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POEZIE ALS UITGANGSPUNT

***

Huis Perrekes, een huis in een straat in een dorp...

... neemt ons mee in een zoektocht naar de wisselwerking zorg - gemeenschap.

Zorg aanwenden om het gemeenschapsleven in Oosterlo en omgeving te s  muleren. 

Het gemeenschapsleven inze  en om een zorgomgeving te creëren waarin men thuis is. 

Meer dan de ruimtelijke, is de human context hier belangrijk,  

en wordt de vraag voor de ontwerper :

hoe kan, met fysieke bouwstenen, gewerkt worden aan een human context die een warme, geborgen en prikkelende 
omgeving vormt?   

In een eerste deel staan we s  l bij de poëzie van de plek, de mensen en het samenleven en kijken we hoe deze kunnen 
uitgroeien tot de basis van het ontwerp. 





human context 
Meer dan de ruimtelijke, is de human context belangrijk. 

Het valt op dat er weinig mensen zijn op straat. 
Wie woont in Oosterlo? Vooral gezinnen met kinderen op school en ouders die werken in Ant-

werpen of Geel...  veel pendelaars.

De warmte en bedrijvigheid die we binnen in huis en in de tuinen van Huis Perrekes erva-
ren, vinden we buiten veel minder terug.  Het publiek domein is niet uitnodigend, te uitge-

strekt, te ongedefi nieerd. 

Ligt het centrum van Oosterlo aan de kerk of aan de frituur? Onderweg naar Oosterlo, ben je 
het dorp al weer uit, nog voor je het centrum bent tegen gekomen. Een centrale plek ont-

breekt.   

Er is weinig ac  viteit in het dorp, en toch zijn er veel voorzieningen : Huis Perrekes, het MPI, de 
Freinetschool, ...

Wie zal in de nieuwe verkaveling komen wonen? Door deze uitbreiding zal de site van Huis 
Perrekes alvast het geometrische centrum van Oosterlo worden. De nood aan (gemeenschap-

pelijke) publieke ruimte s  jgt. 

   De conceptstudie hee   hierover een sterke visie en legt een belangrijk poten  eel bloot. Het 
zorgcon  nuüm als kloppend hart van de gemeente, als ontmoe  ngsplek zowel binnen in het 

zorgpension en de polyvalente ruimte als buiten in het park van tuinen.  



Groene poëzie 

De groene ruimte mist vandaag gebruikers en zichtbaarheid, maar het informele karak-
ter en de uitgestrektheid ervan is zeer aangenaam. 

Het groen is oprecht : echt gras, echte bomen, echte herfst, echte lente, ...
 

De publieke ruimte als ruimte om te spelen, rusten, praten, sporten, beleven,...
een plek voor verwevenheid en ontmoe  ngen in het dorp (Perrekes, MPI, school, parochie, 

verenigingen, bewoners...)

Bloementuin, speelveld, dierenweide, moestuin,...
het vermengen van verschillende func  es bevordert het gebruik voor een brede doelgroep. 

Het gee   de buitenruimte een uitzonderlijke charme die ver staat van een klassiek park, maar 
eerder iets hee   van een kinderboerderij : niet georchestreerd, niet gemillimeterd maar onge-

dwongen, vrij zoals de natuur. 





mens en dier
Dieren kunnen verschillende genera  es samenbrengen en op die manier ontmoe  ngen s  mu-
leren. Ook het contact met de dieren zelf is voor sommige bewoners belangrijk en wordt een 

onderdeel van de dagrou  ne. De dierenweide, als scharnier tussen genera  es, vraagt 
een centrale plek in het zorgcon  nuüm. 



straatleven als zorgonderdeel
De nieuwe publieke func  es (park, zorgpension, kinderopvang, polyvalente ruimte) hebben het 
poten  eel samen het hart van Oosterlo te worden. Samen met de nabijheid van de school, het 

MPI Oosterlo, de kerk, de bakker, de frituur en de bushalte, kan hierdoor het leven op straat 
ac  ever worden. Verplaatsingen te voet worden ges  muleerd. De publieke ruimte krijgt meer 

aantrekkingskracht en gee   gelegenheid tot ontmoe  ngen.

Net die ontmoe  ngen en de betrokkenheid met dagelijkse ac  viteit is essen  eel in het 
verzorgingsproces. Deze ac  viteit prikkelt, structureert en doet verlangen. Het is een ver-

trouwdheid met de rituelen van elke dag.  De conceptstudie voorziet dat de bewoners in het 
centrum van deze ac  viteit geplaatst worden. 

  



Thuis voelen = betrokken zijn

“ van stoel tot stad” (J.B. Bakema)
Het is belangrijk voor de werking van de strategie dat er op verschillende schalen wordt nage-
dacht. Zo kunnen kleine details in het ontwerp van een kamer of zelfs een meubel een houvast 
vormen voor een bewoner.   Maar ook op schaal van het gebouw en de gebouwde omgeving 

kunnen bepaalde keuzes een grote invloed hebben op de huiselijkheid en het dagdagelijks 
gebruik van een huis. 

Huis Perrekes stree   naar een architectuur die draagt, beschermt maar ook uitdaagt. 





CONCEPTEN

***
Huis Perrekes wil verder bouwen aan een sterke verwevenheid met de maatschappij. 

Als ontwerpers hebben we onderzocht hoe de ruimtelijke condi  es hiervoor geop  maliseerd kunnen worden. 

Dit werd vertaald in een aantal concepten : 

1. Typisch Vlaamse architecturale diversiteit
2. Dorpsplein + parktuin

3. Bebouwde randen met oog op interac  e 
4. Polyvalente ruimte als generator van gemeenschapsleven  



CONCEPT 1

**

Typisch Vlaamse architecturale diversiteit

Het Vlaamse landschap wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid en archi-
tecturale diversiteit. Ondanks allerhande verkavelingsvoorschri  en, worden zelden 2 iden  eke 

woningen gebouwd. 

Onze bouwcultuur is heel individualis  sch, maar ook heel persoonlijk. 
In de ons omringende landen - zeker Nederland - zie je vaak een  uniformer bouwlandschap, 

maar ook onpersoonlijker en minder huiselijk.

We ervaren de gebouwde diversiteit als een kenmerk van onze bouwcultuur die sterk verweven 
is met onze maatschappij. Als we voor huis Perrekes een huis in een straat in een dorp willen 

bouwen, gaan we uit van een  architecturale diversiteit. Enkel op die manier zal het geheel zich 
inpassen in het weefsel van de dorpskern Oosterlo en zullen de bewoners wonen in een huis, in 

een straat, in een dorp, ...   

We opteren ervoor de verschillende bouwvolumes een eigen architecturale idern  -
teit  en uitwerking te geven. 



CONCEPT 2

**

Dorpsplein + Parktuin

Elke zichzelf respecterende stad hee   als belangrijkse publieke ruimtes een grote markt en een 
stadspark. 

STAD = GROTE MARKT  +  STADSPARK

Vertalen we dit naar de schaal van Oosterlo dan wordt de grote markt een dorpsplein waarop 
een markt of een kermis kan gehouden worden. Het stadspark krijgt de dimensies van een 

parktuin. 

OOSTERLO  =  DORPSPLEIN  +  PARKTUIN

 Hopelijk  zal op termijn de parking op het kruispunt van de  twee belangrijkste straten 
van Oosterlo vervangen worden door een dorpsplein. 

De parktuin wordt geïntegreerd in het project en combineert publieke (park) met private (tui-
nen) groene ruimte. 

PARKTUIN  =  PARK  +  TUIN

De parktuin draagt alle func  es van een park en een tuin in zich :

park = ontmoeten, iets drinken, ravo  en, afspreken, picknicken, spelen, ....
tuin = genieten, tuinieren, rusten, zonnen, buiten eten, ....

 De parktuin is de plek bij uitstek waar bewoners en omwonenden elkaar ontmoeten, waar jong 

en oud samenkomen en er interac  e ontstaat.  

+



CONCEPT 3

**

Bebouwde randen met oog op interac  e 
Er gaat veel aandacht naar de keuze van de inplan  ng van de nieuwe bebouwing. Een publieke 

ruimte werkt beter als ‘ontmoe  ngsgenerator’ als ze omkaderd wordt door bebouwing. Op 

een publieke ruimte waarop ramen uitkijken ervaar je meer gezelligheid en geborgen-
heid, je voelt je er beter op je gemak en zal er ook langer en geruster blijven. 

Als er bovendien publieke  func  es uitgeven op de openbare ruimte, ontstaat er een ex-
tra dynamiek. De openbare ruimte wordt opgeladen en krijgt meer sfeer en menselijke warmte. 

Wanneer de publieke ruimte een aangename sfeer uitstraalt, zijn passanten sneller geneigd om 
even te blijven en gebruik te maken van de publieke ruimte. Op dat moment ontstaat er dan 

weer interac  e tussen de passanten, de omwonenden en de gebruikers 
van de publieke ruimte.   



CONCEPT 4

**

Polyvalente ruimte als generator van gemeenschapsleven  

De projectdefi ni  e gee   aan dat de polyvalente ruimte dient ingezet te worden om de link 
tussen huis Perrekes en de maatschappij te versterken en daardoor de in-

passing van de bewoners in het ‘normale’ leven te op  maliseren. Hiervoor is het belangrijk dat 
de parktuin een sterk publiek karakter krijgt en ook omwonenden en passanten aantrekt. 

