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> kader bepalen

Wulpen (961 NC) is één van de oudste 
nederzettingen in de Westhoek. Zijn twee 
‘settlements’, in de polder (kern) en aan de 
vaart Nieuwpoort – Veurne, worden verbonden 
door een wegel afgezoomd met knotwilgen. 
De Neogotische Sint Willibrorduskerk, 
opgetrokken in de streekeigen gele baksteen 
en gekaderd in een rechthoekig hof van lage 
muurtjes, strakke hagen en boomrijen, overheerst 
de dorpskern. De Kerk maakt en bepaalt samen 
met de pastorie, 2 oude dorpsschooltjes en een 
aantal historische polderhoeves de typologie 
en morfologie van dit dorp, Zijn structuur is 
doorregen van groen. Een beeld dat ondanks de 
Kerkwijkverkaveling authentiek blijft: onder 
de toren, in symbiose met z’n omgeving. Het langgerekt, driehoekige dorpsplein, voor 

kerk en pastorie, verbreedt de weg die slingert 
door landschap en dorp. Het is een verhard 
plateau, bühne tot de open wijds-en weidsheid, 
het bevestigt dit ‘dorpsgezicht’ vanuit de 
Polders. Hier gaat dorp over in landschap, 
ontspringt het dorp uit z’n omgeving, wordt 
het ‘dorpslandschap’ gevormd. We beschouwen 
dit als de ‘grote landschappelijkheid’ van de 
plek.

Het is een ietwat afzijdig, rustig gelegen 
kleine woon-en landbouwgemeenschap zonder 
echte middenstand. Toch is er een drukke 
passage van ‘fietsknooppunttoeristen’ die hier 
even halt houden….

Een wegel (Dorpsplaats) en een pad langsheen 
kerk en hof komen uit op onze site achter de 
kerk. 
Een plek met eenzelfde openheid, uitzicht, 
gerichtheid en houding (attitude) tot dit 
landschap. In de verte zien we de klokkentoren 
van Nieuwpoort, nog verder de windmolens 
langsheen de A 18. 
De specifieke terreingesteldheid, de vorm, de 
kleine niveauverschillen, het plooien naar de 
gracht met riet, de ontsluiting … bestempelen 
we als de ‘kleine landschappelijkheid’ van 
deze site.

Zowel grote als kleine ‘landschappelijkheid’ 
zijn top kwaliteiten die we absoluut willen 
bewaren en uitspelen binnen de context van dorp 
en bewoner, gemeenschap en individu, publiek en 
privaat, open en gesloten. We beseffen dat dit 
niet evident is. Het stellen van grenzen wordt 
hier een evenwichtsoefening in het koesteren 
van de vooropgestelde ‘landschappelijkheid’.

Willibrorduskerk, WulpenVaart, Nieuwpoort - Veurne



Landschappelijker &
socialer wonen

Deze plek is uniek omwille van de ligging 
als bouwgrond en hierdoor uiterst waardevol, 
Wij verwachten dat de toekomstige bewoners 
zich hier bewust van moeten zijn… het volle 
besef dat iets zeldzaam wordt verkregen 
en dat deels gemeengoed moet blijven, dat 
niet onvoorwaardelijk mag en kan worden 
geprivatiseerd…. Wij gunnen elke nieuwe bewoner 
dit fantastische uitzicht op het hinterland 
maar tegelijk moeten doorzichten, het verweven 
van landschap en dorp intact blijven. 
Deze gedachte past volledig binnen de actuele 
oproep tot meer collectiviteit ten gevolge 
van ‘bouwgrondschaarste’, Ruimte delen en 
functies bundelen opdat duurzame systemen 
ontstaan voor het gebruik van land, productie 
en huisvesting. Anders en kwalitatief(ver) 
wonen vraagt een mentaliteitswijziging, het 
in vraag stellen van de ‘gebruikelijke’ typen, 
minder individuele (individualistische) en 
meer gemeenschappelijke woonvormen zoals 
bijvoorbeeld Co-housing.

