslagpunt ligt door de band op onge-
veer 80cm peilverschil.  In dit geval is de te verwachten hoge 
grondwaterstand ook een tegenindicatie voor het voorzien 
van een kruipkelder (kan onder water komen).  

Vloerplaten :

Voor het gelijkvloers : ondervloer op volle grond (op isolatie), 
die om akoestische redenen niet tussen, maar op de funde-
ringsmuren ligt.  

Voor de verdiepingen en het dak : welfsels, met een licht gewa-
pend druklaag.  (Door de lichtgewapende druklaag verhoogt 
de kwaliteit veel meer dan de kostprijs).  Op sommige (kleine) 
plaatsen kan ook een ter plaatse gestorte plaat nodig zijn.  

De woningscheidende platen in de appartementen zijn altijd 
predalplaten van 22cm omwille van akoestische isolatie.  Deze 
worden dus niet op sterkte gedimensioneerd, maar op ge-
wicht.

Dragend metselwerk :

De scheidingsmuren van de rijwoningen worden uitgevoerd 
als ankerloze spouwmuren in zwaar metselwerk (Silikaatsteen) 
omwille van  akoestische redenen.  2x 14cm zal in dit geval 
volstaan.  Ook de buitenmuren worden uitgevoerd in zwaar 
metselwerk van 14cm dikte.  14 cm volstaat in dit geval voor 
de sterkte, en het gewicht is nodig voor akoestische isolatie.  
De spouw in de scheidingsmuren begint op de fundering, en 
minstens 80cm onder het vloerpeil van het gelijkvloers (om-
wille van akoestische isolatie).  

In de appartementen zijn de de draagmuren en de binnen-
spouwbladen van de gevels in zwaar metselwerk en 19cm dik, 
en voorzien van een akoestische isolatiestrip tussen de vloer-
plaat en de muur (onder en boven).  

Uitzettingsvoegen :

De akoestische voegen tussen de rijwoningen en de 
appartements gebouwen, en tussen de gekoppelde patio-
woningen, dienen tevens als uitzettingsvoeg (de voeg begint 
op de fundering, alleen de fundering zelf is niet ontdubbeld).  
Deze voegen komen dus ook voor in het buitenspouwblad 
(daar als een rechte verticale voeg, afgewerkt met soepel blij-
vende kit).  

Akoestische isolatie :

Akoestische eisen bepalen het minimum gewicht van de wo-
ningscheidende vloeren in de apartementsgebouwen, en het 
minimum gewicht van de woningscheidend gevels en van de 
andere gevels.  Dus niet de stabiliteits-eisen, zoals men nor-
maal zou verwachten.  

Thermische isolatie : 

Ook de funderingen worden rondomom thermisch geïsoleerd.