De aantrekkingskracht van de parktuin als centrale ontmoe  ngsplek kan versterkt 
worden door de polyvalente ruimte hierin een centrale plaats te geven. De polyvalente ruimte 

kan samen met de parktuin het hart van het maatschappelijk leven worden. 

We stellen daarom voor de polyvalente ruimte, zoals de kiosk in het stadspark, 
centraal in de parktuin te plaatsen. 



INVULLING MASTERPLAN

***
De inplan  ng en organisa  e van de bebouwing baseert zich in grote mate op de conceptstudie : 

- Ac  vering van de buurtweg tot openbare doorsteek geïntegreerd in de parktuin;

- Aanslui  ng van de bestaande huizen op de publieke parktuin waardoor ze zich ac  ever 
integreren in het stedelijk weefsel;

- Opentrekken van de site van Huis Perrekes door het “dorpsplein” en de parktuin met elkaar te verbinden 
en de site uitnodigend te openen naar de Zammelseweg;

- De speeltuin een zichtbare plek te geven die in contact staat met het dorp en de omliggende bebou-
wing (sociale controle, geborgenheid, interac  e);

- Werken met meerdere kleinschallige en  teiten die passen in het geheel van het dorp. 

Het masterplan uit de conceptstudie werd verder ingevuld : 
  - parktuin opgespannen tussen 2 publieke func  es

- kinderopvang gecombineerd met assisten  ewoningen

- polyvalente ruimte als kiosk in parktuin.



kinderopvang “Juul & Jules” + assisten  ewoningen
Na onderzoek van het programma van eisen, de oppervlaktes en de visie rond kinderopvang 

en assisten  ewoningen, bleek dat beide func  es rela  ef eenvoudig op elkaar kunnen gesta-
peld worden. 

De kinderopvang wordt volledig op het gelijkvloers voorzien zodat het symmetrisch organigram 
dat aan de basis ligt van een effi  ciënt func  oneren gerespecteerd kan worden. De private tuin 

van de opvang wordt aan de voorkant voorzien zodat deze aansluit op de parktuin. 

De 6 assisten  ewoningen worden op de verdieping voorzien. De woningen hebben een terras 
op de verdieping en een grote tuin op het gelijkvoers. De tuin sluit aan op de gemeenschappe-

lijke inkom en de ontmoe  ngsruimte.  
Door de tuin van de assisten  ewoningen hier te voorzien wordt een tuin-tuin rela  e verkregen 

met de tuinen van de woningen in de achterliggende woonwijk.  

Het superponeren van beide func  es gee   de mogelijkheid meer open ruimte over te 
houden de parktuin en de private tuinen.    

Polyvalent paviljoen als kiosk in parktuin

In het zorgpension, als scharnier met het dorp, blij   de kan  na als publieke func  e behou-
den. De kan  na, met terras op het voorplein, serveert koffi  e en een stukje taart aan de gasten 
van het pension maar ook aan voorbijgangers. Op het terras kunnen ouders genieten van een 

drankje terwijl de kinderen spelen in de naastgelegen speeltuin. 

De polyvalente ruimte voor mul  func  oneel gebruik wordt los geplaatst van het zorg-

pension en  dieper in de parktuin ingebracht. Deze krijgt een centrale ligging tussen de 
verschillende huizen, het zorgpension, de kinderopvang en de assisten  ewoningen waardoor 

alle bewoners hier op  maal gebruik van kunnen maken. Bovendien gee   deze ligging ook meer 
mogelijkheden voor ander gebruik in combina  e met de parktuin zoals buur  eesten, optre-

dens, evenementen van de kinderopvang of de school, seminaries, ... . Men zou de infrastruc-
tuur ook eenvoudig aan derden kunnen verhuren voor avondlessen, spor  ni  a  es, tekenacade-

mie, jeugdwerking, ... .   

Het grote voordeel van deze func  e weg te halen van de Zammelseweg is dat we hierdoor meer 
externe bezoekers in de parktuin brengen en dat de polyvalente ruimte als een transparante 

kiosk de rustgevende en beschermende sfeer van de parktuin zal overnemen waar-
door het zich beter leent tot tal van ac  viteiten die interessant zijn voor de integra  e van Huis 

Perrekes in het culturele en maatschappelijke leven. 

Parktuin opgespannen tussen 2 publieke func  es

Zoals aangegeven in de concepten is het interessant de parktuin waar mogelijk te 
omranden met bebouwing. De kinderopvang wordt ingepland als noord-westelijke 
grens waardoor de publieke ruimte hier een echte rand krijgt met bovendien een publieke 

func  e die veel passage met zich meebrengt.  

De kinderopvang “Juul & Jules” en de assisten  ewoningen vormen samen een scharnier 
tussen de achterliggende woonwijken (bestaande en geplande) met veel jonge gezinnen en de 

voorzieningen van Huis Perrekes. 

Aan de kant van de Zammelseweg wordt het scharnier met het dorp gevormd door het zorg-

pension. Een L- vormig volume accentueert hier de toegang tot de parktuin 
en begeleidt de voetgangers bijna achteloos het gebied binnen. 

Door de gekozen inplan  ng van beide gebouwen wordt de parktuin opgespannen tussen de 2 
meest publieke func  es :  de kinderopvang  & het zorgpension. 

Beide func  es brengen een heel verschillend cliënteel met zich mee, waardoor de interge-
nera  onele contacten in de parktuin worden ges  muleerd.  

Het nieuwe huis komt zoals het Holle en het Blomme huis langs de publieke parktuin te liggen 
waardoor de drie huizen, zoals het Zonne huis, uitzicht krijgen op het publieke leven en in con-

tact komen met de vele voorbijgangers en gebruikers van de parktuin.  

1   I zorgpension
2   I nieuwe huis

3   I polyvalent paviljoen
4   I kinderopvang + assisten  ewoningen

5   I Blomme huis
6   I Holle huis
7   I Tore huis

8   I Zonne huis



INPLANTING
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OMGEVING
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1   I zorgpension
2   I nieuwe huis
3   I polyvalent paviljoen
4   I kinderopvang + assisten  ewoningen
5   I Blomme huis
6   I Holle huis
7   I Tore huis
8   I Zonne huis

Er worden 4 gebouwen ingeplant die elk een eigen architecturale uitwerking 
krijgen. Het geheel verwee   zich met de bestaande bebouwing van Oosterlo. Het worden 4 

gebouwen in een straat in een dorp waarbij het voor de toevallige voorbijganger niet meteen 
zichtbaar is waar de site van huis Perrekes begint en waar ze weer eindigt. 

+ + +



Deze aanpassingen hebben tot gevolg dat de grondruil zoals beschreven in de conceptstu-
aangepast moet worden. De schema’s hierboven tonen aan dat hierbij dezelfde verhoudingen 

kunnen gehanteerd worden.     

voorstel grondruil conceptstudie
perceel Huis Perrekes 3.579 m²

perceel stad Geel 2.955 m²  

voorstel grondruil volgens invulling masterplan
perceel Huis Perrekes 3.579 m²

perceel stad Geel 2.955 m²  

bestaande situa  e eigendomsgrenzen
perceel Huis Perrekes 3.579 m²

perceel stad Geel 2.955 m²  



Zoals in de conceptstudie beschreven, ligt de parktuin ideaal om de func  e van centrale ont-

moe  ngsplek op zich te nemen. Er wordt ingespeeld op het netwerk van bestaande 
paden en tuinen waarbij het L- vormige volume van het zorgpension de voorbijganger 

uitnodigt om de parktuin in de wandelen. 

Het perspec  ef tussen de Eindhoutseweg en de parktuin blij   open. Aan 
de noordwestelijke zijde wordt de parktuin beëindigd door de kinderopvang waardoor het 

perspec  ef hier niet doodloopt op de achtertuin van de woning in de Van Merodestraat. Het 
volume van deze woning is zeer imposant waardoor het wenselijk is hier een antwoord op te 

bieden aan de kant van de parktuin.   

    schaal 1I 2000

MPI

BAKKER

CAFE

FRITUUR

APOTHEEK

ATELIER MPI

BEGELEID WONEN MPI

SCHOOL

WOONWIJK

GEPLANDE WOONWIJK

WOONKERN 

WOONWIJK



Het autoverkeer wordt beperkt tot de 2 uiterste grenzen van de site : de 
Zammelseweg enerzijds en de Van Merodestraat anderzijds.  Aan de Zammelseweg worden 5 
parkeerplaatsen voorzien. Deze worden door middel van een groen pad verbonden met het 
nieuwe huis en de parktuin.  Het dorpsplein kan  jdelijk verder als parking gebruikt worden. 