Nederzettingspatronen
> Volume, Configuratie 
& positie

Het aftoetsen en bevragen van een aantal 
configuratiemodellen, typologieën en 
patronen resulteert in randcriteria die 
ons basisuitgangspunt van ‘grote en kleine 
landschappelijkheid’ stelselmatig mee vorm 
gaan geven.

Drive inn - woonstrip, Amsterdam-Osdorp,  Kempe Till Architecten

Polderhoeve, Hoeve Raaswalle, Uitkerke

Tiendschuur, Ter Doest , Lissewege / Ten Bogaerde, Koksijde

geschrankt rijwonnig-model

woonstrip-model

polderhoeve-model

abdijschuur-model

uitgelijnd rijwoning-model

- Voldoende geprivatiseerde buitenruimte 
voorzien maar tegelijk het aandeel private tuin 
tot een minimum beperken. Het privatiseren, 
individualiseren van buitenruimte leidt tot het 
begrenzen, het afschermen en ad hoc inrichten 
van de plek waardoor landschappelijkheid 
onherroepelijk verloren gaat, voor zowel 
bewoner als de gemeenschap. 
Bovendien maakt een een kleiner grondaandeel 
de aankoop van de woning goedkoper.

- Weloverwogen keuzes maken in wat we wel en 
niet willen bouwen. Wij kiezen resoluut om geen 
extra constructies zoals garages of carports 
te voorzien. De huidige technologie maakt 
dat wagens niet meer hoeven binnen te staan, 
waardoor garages meestal te grote bergplaatsen 
worden. Even een kleine berekening : een 
garage heeft een netto footprint (binnen de 
muren) van 6mx3m, dit 14 (aantal units) keer 
geeft 252 m2 effectieve terreininname. Dat is 
de footprint equivalent van 4 woonunits (te 
beschouwen als 60 m2 over 2 bouwlagen).
Door geen garages te voorzien kunnen 3 tot 
4 woningen (extra) worden ingeplant zonder 
dat de draagkracht en landschappelijkheid van 
deze site in het gedrang komen. Per woning 
wordt voldoende bergruimte (ook voor fietsen) 
geïntegreerd, Er worden parkeerplaatsen 
aangelegd voor zowel bewoners als bezoekers. 
Door deze extra constructies niet te voorzien 
worden de woningen eveneens goedkoper in 
aankoop.

Randcriteria

klassiek ‘verkavelings-model’
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-Gelijk(w)aardigheid? 
> geen voor-of achterzijde.
We beschouwen het koor niet als de achterkant 
van de kerk net zo min als of we deze site 
beschouwen als de achterzijde van het dorp. 
Het is niet omdat de toegang tot dorp en 
kerk aan de tegenoverliggende zijde liggen 
dat deze plek zich op een minder geschikte 
wijze dient te evoceren en articuleren binnen 
zijn context. Voor- en achterzijde worden 
meestal (misschien onterecht) geassocieerd 
met publiek <>  privaat / plein,straat <> 
tuin / opgelegde orde <> eigen wil. 
Deze klassieke ‘indeling’ en connotatie willen 
we opheffen in de positie van woning op site, 
site binnen dorp en van dorp in het landschap. 
Deze plek een evenwaardig ‘dorpsgezicht’ 
geven. 

Woontypologie
Compacte footprint  /
Gebald volume

Een cilinder bepaalt geen richting, heeft geen 
zijden die een voor-of achterkant insinueren, 
het is de absoluut vrije en meest compacte 
vorm, solitair en rondom rond evenwaardig. 
Binnen onze vooropstellingen beschouwen we 
het strategisch inplanten van cilindervormige 
volumes als de meest ‘ideale’ bezetting van 
de site. Het aantal volumes, hun grootte en de 
onderlinge positie worden verder onderzocht. 

Uit ons modelonderzoek blijkt ook dat 
het samennemen van 2 units als koppel-of 
dubbelwoning een basisvolume en woontypologie 
oplevert waarbij elke woning van evenwaardig 
kwaliteit is binnen een onderlinge positionering 
die de landschappelijke doorvloei garandeert. 
Een inplanting die een evenwicht vormt tussen 
fragmenteren en segregeren.