De Van Merodestraat is, voor het gedeelte dat reeds is aangelegd, overgedimensioneerd als 
woonstraat. Hier is zeker ruimte voor de integra  e van bijkomende parkeerplaatsen. We stellen 
voor een lus te voorzien die de Van Merodestraat als het ware afmaakt. Hierdoor worden de 2 
bestaande keerpunten overbodig en kunnen deze omgevormd worden tot extra parkeerplaat-

sen. 

keerpunt Van Merodestraat

 De lus die wordt voorgesteld, bestaat uit de 2 bestaande delen van de Van Merodestraat aan-
gevuld met een L - vormig stuk woonerf die beide delen met elkaar verbindt.  Het stuk woonerf 

loopt langs de kinderopvang en de assisten  ewoningen en het Blomme huis. Ter hoogte van 
de inkom van de assisten  ewoningen worden hierlangs 5 parkeerplaatsen voorzien. Ter hoogte 
van het Blomme huis 8 parkeerplaatsen.  Het gedeelte woonerf is enkel rich  ng zodat het be-
reidbaar stuk zeer beperkt blij   en de situa  e overzichtelijk en dus veilig. De bestaande delen 

van de Van Merodestraat zijn dubbel rich  ng verkeer zodat het verkeer in het woonerfgedeelte 
beperkt blij   tot het bestemmingsverkeer. Door vanuit de Van Merodestraat op het verhoogde 
woonerf te rijden is het voor de automobilist duidelijk dat hij op het terrein van de voetgangers 

en fi etsers komt.  

Het woonerf vormt ook de verbinding tussen Huis Perrekes en het woonuitbreidingsgebied. 

De prak  sche haalbaarheid van deze voorstellen moet in samenspraak met de direc  e 
van huis Perrekes en de stadsdiensten verder onderzocht worden.

 

Schema van de toegangen en de circula  e van de volledige site. 

We hanteren hierbij het  STOP-principe. Stappers krijgen voorrang op fi etsers, fi etsers op 
openbaar vervoer en openbaar vervoer op personenwagens. 

schema  sche voorstelling STOP - principe

De parktuin wordt grotendeels voorbehouden voor stappers en trappers. Door hier de autobe-
wegingen te verhinderen, wordt de parktuin veilig en aantrekkelijk voor kinderen uit de buurt 

om te spelen. 

Een groen pad verbindt de bushalte, gelegen langs de Zammelseweg, met de 3 huizen en de 
parktuin.   

Voor brandweer en andere hulpdiensten (ziekenwagen, dringend dokterbezoek, ...) wordt 
een doorgang met voldoende vrije breedte mogelijk gehouden doorheen de parktuin. Het is 

wenselijk dat deze doorgang enkel gebruikt wordt in noodgevallen. Dokters die een huisbezoek 
afl eggen parkeren gewoon op één van de parkeerplaatsen en leggen de rest van het traject te 

voet af. 

Aan de Zammelseweg wordt ter hoogte van het zorgpension een ruime kiss & ride zone 
voorzien.

    schaal 1I 3000

P
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1   I groen publiek pad 
2   I bushalte

3   I kiss & ride zone

4   I 5 parkeerplaatsen zorgpension op privé grond
5   I 8 parkeerplaatsen huizen op privé grond

6   I 5 parkeerplaatsen assisten  ewoningen op privé grond

7   I 20 parkeerplaatsen op publiek domein (  jdelijk) 
8   I 5 parkeerplaatsen op publiek domein (permanent)

9   I 10  parkeerplaatsen  op publiek domein (permanent)

10  I 20 parkeerplaatsen op privé grond (toekoms  g)

P
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MOBILITEIT
   

SCHAAL  1 I  1000                                                   



ZORGPENSION

***

Het zorgpension wordt het uithangbord van het zorgcon  nuüm langs de Zammelseweg. Indien in de toekomst de 
parking aan de overkant wordt aangelegd als dorpsplein, krijgt het pension ook een prominente plaats op het dorpsplein. 

Het volume van het gebouw begeleidt bezoeker en voorbijganger naar de kan  na en de parktuin. Het terras en de 
beglaasde gevel van de kan  na nodigen uit even te stoppen voor een aperi  e  e of een stuk taart. Deze geleidelijke over-

gang expliciteert het publieke karakter van de parktuin.

Het hoekgebouw zelf is L- vormig. Op de hoek vormen de inkomruimte en de keuken een scharnier tussen de 
kan  na en het salon.  Vanuit de inkom en het salon brengt een trap of li   de gebruiker naar boven waar in één been van 

de L  het pensiongedeelte is ondergebracht en in het andere 4 kamers voor kortverblijf. Op de tweede verdieping zijn 
naast nog 4 gewone kamers ook 2 grotere kamers voor kortverblijf voorzien om meer mogelijkheden te bieden voor zorg 
op maat, bv. voor een koppel dat wacht op een assisten  ewoning. Het is ook denkbaar dat deze grotere kamers  jdelijk 

onderdak bieden aan stagairs of onderzoekers.      

Het zorgpension hee   een ruime private tuin die aansluit op de kan  na, het salon en de wintertuin. Naast het pension 
worden 5 parkeerplaatsen voorzien waarvan 1 voor mindervaliden. Voor het pension is een ruime drop off  zone geïnte-

greerd. 

Het volume en de inplan  ng schikken zich in de logica van de Zammelseweg. Bij de architecturale uitwerking is gekozen 

voor een transparant gebouw zodat de gebruikers van het zorgpension in contact staan met de parktuin en 
de Zammelseweg, en zodat vooral het beeld van het zorgcon  nuüm wordt uitgedragen naar de buitenwereld. Het semi-

publieke karakter van het gebouw wordt hierdoor in de verf gezet.   



1  I inkom en ontvangstruimte
2   I kan  na - 73 m²

3   I terras
4   I salon - 50 m²

5  I rustruimte - 35 m²
6  I wintertuin - 16 m²

7  I keuken - 31 m²
8  I sanitair mindervaliden

9  I sanitair heren
10  I sanitair dames

11  I trap
12  I tuin zorgpension

13 I drop off  zone
14  I parking 

15  I berging - 27 m²
Sfeerbeeld   I   Zicht van rustruimte naar wintertuin en salon

Sfeerbeeld   I   Zicht open keuken naar kan  na



PLAN GELIJKVLOERS
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1   I personeels- en waskamer - 41 m²
2   I bibliotheek gastenkamers - 33 m²
3   I gastenkamer - 22 m² incl. sanitair
4   I onderhoudslokaal gastenkamers
5   I verbrede corridor gastenkamers
6   I kamer kort verblijf - 20 m² incl. sanitair
7   I verbrede corridor kort verblijf
8   I traphal nachtgedeelte
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PLAN VERDIEPING 2 
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6   I kamer kort verblijf - 20 m² incl. sanitair
7   I verbrede corridor kort verblijf
8   I traphal nachtgedeelte
9   I grote kamer mul  -inzetbaar  
10 I opslag - 18 m²
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NIEUW HUIS

***

Het nieuwe huis wordt volledig gelijkvloers voorzien. De inkom en het woongedeelte sluiten aan op het parkplein, 
de slaapkamers op het tuingedeelte. Op die manier wordt de privacy in de kamers gegarandeerd. 

Het belangrijkste uitgangspunt voor het nieuwe huis is huiselijkheid zoals aangegeven in de conceptstudie. Door-

heen de woning wordt een gradient van publiek naar privé gehanteerd. 

De keuken krijgt een belangrijke scharnierfunc  e in de woning. Bovendien s  muleert de centrale posi  e van keuken en 
bijkeuken (waslokaal) de bewoners om deel te nemen aan de huishoudelijke taken zoals koken, afwassen, strijken, ...

Het daggedeelte is duidelijk gescheiden van het nachtgedeelte. De slaapkamers zijn gegroepeerd in 

3 clusters. Elke cluster vertrekt van een centrale hal waarop ook de 4 badkamers uitkomen. De badkamers vormen 
zo samen met de hal de schakel tussen het daggedeelte en het nachtgedeelte. De badkamers hebben een verschillende 

groo  e en kunnen een variërende invulling krijgen.

Het nachtgedeelte is opgedeeld in 3 clusters van telkens 5 of 6 kamers. Op die manier blij   het nachtgedeelte voor elke 

bewoner herkenbaar en overzichtelijk. De schaal van elk van de nachtgedeelten benadert deze van een 
grote woning. 



1   I inkom en ves  aire
2   I  opslag - 40 m²

3   I eetkamer - 46 m²
4   I keuken - 21 m²

5  I waskamer -  13 m²
6  I salon - 78 m²

7  I afsluitbaar salon - 21 m²
8  I personeelskamer - 17 m²

9  I wintertuin - 29 m²
10  I tuin

11  I centrale hal
12  I badkamer - 9, 11, 24 & 25 m²

13  I nachthal
14  I berging

15  I slaapkamer - 16 m²
16  I palllia  eve kamer  - 16 m²

Sfeerbeeld   I   Salon met zicht op parktuin
Ramen va  en overal voldoende laag aan zodat men ook al zi  end kan buiten kijken 
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Alhoewel het gebouw helemaal gelijkvloers is,  willen we toch spelen met de hoogte om de 

ruimtelijkheid te vergroten. Met een eenvoudig hellend dak in de langsrich  ng ontstaan 
binnen interessante ruimtes en verschillende sferen ontstaan. We denken dat deze diff eren  -

a  e een belangrijke meerwaarde kan zijn voor de beleving van het huis, maar we hebben onvol-
doende kennis om in te scha  en of schuine plafonds door sommige bewoners niet als ontred-
derend of bedreigend zal worden ervaren. We willen daarom aangeven dat er tal van varianten 

mogelijk zijn. 

Referen  e ruimtelijkheid dakvlakken   I   Kindergarten . Terenten

Referen  e ruimtelijkheid dakvlakken   I   Dierendonck Blancke Architecten



Het nachtgedeelte is verbonden met de leefruimte d.m.v. een transparante gang die 

langs de wintertuin loopt. De wintertuin sluit aan op de tuin en is guns  g georienteerd. 
De lichte en aangename ruimte kan dienst doen als uitbreiding van de leefruimte, maar kan 

ook volledig apart func  oneren. Je kan er muziektherapie organiseren, bezoek ontvangen of je 
gewoon even terugtrekken. 

Sfeerbeeld   I   Zicht op wintertuin en tuin



Door heel eenvoudige ingrepen (raam tegenover deur, goede keuze voor plaatsing lavabo, ... ) 
blij   de fl exibiliteit inzake opdeelbaarheid gewaarborgd. Om de opdeling tussen de kamer en 
het afgesloten gedeelte concreet te maken zijn er verschillende mogelijkheden. Dit kan gaan 
van een gordijn, over een systeemwand tot een gyprocwand met deuren. Het is bij voorbeeld 

mogelijk in de bouwfase op welbepaalde plaatsen profi elen in plafond en vloer te voorzien 

waar een prefab wandsysteem ingeklikt kan worden op het moment dat een kamer kleiner 
wordt gemaakt. Door te werken met modulaire systemen kunnen deze wandpanelen dan na-

dien herbruikt worden.  Er zijn echter van mogelijkheden denkbaar.  

De keuze van het opdeelsysteem hee   een grote impact op de fl exibiliteit. Hiervoor zouden we 
beter inzicht moeten hebben op de gemiddelde duur van de verschillende fasen van het de-

menteringsproces en hierbij samenhangend de frequen  e waarmee de kamers moeten worden 
aangepast. In dit stadium is dit niet verder uitgewerkt, maar het is onze ambi  e in een latere 

fase in nauw overleg met de bouwheer te onderzoeken welk systeem het meest geschikt is en 
wat hiervoor voorzien moet worden in de bouwfase. 

Aanpasbaarheid naar pallia  eve kamer met logeergedeelte

Aanpasbaarheid naar kamer met extra ruimte voor gemeenschappelijke berging

Aanpasbaarheid naar kleinere kamer

Aanpasbaarheid naar kamer met extra ruimte voor gemeenschappelijke berging

Aanpasbaarheid naar kleinere kamer met logeergedeelte of dressing

Aanpasbaarheid naar kleinere kamer met extra ruimte voor gemeenschappelijke berging

We weten dat in een eerste fase de bewoner behoe  e hee   aan een grotere kamer waar vol-
doende plaats is voor eigen meublilair, foto’s enz. In de latere fase van het dementeringsproces 
hee   de bewoner baat bij een kleinere kamer omdat deze rust brengt. We zijn dan ook op zoek 
gegaan naar manieren om de minimum eis van 16m² te combineren met een indeling waarbij  

de kamers kunnen worden afgestemd op de specifi eke noden van de bewoner. 

Met het oog op aanpasbare kamers, is de plaatsing van deuren en ramen zorgvuldig ge-
kozen. Een deel van de kamer kan worden afgesloten zodat de eigenlijke kamer van de bewoner 

kleiner wordt. Het meubilair kan zich dan beperken tot een bed en een lavabo. 

Het afgesloten gedeelte kan een andere func  e krijgen. Zo zijn er kamers waarbij dit gedeelte 
zou kunnen geannexeerd worden aan een berging. 

Bij andere kamers wordt het afgesloten gedeelte meer een doorloopruimte die gebruikt kan 

worden als logeerruimte voor familie. Dit is zeker voor de pallia  eve kamer nu   g. Door-
dat een dergelijke ruimte in veel van de kamers kan worden gecreëerd, kunnen veel kamers ge-
bruikt worden tot in de pallia  eve fase hetgeen een verhuis van de bewoner in dit late stadium 

onnodig maakt. 



KINDEROPVANG “Juul & Jules” 
 ASSISTENTIEWONINGEN

***

De kinderopvang en de assisten  ewoningen worden op elkaar geplaatst waardoor meer ruimte overblij   voor de park-

tuin. Omdat het zien van kinderen s  mulerend en ac  verend kan werken voor oudere personen wordt de rela  e 
tussen de kinderopvang en de publieke parktuin geop  maliseerd. De leefruimtes van de kinderop-

vang zijn met grote raampar  jen zichtbaar vanop straat. De omsloten tuin voor de kinderen ligt aan de voorkant van het 
gebouw zodat deze aansluit op de parktuin. Ouderen die op een bankje in de parktuin zi  en, kunnen zo kijken naar de 

spelende kinderen die op hun beurt wel in een veilig omsloten tuin blijven. 
  

Ook voor de assisten  ewoningen is het belangrijk om de inplan  ng zo te kiezen dat de bewoners geac  veerd en ges  mu-

leerd worden. Ook zij sluiten aan op de centrale ruimte van de parktuin met het polyvalent paviljoen. De 6 assisten-
 ewoningen zelf bevinden zich op de verdieping, maar hebben op het gelijkvloers een gemeenschappelijke inkom 
en ontmoe  ngsruimte die aansluit op de tuin. Het geheel werd opgevat als een co-housing project waar het samenzijn 

door de gemeenschappelijke ruimte en tuin beneden, en de open gallerij op de verdieping worden aangemoedigd. 



Het plan van de kinderopvang is volledig gebaseerd op het organigram zoals opgenomen 
in de conceptstudie. Op die manier kan een op  male werking worden gegarandeerd waarbij 

leesbaarheid en overzicht belangrijke aspecten zijn. 

De enige aanpassing is dat de tuin aan de voorkant ligt en gecombineerd wordt met de inkom. 
Je kan dit vergelijken met een school waar de speelplaats aansluit aan de straat en je over de 

speelplaats loopt om naar de inkom van het gebouw te gaan. Dit s  muleert ook het gebruik van 
de buitenruimte. Bij mooi weer kunnen ouders hun kinderen buiten ophalen en afze  en zonder 

daarvoor doorheen de leefruimtes te moeten. 

Het spreekt voor zich dat de tuin goed afgesloten is met een haag en/of hek, en dat de toegang 
wordt geregeld met een poortje met slot en parlofoon.  Het inkompoortje en de voordeur 

worden met elkaar verbonden door een luifel. Deze luifel voorziet eveneens in een gemeen-
schappelijke overdekte speelplaats tussen de tuinen van de twee leefgroepen.  

De leefruimtes zijn L - vormig zodat ze enerzijds overzichtelijk zijn maar anderzijds ook de 
mogelijkheid bieden om verschillende hoekjes in te richten. 

De rustruimtes worden voorzien van mobiele wanden zodat ze ook bij de leefruimte kun-
nen geïntegreerd worden.  

KINDEROPVANG
1   I inkom en sanitair

2   I  kinderwagens - 10 m²
3   I personeelskamer - 15 m²

4   I omkleedruimte - 10 m²
5  I verzorgingsruimte - 10 m²
6  I  sanitair kinderen - 10 m²

7  I keuken en bijkeuken - 30 m²
8  I toegang tot ondergrondse opslag

9  I leef- en speelruimte - 51 m² & 54 m²
10  I rustruimtes - +/- 13 m²

11  I tuin kinderopvang - 134 m²
12  I luifel inkom / overdekte speelruimte

13  I overdekte speelruimte / buitenberging

ASSITENTIEWONINGEN
14  I open entree met trap en li  

15  I inkom polyvalente ruimte 
16  I polyvalente ruimte  - 34 m²

17  I berging
18  I opslag - 24 m²

19  I tuin assisten  ewoningen
 

Sfeerbeeld   I  leef- en speelruimte kinderopvang met links de slaapvertrekken en rechts aansluitend de private tuin en het zicht op de parktuin 

Referen  e kinderopvang   I   House Eadie . Tribe studio Architects
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De assisten  ewoningen worden bediend via een ruime gallerij in open lucht die tevens 
dienst doet als terras. De gallerij vormt de overgang tussen de publieke ruimte en de woning. 

Er is voldoende ruimte om er een tafeltje te ze  en aan het keukenraam en een koffi  etje te drin-
ken. De gallerij kijkt uit op de parktuin en de tuin van de kinderopvang waardoor er al  jd wel 

iets te zien is. Dit is de plaats om de krant te lezen als je graag de buurvrouw tegenkomt om een 
praatje te maken. De assisten  ewoningen hebben daarnaast nog een tuin aan de achterkant 

waar men zich in alle rust kan terugtrekken. 

Referen  e terras aan keukenraam   I   Lopez-Rivera Arquitectos I Spanje I 2007

Elke woning hee   3 gevels met ramen waardoor men in de loop van de dag een variërende 

lich  nval krijgt. Dit zorgt voor voeling met  jd, weer,  seizoen, ... Het is zeer waarde-
vol, zeker voor mensen die vaak thuis zijn, de beleving van de dag a.d.h.v. de zon ook binnen te 

ervaren, omdat dit net een trigger kan zijn om naar buiten te gaan. 

Een woning hee   1 of 2 slaapkamers. We hebben ervoor gekozen om de ruimtes zo te schake-

len dat ze fl exibel kunnen ingevuld worden. Om ondanks de rela  ef beperkte oppervlakte 
een ruimtegevoel te crëeren wordt de bewoners de mogelijkheid geboden het slaapgedeelte 
deels te openen naar de leefruimte. Een schuif- of plooiwand laat echter ook toe het nachtge-

deelte volledig af te schermen. 