Duits WOI-kerkhof, Langemark

‘koppelwoning’-model
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Octagon dubbelhuis
‘The octagon house’ is een typologie die korte 
tijd zeer populair was midden 19de Eeuw. Deze 
vrijstaande huizen worden gekenmerkt door een 
achthoekig plan, meestal met een plat of licht 
hellend dak en rondom rond een veranda. Ze 
waren goedkoper om te bouwen, efficiënter en 
ruimtelijker te organiseren (meer leefruimte) 
met een uitstekende natuurlijke belichting. 
Omwille van hun compacte vorm en volumetrie 
zijn ze makkelijker te verwarmen in de winter 
en blijven ze langer koel in de zomer. De 
cirkel werd ook al aanzien als de meest 
efficiënte vorm, maar ook toen stuitte men op 
praktische problemen : moeilijker te bouwen 
en dus duurder, bemeubelbaarheid, etc.... 
De vorm die het meest aansluit bij de cirkel 
is de veelhoek. Een belangrijk aspect aan 
het octagon huis is het ‘bay window’ effect 
(een essentieel onderdeel in de Victorian 
houses) waardoor de volledige leefruimte van 
het octagon huis werkt als zichterker / als 
viewmaster op de omgeving.

Octagon-dubbelhuis Jean / Marinelle, Koksijde-Bad

Woning Neefs, Turnhout, Architect Paul Neefs



Beeldvorming-
uitstraling
We willen het robuuste karakter van de octagon 
dubbelwoningen voor zich laten spreken. De 
kloeke basisvorm met gevelfacetten maakt dat 
de volumes soms slank, dan weer als stompe 
torens te voorschijn komen, afhankelijk vanuit 
welke hoek ze worden benaderd en hoe licht en 
schaduw op deze gevelvakken spelen

De positionering van openingen in het 
volume lijken willekeurig en tekenen zich 
speels op de gevelfacetten. Toch kaderen ze 
weloverwogen zichten op de omgeving. De in 
hoofdzaak vierkante openingen benadrukken het 
best het ‘gestalt’ van de dubbelwoningen. 
Sommige ramen staan in het gevelvlak, anderen 
zijn dieperliggend en bevestigen de dikke 
buitenmuren.

Het ‘aanheuvelen’ rond de volumes en 
terrasmuren vervlecht de dubbelwoningen in 
het landschap.

Duiventoren, Lo-ReningheControletoren WOI, Ieper

Bunker WOI, Peselhoek, Poperinge 
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We geven het dubbelhuis de vorm en alle 
bijhorende kwaliteiten van het octagon huis, 
een efficiënte en ruimtelijke indeling met 
royaal zicht en licht… 

Elke woning krijgt bovendien een eigen terras 
op begane grond aansluitend op de leefruimten. 
Dit terras wordt aan 2 van de 3 open zijden 
omzoomd door een laag muurtje (100 – 120 cm) 
met talud (heuveltjes). Dit verzekerd het 
terras van de nodige privacy en ‘natuurlijke 
begrenzing’ op de site met het behoudt van 
door-en overzicht tussen de volumes. Dit terras 
is de enige geprivatiseerde buitenruimte die 
woning heeft op begane grond. 
Bovenop krijgt elke woning een riant 
dakterras. De traphal wordt doorgetrokken, 
een ruime buitenberging en 2 bloem-/ planten-/ 
moestuinbakken verzekeren de nodige afstand 
en privacy tussen de 2 buren op het dak.

7 geblokte volumes met 14 woningen worden 
elk strategische en onder een specifieke 
hoek ingeplant waarbij de zichtlijnen vanuit 
elke woning open blijven en het landschap er 
vrij kan doorvloeien. Dit aantal beschouwen 
we als een maximum waarbij de kwaliteit en 
landschappelijkheid van de site optimaal 
blijven. 7 is bovendien een mythisch en 
bijbels getal.