Schets  I   Flexibel gebruik interieur

Op deze manier kan een/de slaapkamer benut worden als een uitbreiding van de leefruimte of 
zelfs als een tweede leefruimte. Dit kan interessant zijn indien partners zich willen afzonderen, 
iets wat bv. in zuiderse culturen meer tot de  tradi  e behoort dan bij ons. Hiermee kan worden 

ingespeeld op de snel groeiende mul  culturaliteit van de senioren. 

ASSITENTIEWONINGEN
20  I open gallerij  met toegangen

21  I 2 slaapkamer appartement : ne  o oppervlakte 65 m²
22  I 2 slaapkamer appartement : ne  o oppervlakte 69  m²
23  I 2 slaapkamer appartement : ne  o oppervlakte 68  m²
24  I 1 slaapkamer appartement : ne  o oppervlakte 57  m²
25  I 1 slaapkamer appartement : ne  o oppervlakte 54  m²
26  I 1 slaapkamer appartement : ne  o oppervlakte 55  m²
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Sfeerbeeld  I  zicht vanaf gallerij met terrassen naar parktuin





POLYVALENT PAVILJOEN

***

De polyvalente ruimte uit de verschillende delen van het programma van het zorgcon  nuüm wordt samengebracht in het 
polyvalent paviljoen dat een centrale plaats krijgt in de parktuin. 

Het polyvalent paviljoen is mul  func  oneel te gebruiken. 

Als  kiosk : De wanden kunnen worden opengeschoven zodat de binnenruimte een verhoogde overdekte buitenruim-
te wordt die doorloopt in de parktuin.  In een kiosk kunnen tal van publieke ac  viteiten georganiseerd worden. 

Als podium : Het vloerpeil van de kiosk ligt 40 cm hoger dan het parkplein waardoor een podium ontstaat. Dit kan 
informeel gebruikt worden door spelende kinderen, maar het podium is ook bruikbaar voor echte optredens of voorstel-

lingen in de zomer : een schooltoneel, een aperi  efconcert, ...  

Als auditorium of polyvalente zaal  : De volledige binnenruimte kan als één zaal van 160 m² gebruikt worden. 
De polyvalente zaal is geschikt voor feesten, bijeenkomsten, turn of muziekles, ateliers, lezingen, seminaries, ... .  Een hel-

lend vlak leidt naar de toegang met sas.
 

Als vergader- of therapieruimte : Het grondplan is nu zo opgevat dat de zaal kan opgesplitst worden in 
2 delen die afzonderlijk bereikbaar zijn via de sas. Indien gewenst kan ook een mogelijke opdeling in meerdere kleine 

en  teiten voorzien worden.   

Het paviljoen ligt centraal in het zorgcon  nuüm waardoor een toeëigening en gebruik door de verschillende groepen 
(ac  viteit kinderopvang, personeelsvergadering, therapie bewoners, ... ) evident is. We geloven echter dat door de 

inplan  ng en de architecturale taal van het gebouw een veel grotere groep aan poten  ële gebruikers kan aangesproken 
worden. Het paviljoen is immers even goed geschikt voor een optreden, buur  eest, schoolac  viteit, seminarie, oplei-
dingssessie, buurtvergadering, .... . Het paviljoen hee   bv. alles in zich om de uitvalsbasis te worden voor de jaarlijkse 

kunstweek. 

De veelheid aan gebruikers brengt meer ac  viteit en mensen op de site hetgeen posi  eve impulsen gee   aan de bewo-

ners en de verwevenheid met de maatschappij versterkt. We zijn ervan overtuigd dat de 
ligging weg van de rela  ef drukke Zammelseweg de mogelijkheden van interac  e vergroot omdat hierdoor ook tal van 
(culturele) buitenac  viteiten mogelijk worden. De drempel voor dorpsbewoners om naar ac  viteiten in open lucht te 

komen wordt kleiner, en eens de stap gezet is zal men ook sneller terugkomen voor binnenac  viteiten.    



1  I hellend vlak naar inkom
2  I verhoogde vloer 

3  I inkom
4  I sanitair

5  I kitchine  e
6  I berging

7  I polyvalente ruimte opsplitsbaar in a en b

Sfeerbeeld   I  Zicht van in het polyvalent paviljoen op de parktuin
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Referen  e paviljoen   I   Bucholz Mcevoy Architects . Leinster Pavilion

Referen  e paviljoen   I   Lacaton Vassal . Day Care Centre Begle Referen  e paviljoen   I   Fuhrimann & Hächler . Kiosk Riesbach

Referen  e paviljoen   I   Kiosk . Warandepark Brussel

Referen  e paviljoen   I   Suppose Design Offi  ce . Cafe Day Numazu

Referen  e paviljoen   I   Serpen  ne Gallery Pavilion . SANAA





AANLEG PARKTUIN

***

In het voorstel voor de inrich  ng van de parktuin staan 2 principes centraal. Ten eerste publieke ruimte als 
drager voor menselijke ac  viteit en ten tweede het gebruik van toegankelijk en natuur-
lijk groen. De parktuin moet een park zijn waar mensen elkaar ontmoeten en er interac  e is tussen het zorgcon  -

nuüm en de omgeving. De parktuin moet ook een tuin zijn waar de bewoners de natuur intens beleven door contact met 
dieren, tuinieren, vruchten plukken, seizoenen beleven, ...    



Publieke ruimte als drager voor menselijke ac  viteiten

We willen de parktuin ontwerpen als verblijfsruimte, met plaats om te vertoeven en om elkaar 
te ontmoeten. Dit impliceert speelruimte, rustruimte, zitruimte, … . Op die manier draagt de 

parktuin bij tot de versterking van de sociale cohesie van de buurt en het dorp. 

Op de parktuin sluiten func  es aan die uiteenlopende genera  es op de been brengen. Deze 
mix, die het zorgcon  nuüm net zo interessant maakt, wordt doorvertaald in een aanleg waar 

voor elke doelgroep iets wordt voorzien. We trachten een basis te voorzien die door de verschil-
lende doelgroepen op een andere manier kan gebruikt worden. Het is immers niet de bedoeling 

dat ieder in de parktuin zijn eigen hoekje krijgt, maar met de intergenera  onele contacten te 
bevorderen.  

Referen  ebeeld  I   Beoogde sfeer . publieke ruimte als drager voor menselijke ac  viteit



De publieke ruimte krijgt de  tel Parktuin, dit impliceert dat groen belangrijk is. We maken als 
ontwerpers enerzijds het onderscheid tussen kijkgroen en toegankelijk groen en anderzijds 

tussen plantsoengroen en natuurlijk groen. We kiezen hier resoluut voor toegankelijk en 
natuurlijk groen. 

Waarom toegankelijk? 

We zien de parktuin als een drager voor menselijke ac  viteit. Gazon is niet om naar 
te kijken, maar om op te spelen, te picknicken, te liggen, … .  Bomen zijn om in te klimmen, 

bloemen mogen worden geplukt en thuis in een vaasje gezet. 

Waarom natuurlijk? 
Omdat groen en natuur voor ons natuurlijk moet zijn. Bloemen, planten, bomen moeten niet 

recht omhoog en perfect symmetrisch groeien in een strak grid. Als we denken aan natuur, zien 
we geen mooi onderhouden voortuin met geordende patronen, maar een beeld van een bos, 

een heidelandschap, een berm met klaprozen, een wanordelijke moestuin, … . 

De bestaande groenmassa’s op de site worden waar mogelijk behouden en ver-
sterkt. De bestaande bomen worden aangevuld met nieuwe bomen. Bestaande bomen die 
moeten verdwijnen op de plaats waar ze nu staan kunnen ook gerecupereerd worden op een 

andere plaats. 

De groene zone aansluitend aan het kinderdagverblijf wordt een speelbos. Door zijn centrale 
ligging draagt het bij tot het groene beeld van de volledige site. 

Doorheen de hele parktuin wordt gewerkt met bomen van verschillende hoogtes. Hierdoor 

ontstaat een gevarieerd beeld. Er wordt ook gewerkt met verschillende  seizoensverkleu-
ringen, vormen en groeiwijzen. Om de natuurbeleving van de parktuin te vergroten worden 

bomen met noten, katjes, proppen en bloempluimen geïntegreerd in de aanleg. Door een juiste 
keuze van de bomen krijgt de parktuin doorheen het hele jaar een gevarieerd beeld a  ankelijk 

van het seizoen. 

Referen  ebeeld  I   Beoogde sfeer . publieke ruimte met toegankelijk en natuurlijk groen



1   I voorplein
2   I terras kan  na

3   I tuin met speelobjecten
4   I skatelandschap

5   I speelbos
6   I dierenweide

7   I podium
8   I polyvalent paviljoen

9   I tuin kinderdagverblijf
10 I tuin nieuw huis

11 I tuin zorgpension
12 I tuin assisten  ewoningen

13 I moestuin
14 I woonerf

15 I pad naar parking en bushalte
  

Sfeerbeeld   I  woonerf met links de inkomluifel en de tuin van de kinderopvang en rechts het polyvalent paviljoen en het speelbos
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De parktuin wordt opgebouwd uit een landschappelijke drager en grote uitsnijdingen die een 

meer specifi eke func  e krijgen. Voor de landschappelijke drager wordt een water-
doorlatende maar comfortabele verharding voorzien waarrin bomen en planten geïntegereerd 

worden.   

De vloeiende uitsnijdingen worden ingericht als speeltuin, dierenweide, speelbos, 
moestuin, ... . De uitsnijdingen worden deels omrand door monoliete zitbanken waarop men 
langs beide zijden kan zi  en. Het is bijvoorbeeld de ideale ontmoe  ngsplek voor ouders en 

grootouders die toekijken rond de speeltuin. 

De vaste banken worden aangevuld met los tuinmeubilair. Losse stoelen geven de publie-
ke ruimte een dynamisch eff ect en moedigen het gebruik ervan aan. Een paar stoelen worden 

in de zon gezet... twee stoelen worden nadien bijgeschoven... er ontstaat een gesprek. Door de 
plaatsing van de stoelen is de volgende dag, als de mensen alweer vertrokken zijn, de herinne-

ring aan dat gesprek nog zichtbaar. De publieke buitenruimte wordt hierdoor huiselijker. 

Ook het polyvalent paviljoen kan gezien worden als één van de uitsnijdingen. Zoals reeds be-

sproken bij de uitwerking van het gebouw ontstaat, omdat de vloerpas hoger ligt een podium 
dat zich leent tot allerhande georganiseerde of spontane ac  viteiten. Een podium is eveneens 

een geweldige speelaanleiding voor kinderen. 

De nieuwe func  es hebben (met uitzondering van het polyvalent paviljoen) elk een ruime 

private tuin die aanslui  ng vindt op de parktuin maar er toch ook volledig is van afgesloten. 
De tuinafslui  ngen van het nieuwe huis en het zorgpension worden voorzien in hoge ondoor-

dringbare hagen. Voor de tuiniers kunnen poortjes worden geïntegreerd. Ook de tuinen van de 
3 bestaande huizen sluiten op een vergelijkbare manier aan op de parktuin. 

De afslui  ng van de tuin van de kinderopvang kan met een lagere haag of andere omheining 
zodat er transparan  e is tussen deze tuin en de parktuin. Op die manier kunnen de kinderen 

genieten van een weids zicht op de groene parktuin en zijn de spelende kinderen op hun beurt 
zichtbaar voor de gebruikers van de parktuin.  

Op de concrete inrich  ng van de private tuinen wordt hier niet verder ingegaan. Deze kan in 
een latere fase verder gedefi nieerd worden in overleg met de toekoms  ge gebruikers.  

In de zone voor de kinderopvang wordt een woonerf voorzien die de lus van de Van Mero-
destraat afwerkt. Er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen rijweg en voetpad, maar 
geopteerd voor een bedieningszone met gedeeld gebruik. Een centraal gootje toont de auto-
mobilist de weg. De toegang tot het woonerf is voorbehouden voor plaatselijk verkeer en kan 

aldus worden beperkt. Door de aanleg ervan is het duidelijk dat de automobilist zich begee   op 
het terrein van voetgangers en fi etsers. Het woonerf garandeert ook de toegankelijkheid voor 

hulpdiensten.  

Op de concrete inrich  ng van de private tuinen wordt hier niet verder ingegaan. Deze kan in 
een latere fase verder gedefi nieerd worden in overleg met de toekoms  ge gebruikers.  

Referen  e verharding met beplan  ngen en monoliete zitbanken   I   Platz der Menschenrechte 

Referen  e verharding met beplan  ngen   I   Jardin de l’Hôtel de Ville et de la poste Sierre

Referen  e los straatmeubilair   I   Bryant Park New  York City 

Referen  e los straatmeubilair   I   Park Luxembourg in Parijs

Referen  e verharding met beplan  ngen   I   Dageraadplaats Antwerpen

Referen  e woonerf   I   De rijweg wordt sub  el aangeduid met een centraal gootje



Referen  e seizoensbeleving   I   Lente- en herfstverkleuringen

    schaal 1I 1000

Referen  e seizoensbeleving   I   Bloempluimen en katjes

Referen  e seizoensbeleving   I   Eikels en noten

Referen  e speelbos   I   Na  onaal Park De Biesbosch

 behoud bestaande bomen

 nieuwe aanplan  ngen





Als ontwerpers vinden we het belangrijk kunstenaars de vrijheid te bieden een kunstproject te 
ontwikkelen. Het aanduiden van een plaats waar het kunstwerk zou moeten komen, zonder de 
inbreng van de kunstenaar zelf, zou te beperkend zijn. Het is aan de kunstenaar uit te maken of 
hij/zij een standbeeld op het voorplein plaatst, een interven  e op één van de gebouwen, iets in 

een boom hangt, ... 

Het is bv. denkbaar dat het skatelandschap als kunstwerk op het voorplein ontworpen wordt. 

In samenwerking met de kunstweek zou ook een dynamische kuns  ntegra  e kunnen 
worden opgestart, waarbij elk jaar een nieuw - al dan niet blijvend - kunstwerk wordt ingehul-

digd. 

het skatelandschap als kunstwerk

Sfeerbeeld  I  zicht vanaf de Zammelseweg op het zorgpension en de parktuin



Sfeerbeeld   I  zicht van parktuin met nieuw huis en zorgpension





DUURZAAMHEID

***

We werken vanaf de ontwerpfase met een duurzaamheidsmeter om het volledig bouwteam aan te sturen
effi  ciënte maatregelen te nemen met het oog op een duurzaam en milieubewust project op schaal van de site.

Hierbij worden 10 basisthema’s(*) gehanteerd :

Geïntegreerd projectproces I Het project wordt op een duurzame manier ontworpen en er gaat ook veel
aandacht naar een duurzaam beheer na realisa  e.

Inplan  ng I de juiste func  e op de juiste plaats, oriënta  e, rela  e met omgeving ...
Natuurlijk milieu I Hoe krijgt groen een kans op de site? 

Water I Beperken van waterverbruik en lozing van afvalwater door slim ontwerp
Grondstoff  en en afval I ecologische en duurzame materiaalkeuze, beperking en verwerking afval

Energie I Inbouwen van energie-effi  ciën  e
Gezondheid, leesbaarheid & toegankelijkheid I Comfortabele en pre   ge woon- of werkomgeving

Samenleving en economie I Wat zijn de mogelijiheden voor interac  e met de samenleving?
Innova  e I Hoe maken we van het project een voorbeeldproject?

(*) De basisthema’s zijn gebaseerd op de duurzaamheidsmeter ’naar een inspirerende leeromgeving’ opgemaakt door GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap, AGIOn en evr architecten. 



2   I   INPLANTING

MICRONIVEAU  I  De voorgestelde inplan  ng van de verschillende gebouwen kadert in een 
integrale visie op de site. Deze visie stoelt op zijn beurt op het masterplan uit de conceptnota. 

Het is de bedoeling van het ontwerp de ruimtelijke logica te versterken en de site uit te bouwen 
tot een coherent en overzichtelijk geheel geïntegreerd in de dorpskern van Oosterlo.   

Er wordt een effi  ciënt ruimtegebruik nagestreefd door het zorgpension te verdelen over 3 
bouwlagen en de assisten  ewoningen boven op de kinderopvang te voorzien. De footprint van 

de gebouwen wordt bepaald door de programma-eisen van de gelijkvloerse verdiepingen.
 

MACRONIVEAU  I  Het ontwerp gaat uit van de integra  e van het zorgcon  nuüm in het dorp 
Oosterlo en beoogt op verschillende manieren de maatschappelijke interac  e te s  muleren.  

Het polyvalent paviljoen werd zo ontwerpen dat het makkelijk afsluitbaar is van de rest van de 
site en afzonderlijk bereikbaar vanaf het openbaar domein. Het faciliteren in het ontwerp van 
het gebruik van deze infrastructuur door (buurt-)verenigingen draagt bij tot de scoiale cohesie 

en lee  waliteit in de buurt. De centrale en zichtbare plek van deze func  e bevordert de verwe-
venheid tussen de zorgfunc  e en het leven daarbuiten.

3   I   MOBILITEIT

STOP PRINCIPE   I   De site wordt georganiseerd uitgaande  van het STOP-principe : stappers, 
trappers, openbaar vervoer, personenwagens (zie toelich  ng bij masterplan). Het verkeer wordt 
geconcentreerd aan de twee uiteinden van de site waardoor de parktuin een duidelijk statuut 
hee   van verkeersvrije ruimte. Die duidelijkheid is belangrijk voor een gevoel van veiligheid en 

geborgenheid te creëren in deze ruimte. 

Door zijn strategische ligging langs de Zammelseweg hee   het zorgpension een grote poten  e. 
Het ontwerp wil met dit gebouw dan ook de toegang van het zorgcon  nuüm accentueren.  

VOORDEUREN  I  Om het sociaal contact te s  muleren en het concept van ‘een huis in een 
straat in een dorp’ uit te werken komen de voordeuren van de verschillende gebouwen alle-

maal rech  reeks uit op de publieke parktuin. 

4   I   NATUURLIJK MILIEU

BEHOUD VAN NATUURLIJKE ELEMENTEN   I  De bestaande groenmassa’s op de site worden 
waar mogelijk behouden en versterkt. 