Olifantenpaden, Jan Dirk  Van der Burg

Dakterras

De bestaande wegel rond de site blijft 
behouden alsook de natuurlijke glooiing naar 
de gracht vol riet. Tussen de dubbelwoningen 
wordt een nieuw verharding getrokken die 2 
volumes ontsluit. Zo krijgt elke dubbelwoning 
een ‘oprit’. De driehoekige verharding thv 
de aansluiting met de Kerkwijk en de oude 
meisjesschool wordt verbreed als extra 
staplaats voor parkeren (bezoekers), hier 
komt eveneens de speeltuin. 

Het dorpspad naast de kerk, vertrekkende vanaf 
het voorplein, wordt doorgetrokken over de 
site tot aan de Sint-Willibrordus kapel.
De niet verharde, collectieve delen worden 
voorzien van een eenvoudige en makkelijk 
te onderhouden beplanting zoals resistente 
grassen (2 keer per jaar maaien ). Tussen 
de woonvolumes zullen op termijn informele 
trajecten ontstaan zgn. ‘olifantenpaden’… 
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1. Sint Willibrorduskerk + hof
2. Dorpsplaats
3. Sint Willibrorduskapel
4. gracht
5. oude meisjesschool
6. Kerkwijkverkaveling
7. kerkpad
8. parkeerplaatsen bezoekers
9. speeltuin
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Inplantingsplan
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PLAN BEGANE GROND

1. inkomhal
2. WC
3. vestiaire
4. zithoek
5. eethoek
6. trap
7. berging / meters
8. keuken
9. berging
10. terras
11. overdekte inkom / oprit
12. glooiing
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PLAN VERDIEPING

1. traphal
2. wasberging
3. badkamer
4. nachthal
5. (slaap)kamer
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PLAN DAK

1. traphal
2. buitenberging dakterras
3. plantenbak / moestuin
4. dakterras 
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Structuur -> draagconstructie :

Uit de sonderingsproeven blijkt dat de 
draagkracht van de ondergrond hier uiterst 
gering is. In eerste instantie werd onderzocht 
of het gebruik van een lichte structuur, zoals 
houtbouw, een funderingsprincipe (plaat op 
volle grond) toelaat dat goedkoper is dan 
putten of palen. Dit is absoluut niet het 
geval. De piste van houtbouw en mogelijke 
prefabricatie werden aldus verlaten. 
Wij stellen een fundering op palen voor omdat 
de aanzet voor putten redelijk diep is en het 
dragend vermogen echt niet groot, dus veel 
beton voor weinig draagvermogen. Bovendien 
verwachten we bij het gebruik van putten 
problemen met het grondwater. 17 palen per 
dubbelwoonst. Hierop komt een structuur van 
gewapend betonnen funderingsbalken (60 x 40 
cm) en een gewapend betonnen plaat (20 cm) op 
grond.

Materialisatie

Op deze plaat komt een eenvoudige en 
traditionele (budgetvriendelijke) bovenbouw 
van dragend metselwerk en welfsels

1. Thermische isolatie : K-30 peil

Vloerplaat boven grond : 12 cm gespoten PUR
Gevelisolatie : 16 cm PIR stijve isolatieplaat 
tand en groef, voegen ‘aftapen’
Dakisolatie : 20 cm PUR -> 2 x 10 cm
Aanzetsteen (kimblokken) onder wanden : 
cellenbeton, hoogte 25 cm

2. Akoestische isolatie :

Vloerisolatie tegen contactgeluid : gespoten 
PUR met isolatiegranulaten. Op de verdieping 
wordt gewerkt met een zwevende chape op 
akoestische isolatie om geluidsoverdracht 
naar de onder te minimaliseren.
Tussen de 2 woningen komt een volledige 
ontdubbelde wand in snelbouw en 4 cm 
rotswol.

Stabiliteit Isolatie

1. Gevel 

we kiezen voor gevelsteen als basismateriaal 
van de dubbelwoningen. Het maakt de volumes 
robuust. We kiezen voor een gevelsteen die qua 
textuur, kleur, tint en formaat aansluit bij de 
typische gele baksteen van de streek. Momenteel 
worden deze niet meer geproduceerd. 