GROEN NETWERK   I   De parktuin wordt een belangrijke groene schakel tussen de mooie bert-
houtsdreef en het groene gebied achter het MPI atelier. Op die manier kan je met een groene 

wandeling Oosterlo doorkruisen.  

1   I   GEINTEGREERD PROJECTPROCES

BOUWTEAM  I   De architecten stellen in het kader van dit project een BOUWTEAM samen. Ie-
dere par  j binnen dit team hee   een specifi ek takenpakket, maar de kracht is de samenwerking 
tussen allen. In principe komt het bouwteam tweewekelijks samen. In func  e van de fase waarin 

het project zich bevindt kan dit ook vaker zijn. 

ARCHITECTUUR  I  Het architectenbureau plant in een eerste fase uitgebreid overleg met de 
bouwheer en alle andere betrokken par  jen.  Daarnaast kan het projectvoorstel gepresenteerd 

worden aan verschillende actoren zoals : de toekoms  ge gebruikers, het gemeentebestuur, 
buurtbewoners, de Gecoro, ... . Het doel van deze voorstellingen is niet te overtuigen, maar te 
luisteren, te begrijpen en te interpreteren om alle input te verwerven om het ontwerp te op  -
maliseren. Het ontwerp wordt HERWERKT i.f.v. de resultaten van dit kri  sch onderzoek van het 

wedstrijdontwerp. Hierbij wordt opnieuw een budgetcontrole uitgevoerd. 

Na de ontwerpfase, wordt de vergunningsaanvraag opgesteld. In vorige fasen werd reeds regel-
ma  g overlegd met de vergunningverlenende overheid en de adviesverlenende instan  es, zodat 

deze procedure vlot zou moeten verlopen. 

Na het verkrijgen van de vergunning wordt het aanbestedingsdossier opgesteld. Met het oog op 
een volledige budgetcontrole streven we hierbij volledigheid na om verrassingen  jdens de werf 

te voorkomen. Het aanbestedingsdossier wordt uitvoeringsgericht opgevat. 

De werfopvolging komt in handen van één projectleider met meer dan  en jaar werfervaring. 
We werken per project met een vaste werfcoördinator die de werf van A tot Z opvolgt en op elke 
werfvergadering aanwezig is, al dan niet bijgestaan door een stagiair of medewerker. De persoon 
die het aanbestedingsdossier hee   opgemaakt of gecoördineerd, wordt ook de werfcoördina-

tor. 

ENERGIECONSULENT   I   We stellen een energieconsulent aan met reeds heel wat ervaring in de 
zorgsector. Door het maken van dynamische simula  es (zie verder) kunnen een aantal aspecten 
i.v.m. energiezuinig bouwen worden geop  maliseerd in de loop van het ontwerpproces. Het is 

mogelijk dat zij ook de EPB-verslaggeving op zich nemen. 

STUDIE TECHNIEKEN   I   Deze omvat  o.m. :  HVAC,  electrische installa  es,  li  , studie sanitair, 
piping en brandveiligheid, opvang hemelwater voor hergebruik, ...  Het studiebureau speciale 
technieken houdt op aansturen van de architect rekening met de richtlijnen van de energiecon-

sulent.

STABILITEITSSTUDIE   I   Deze omvat  o.m. het  ontwerp van het structureel schema, de studie van 
de a  raakwerken,  het organiseren en interpreteren van  het grondonderzoek,  de studie v/d 
funderingen en alle structurele elementen,   de stabiliteitsberekeningen,  de algemene en tech-
nische voorschri  en,    het opstellen van het uitvoeringsdossier voor alle structurele elementen,  

het nazicht van de uitvoering van de stabiliteitswerken.

BOUWHEER   I   We rekenen op de direc  e en het personeel van Huis Perrekes voor input, evalu-
a  e, bijsturing en besprekingen op alle niveaus. We zien de bouwheer dan ook als een volwaar-

dige partner in het bouwteam. 

Door te werken met het bouwteam dat op zeer regelma  ge basis samenkomt wordt een 
vlo  e afstemming van de verschillende deelopdrachten gegarandeerd. Met de studiebureau’s 
waarmee we zouden werken, hebben we reeds verschillende projecten tot een goed einde 
gebracht. Het zijn allemaal zeer gemo  veerde mensen in hun vakgebied die op een crea  eve 
manier zoeken naar de beste oplossing met respect voor het werk van de anderen en de vragen 

van de bouwheer en gebruikers. 

WATERDOORLATEND   I   Het inrich  ngsplan van de parktuin voorziet in een waterdoorlatende 
verharding met planten.  Op die plaatsen infi ltreert het regenwater op een natuurlijke manier 

in de grond. De plaatsen waar toch een niet-waterdoorlatende verharding nodig is kunnen 
deze worden afgewaterd naar greppels of wadi’s, of naar regenwaterput zodat dit hemelwater  

gerecupereerd kan worden. 

NATUURLIJK TOEGANKELIJK GROEN  I  We kiezen hier voor toegankelijk en natuurlijk groen 
waardoor het groen belee  aar wordt en niet enkel dient om naar te kijken. 

GESLOTEN GROENBALANS  I  Er wordt een composteerzone voorzien in de moestuin. De hum-
mus kan gebruikt worden voor het onderhoud van de groenzones. 

5   I   WATER

In een volgende fase zal een waterbeheersplan worden opgemaakt. Het voorontwerp voorziet 
al in een reeds maatregelen om het watergebruik op de site te beheersen. 

LENGTE WATERLEIDING   I   De belangrijkste na  e func  es worden per gebouw gegroepeerd. 
Door ze dicht bij elkaar te voorzien wordt de lengte aan waterleidingen maximaal gereduceerd.  
Het minimaliseren van de leidingen beperkt de kans op lekken en hee   bovendien een guns  g 

eff ect op de kostprijs. 

HERGEBRUIK HEMELWATER   I   We hebben ervoor geopteerd om geen groendaken te voorzien, 
maar dakvlakken waarvan het regenwater kan opgevangen worden. Het hemelwater kan dan 
herbruikt worden voor o.a. de talrijke toile  en. Daarnaast kan het ook dienst doen voor het 

besproeien van de groenzones. Er wordt hiervoor een ruime regenwaterput voorzien die over-
loopt in een infi ltra  ebekken. De op  male plaatsing van deze regenwaterput dient nog verder 

onderzocht te worden.  



6   I   GRONDSTOFFEN EN AFVAL

BEPERKING MATERIAALGEBRUIK   I   De gerealiseerd oppervlakte is minder dan de opgegeven 
oppervlaktes. Door een logische organisa  e is er geen verloren ruimte en worden de gangen 
beperkt. Door dit economisch ruimtegebruik wordt ook het te bouwen volume gereduceerd, 

hetgeen een guns  g eff ect hee   op het materiaalgebruik. 

DUURZAME & STREEKEIGEN MATERIALEN   I   We stellen  voor te werken met klassieke bouw-
technieken en streekeigen materialen. Voor de duurzaamheid van materialen bekijken we de 

ganse levenscyclus van het materiaal, transport inbegrepen.

7   I   ENERGIE

COMPACTHEID   I  Van de verschillende gebouwen werd de compactheid berekend :
kinderopvang en assisten  ewoningen : 1.76

nieuw huis : 1.79
zorgpension : 1.99

Dit zijn goede resultaten. Dit betekent dat het verliesoppervlak (gevels + vloeren + daken) rela-
 ef klein is t.o.v. het volume en er dus weinig warmteverliezen zijn doorheen de buitenschil. De 

compactheid reduceert in sterke mate het energieverbruik.  

ZONERING   I  In het zorgpension en het nieuwe huis zijn de func  es gegroepeerd volgens 
klimaatzones. De warmere func  es, namelijk het daggedeelte is gescheiden van de koudere 

func  es namelijk het nachtgedeelte. 

MASSIEFBOUW   I   In eerste instan  e wordt uitgegaan van massie  ouw. Hierbij kan mee 
geprofi teerd worden van de thermische iner  e van baksteen/beton. Baksteen/beton kan de 

warmte accumuleren en die op koudere momenten weer vrijgeven, hetgeen bijdraagt tot een 
constante temperatuur zonder warmte- of koudepieken.  Het is hierbij belangrijk dat de massa 

toegankelijk blij  . 

ISOLATIE & LUCHTDICHTHEID   I   We gaan natuurlijk uit van een zeer goede isola  e en lucht-
dichtheid. Als energiebewust architect beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid om, 
uiteraard binnen de fi nanciële mogelijkheden, de warmteverliezen (en dus de energievraag) 

maximaal te reduceren. Naast het ecologisch belang zal dit voor de bouwheer ook een gevoe-
lige vermindering aan gebruik betekenen.  





8   I   GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID

COMFORT   I   We hebben in het ontwerp zeer veel aandacht besteedt aan licht, lucht en 
geborgenheid. Alle lokalen hebben grote ramen met uitzicht. De ramen in alle lokalen va  en 

voldoende laag aan zodat ook zi  ende bewoners of bewoners in een rolwagen naar buiten kun-
nen kijken. Om daglich  oetreding te hebben tot diep in de ruimtes worden ramen tot aan het 

plafond voorzien. 

VEILIGHEID   I    De directe rela  e van de verschillende func  es met de buitenruimte is zeer 
goed met het oog op de brandveiligheid. De evacua  emogelijkheden zijn evident en dus duide-

lijk voor de bewoners. De vluchtroutes zijn kort waardoor het gevaar aanzienlijk vermindert.

LEESBAAR CIRCULATIEPATROON   I   De schikking en organisa  e van de verschillende func  es 
resulteert in een leesbaar en overzichtelijk ontwerp. 

TOEGANKELIJKHEID   I    Het ontwerp voorziet erin geen niveauverschillen op de site te 
voorzien.  De vrije doorgangsbreedte is overal minimaal 150cm. Meestal wordt echter 200cm 
voorzien. Het gelijkvloers en de verdiepingen zijn verbonden met een li  . Deze is zo geplaatst 

dat alle func  es op korte afstand van de li   liggen. Het sanitair is voozien op rolstoelgebruikers.     

9   I   INLEVING EN ECONOMIE

MULTIFUNCTIONALITEIT   I   Het polyvalent paviljoen is zo opgevat dat het makkelijk kan 
opengesteld worden voor andere ac  viteiten. Ook de kan  na in het zorgpension is uitnodigend 

voor derden en draagt bij tot het opladen van de parktuin. 

FLEXIBILITEIT   I    Het systeem van fl exibele wanden voor de kamers in het nieuwe huis maakt 
het mogelijk de kamers aan te passen aan de noden van de bewoners. Ook in het zorgpension is 

er gekozen voor een variabel aanbod aan kamers voor kort verblijf. 

ONDERSTEUNING   I   Om van het brengen en halen van de kinderen een sociaal gebeuren te 
maken wordt een luifel voorzien aan de inkom van de kinderopvang.  Jonge der  gers zijn vaak 

zo intens met de combina  e kinderen en werk bezig dat er nog weinig  jd is voor een sociaal le-
ven daarbuiten.  We willen de ontmoe  ngen van ouders faciliteren en op die manier de sociale 

cohesie versterken. 

10   I   INNOVATIE

SOCIALE COHESIE   I   Het ontwerp vertrekt vanuit een aantal concepten die kunnen bijdragen 
tot de sociale cohesie van de buurt en de verwevenheid van het Huis Perrekes met het dorp. Op 
die manier willen we bijdragen tot de vernieuwende ambi  e van huis Perrekes om een zorgcon-

 nuüm te creëren van jong tot oud dat sterk geïntegreerd is in de maatschappij. 

  

SUNPIPES  I  Voor een op  male daglich  oetreding in de 3 korte gangen van het nachtgedeelte 
van het nieuwe huis, stellen we sunpipes voor. De installa  e van een Sunpipe is eenvoudig 

en niet duur. Het product combineert een hoge lichtopbrengst door refl ec  e, met energiebe-
sparing doordat er minder kunstma  ge verlich  ng nodig is en er veel minder energieverlies is 
dan bij de klassieke lichtkoepels.  Het is bovendien inbraakwerend, vandalisme bestendig en 

onderhoudsarm.

VERLICHTING   I  In alle ruimtes wordt daglich  oetreding voorzien. Dit betekent een beperking 
van de nood aan kunstverlich  ng dat normaliter een  aanzienlijke deel van het verbruik verte-

genwoordigt. Al de kunstverlich  ng zal energiezuinig zijn. 

BEHEER   I   Met het oog op de beperking van het energieverbruik stellen we voor om een 
eenvoudig - en dus niet te duur - gebouwbeheerssysteem te voorzien voor de verwarming 

(zonering), nachtven  la  e, ... .  
Een andere maatregel die bijdraagt tot de controle van het energieverbruik is het bijhouden van 

een energieboekhouding. Deze volgt het verbruik op en maakt direct duidelijk waar er verlie-
zen of excessieve verbuiken zijn, zodat de direc  e snel kan ingrijpen. Indien gewenst kan deze 
energieboekhouding ook worden opgevolgd door een externe partner die via internet op de 

hoogte blij  . 

DYNAMISCHE SIMULATIE   I   Op basis van een dynamische energiesimula  e zal voor een 
aantal representa  eve lokalen nagegaan worden of er in de zomermaanden een oververhit-
 ngsprobleem optreedt. Op basis van die simula  e zal dan bepaald worden hoe de raampar-

 jen ingedeeld zullen worden en waar er eventueel zonnewering of beschaduwingselementen 
moeten voorzien worden. Dit hee   enerzijds een posi  eve impact op het energieverbruik en 
anderzijds ook op de bouwkost. Er kan immers veel doelgerichter worden gewerkt. We zullen 

de dynamische simula  e op onze kosten opmaken door een gespecialiseerd studiebureau.

GEVELOPENINGEN  I  Op basis van de dynamisch simula  e zal ook bepaald worden waar de 
glasvlakken best worden afgewisseld met gesloten gevelpanelen die veel hogere isola  ewaarde 

hebben. Op die manier kunnen de gevelopeningen op een energie-effi  ciën  e manier worden 
ingedeeld rekening houdend met de oriënta  e van de specifi eke lokalen.   

VERWARMING   I   Alterna  eve energiebronnen aanwenden voor de verwarming is nog steeds 
rela  ef duur. We stellen daarom meer klassieke gascondensa  eketels voor. Deze hebben op 

dit moment de beste prijs/kwaliteit verhouding. We voorzien wel lage temperatuurradiatoren 
zodat op middellange of lange termijn de gascondensa  eketel op een eenvoudige wijze kan 

vervangen worden door een  alterna  eve energiebron, zoals bv. een warmtepomp. Er kan ver-
wacht worden dat deze op termijn beter op punt zullen staan en ook signifi cant goedkoper gaan 

worden. Door nu reeds lage temperatuurradiotoren te plaatsen - hetgeen geen meerkost met 
zich meebrengt - kan bij een overschakeling hetzelfde afgi  esysteem behouden blijven. 

Het systeem van radiatoren hee   ook als voordeel dat het zeer regelbaar is en snel reageert. Als 
de leefruimte ‘s morgens volloopt zal deze door de warmte van de bewoners snel opwarmen. 

Als ‘s avonds in de leefruimte maar enkele bewoners overblijven, zal de verwarming harder 
moeten werken. Een snel systeem speelt hier direct op in. Een traag systeem, zoals bv. vloerver-

warming doet dit niet. Dit zouden we dan ook afraden. 

WARM WATER PRODUCTIE   I   De func  es die sanitair warm water nodig hebben zijn gegroe-
peerd. Voor de warm waterproduc  e kan op een eenvoudige manier een zonneboiler voorzien 

worden. Er zijn eenvoudige all-in-one systemen op de markt aan zeer schappelijke prijzen. 

VENTILATIE   I   De gebouwen worden uitgerust met een mechanische ven  la  e met warmtere-
cupera  e (systeem D). Dit systeem wordt voornamelijk in de winter gebruikt. In de zomer is het 
interessant gebruik te maken van natuurlijke nachtven  la  e, hetgeen zeer eenvoudig en goed-
koop te installeren is. Het volstaat een aantal grote roosters te plaatsen die ‘s nachts worden 
opengezet en waar een soort schouweff ect wordt gecreëerd. De nachtven  la  e maakt in de 

zomer een mechanische ven  la  e overbodig en reduceert op die manier het energieverbruik.    



RAMING

***
Op de volgende bladzijden vindt u de oppervlakteberekeningen gevolg door de raming. 

Beide zijn opgemaakt per gebouw. Op de laatste bladzijde wordt een samenva   ng gegeven van de raming met 
een vergelijking t.o.v. de raming opgenomen in de conceptstudie. 











PROJECTOMSCHRIJVING

***

Een huis in een straat in een dorp, wordt in ons voorstel 4 huizen, in de parktuin van het dorp. Door te kiezen voor ge-
bouwen die van elkaar verschillen in func  e, verschijningsvorm en volumetrie spelen we in op de typisch Vlaamse archi-
tecturale diversiteit. Voor ons een belangrijk uitgangspunt om de integra  e van het nieuwe programma in de dorpskern 

te garanderen.

Deze integra  e wil op meer inze  en dan enkel ruimtelijke condi  es en beoogt een maatschappelijke verwevenheid tus-
sen de func  e van het zorgcon  nuüm en de omliggende func  es die hoofdzakelijk uit wonen bestaan. We geloven dat de 
ruimtelijke integra  e, de maatschappelijke zal versterken. Hierbij is ook de inplan  ng van de polyvalente ruimte centraal 

in de publieke parktuin een belangrijk uitgangspunt. 

De verbondenheid met Oosterlo mag zich niet beperken tot de hoeksteen, namelijk het zorgpension. Het centrale, trans-
parante en mul  func  onele paviljoen werkt als een kiosk in een stadspark en is ondanks zijn ligging te midden van de 

zorgfunc  es als gebouw zeer laagdrempelig.

Bij de uitwerking van de gebouwen werd veel aandacht besteed aan herkenbaarheid, huiselijkheid, een logische en dus 
overzichtelijke planopbouw en tenslo  e kleine details of ontwerpingrepen die het comfort van de bewoners/gebruikers 

verhogen. Onder comfort wordt ook een fl exibel gebruik verstaan, aanpasbaar aan veranderende noden.   


	132 bundelA3 12T DEEL 1
	132 bundelA3 12T DEEL 2
	132 bundelA3 12T DEEL 3
	132 bundelA3 12T DEEL 4