Architectuur

Wel zijn er voldoende, budgetvriendelijke 
varianten op de markt vb. de steen waarmee 
momenteel de kerkhofmuur van de Sint Pieterskerk 
in Koksijde dorp wordt gerestaureerd.

De doorlopende deksteen bovenop de wanden 
rond het dakterras wordt uitgevoerd in 
gepigmenteerd prefabbeton.

2. Buitenschrijnwerk :

Thermisch onderbroken en gemoffelde 
aluminium(3-kamer)profielen.
Superisolerende beglazing (K1.1) die voldoet aan 
de glasnorm wat betreft  doorvalbeveiliging.
Het glas in de zuid-en westgerichte gevels is 
zonwerend.

Oud-gemeentehuis, Oost-Duinkerke

Kerkhofmuur, Sint-Pieterskerk, Koksijde-Dorp
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Om een energiezuinig en duurzaam project 
op te bouwen, moeten bij de keuze van het 
ontwerp, voor materialen en technieken steeds 
de juiste prioriteiten gelegd worden binnen 
de mogelijkheden, verwachtingen en intensies 
van de opdracht 

Beperken van de energievraag

In het beperken van de energievraag hebben we 
in eerste instantie aandacht besteed aan de 
compactheid van het basisvolume en het koppelen 
per 2 woningen. Andere aspecten vormen de 
isolatiegraad en de mate van luchtdichtheid 
van de gebouwschil.

De inplanting, de oppervlakte en de 
isolatiewaarde van de beglazing heeft ook een 
belangrijke impact op de energiehuishouding 
van het gebouw. De vorm (erkereffect) van de 
woning en de efficiente interne organisatie 
zorgt voor een optimale natuurlijke lichtinval 
en toetreding  waardoor heel wat kan worden 
bespaard op het verbruik van de kunstmatige 
verlichting. Bovendien kan er in de winter 
van de zonnewinsten geprofiteerd worden. Om 
het oververhittingsverschijnsel te voorkomen 
wordt er aan de west en zuidgevels gevels 
zonnewerende beglazing voorzien..

Duurzaamheid Gebruik van efficiënte installaties

De volgende stap naar een energiezuinig gebouw 
is het inpassen van efficiënte technieken 
voor de verwarming, ventilatie, sanitair 
en verlichting. Door voor de resterende 
energievraag zoveel mogelijk zuinige toestellen 
in te zetten blijft het uiteindelijke 
energieverbruik onder controle. 

Voor HVAC zijn volgende installaties te 
adviseren 

• Voor het ventileren van de woningen 
wordt er geopteerd voor een energiezuinige 
balansventilatie met warmterecuperatie 
(systeem D). Zo vermijden we het gebruik van 
raamroosters voor de aanzuig van verse lucht, 
aan de kust en in het hinterland kan het enorm 
hard en veel waaien.
• Voor de verwarmingsinstallatie kiezen 
we voor de opwekking van CV water via een 
condenserende gasketel. Per woning stellen 
we voor om de gasketel te koppelen met 
een laag temperatuurs afgifte-systeem nl. 
overgedimlensioneerde radiatoren op lage 
temperatuur. Dit heft als voordeel dat het 
rendement van de warmteproductie aanzienlijk 
hoger is dan bij hoge temperatuursverwarming 
via radiatoren of convectoren. 

Voor de santiaire installaties worden volgende 
installaties en methoden weerhouden:

• De leidingen voor centrale verwarming 
en van sanitair warm water worden goed 
geïsoleerd en het leidingtracé blijft binnen 
het beschermd volume. Voor de leidingsisolatie 
worden de aanbevelingen gevolgd van het BIM 
of met een minimale warmteweerstand van 2,75 
m²K/W. 

• Voor de spoeling van de toiletten en toevoer 
van het het buitenkraantje gebruik gemaakt van 
gerecupereerd regenwater. Elke woning krijgt 
een regenwaterput.
De toiletten zijn voorzien van een spaartoets 
om het waterverbruik te beperken.

Met het voorgestelde concept streven we naar 
een E 60-peil per woning.

leefruimte in erkervorm open keuken

nachthal + trap naar dakterrasleefruimte in erkervorm
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