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Voor het ontwikkelen van ons ontwerpvoorstel werd uitgegaan 
van zowel een onderzoek van de typologie van de verschillende 
gebouwen als van de context en de randcondities van de site.
Het typologisch onderzoek vormt een antwoord op de 
verschillende documenten van de projectdefinitie waarin 
de aard en intenties van Huis Perrekes zorgvuldig worden 
geexpliciteerd en geillustreerd.   Een ‘ideaal huis’ voor 
Perrekes ontwerpen moest dus onze ambitie zijn.  De mentale 
context van de opdracht vormde hierbij het denkkader.

Het onderzoek vanuit de context van de site en haar positie 
in Oosterlo is minstens even belangrijk omdat wij vinden dat 
goede architectuur moet uitgaan van de geest van de plek 
en zich moet inpassen in het bestaande alsof het altijd zo 
geweest is.  
Bij de uitwerking van het masterplan en het vooronderzoek 
werden hoge verwachtingen gesteld en gekoesterd.  De juiste 
interpretatie hiervan enerzijds en het optimaliseren van de 
potenties van de plek anderzijds moeten samengaan in een 
rijk ontwerpvoorstel.

In deze bundel lichten wij toe hoe deze beide contexten, de 
fysieke en de mentale, het ontwerp hebben gemodelleerd.  We 
beginnen bij een analyse van de site en de ruimere context 
en van een aantal elementen uit het vooronderzoek en het 
masterplan.  Vervolgens formuleren we ons concept en de 
intenties voor het ontwerpvoorstel.  
Daarbij geven we bijzondere aandacht aan volgende 
thema’s : 

LANDSCHAPSINRICHTING
‘EEN GEWOON HUIS IN EEN GEWONE STRAAT’ 
EEN HUIS MET KAMERS
TEKTONIEK EN DETAILLERING
HUISELIJKHEID
‘ZES THEMA’S VOOR EEN VOLGEND MILLENIUM’ 
   (Juhani Pallasmaa)

Het ontwerpvoorstel is de synthese van al deze insteken en 
aspiraties en de vertaling van het gevoerde ontwerponderzoek.

Verder vormen we enkele gedachten omtrent duurzaamheid 
van de architectuur, lichten we de procesregie toe en 
formuleren we een intentie omtrent de samenstelling van het 
ontwerpteam (in bijlage bij het offerteformulier).
Tenslotte geven we een tabeloverzicht van de verschillende 
ramingen.
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OOSTERLO  MACROSCHAAL

Zoals in de meeste Vlaamse dorpen is de historische 
landschapsstructuur en de oorspronkelijke kernvorming 
van Oosterlo in de loop der tijden aangetast door nieuwe 
infrastructuren, verkaveling, afbraak, woninguitbreiding etc.

Toch onderscheiden we In de huidige dorpsstructuur nog 
enkele waardevolle landschapshistorische relicten en 
gebouwen die het dorp identificeren en karakteriseren : de 
Berthoutsdreef, de watermolen, de kerk- en pastorijsite, de 
kloostersite.  Ook zijn er enkele historische en recente open 
ruimtes die structurerend kunnen zijn voor het dorpsweefsel.  
Vandaag is er echter zeer weinig samenhang tussen deze 
relicten en open ruimtes.  Het dorp rafelt uit, mede door een 
dorpskernuitbreiding zonder ruimtelijk kader.
De site van Huis Perrekes, maar ook het dorpsplein, de 
Berthoutdreef en een mogelijke ontwikkeling van de 
tegenovergelegen parking (frituursite) kunnen via een 
grotere denkoefening een ruggegraat vormen voor verdere 
ontwikkelingen, geënt op bestaande kwaliteiten of potenties.

Daarom stellen we een volwaardige publieke ruimte voor, 
centraal tussen de huidige en de nieuwe gebouwen van Huis 
Perrekes.  De identiteit en de materialiteit van deze centrale 
groene ruimte kan passen binnen het grotere geheel, 
waardoor de publiekheid des te meer afleesbaar wordt .

Een ander belangrijk element, ingegeven door de 
karakteristiek van Oosterlo als lijndorp en de Zammelseweg 
met de lintbebouwing, is het belang van de doorzichten naar 
het achterliggende landschap.  
Deze ruimtelijke kwaliteit moet bij de nieuwe uitbreiding 
gevrijwaard worden en strategisch ingezet.

Markant hierbij is ook het tracé van de buurtweg doorheen de 
Perrekes-site dat ook al op de Ferraris-kaart is aangegeven.  
In de uitwerking van de nieuwe publieke ruimte zal deze 
historische dimensie worden gevaloriseerd en versterkt.

OOSTERLO  MACROSCHAAL   RELICTEN   STRUCTURERENDE OPEN RUIMTE
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HUIS PERREKES

De identiteit van Huis Perrekes is van inhoudelijke aard.  
De materiële uitdrukking ervan is niet expliciet maar zit 
verborgen.  De plek ligt onopvallend gesitueerd tussen dorp 
en landschap.  De huizen zien eruit als gewone huizen in de 
straat, met voordeur en deurbel, met tuinen rondom.  Niets doet 
vermoeden dat hier een bijzondere manier van samenwonen 
en verzorging plaats vindt.  Deze ‘onzichtbaarheid’ is het 
gevolg van een bewuste keuze van Huis Perrekes voor een 
onnadrukkelijke uitdrukking van het gewone wonen.

Zowel het adres aan de Zammelseweg als aan de buurtweg 
is een belangrijk aspect van de inbedding van Perrekes in 
de dorpsstructuur.  Toch liggen het Holle- en Blomme-huis 
vandaag enigszins achterin.  De site zal met de uitbreiding en 
de aanleg van de publieke ruimte aan identiteit winnen.  Het 
ensemble van gebouwen zal zich nog beter verankeren op de 
plek en verder vormgeven aan zowel het amorfe parkeerplein 
vooraan als aan de aansluiting met de huidige en toekomstige 
woonuitbreidingsgebieden en het achterliggende landschap.  

De identiteit van Huis Perrekes zal bestaan in de plek, in de 
samenhang van de gebouwen die zich rond de publieke ruimte 
scharen, eerder dan in de gebouwen zelf die onnadrukkelijk 
blijven.

Dwingende conditie hierbij is ontegensprekelijk de beperkte 
beschikbare oppervlakte van het terrein met de verdeling 
publiek-privaat enerzijds en de benodigde footprint voor de 
nieuwe gebouwen en het nieuwe programma anderzijds.

De bestaande huizen zijn architecturaal een uitdrukking van 
een andere tijd maar dragen elk voor zich een sfeer uit van 
huiselijkheid en kleinschaligheid uit.  Deze karakteristieken 
zullen in de nieuwe architectuur, zowel voor het huis als het 
zorgpension, de kinderdagopvang als de assistentiewoningen 
verdergezet worden. 
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HET VOORONDERZOEK

Uit de conceptnota hebben we verschillende aandachtspunten 
onthouden en meegenomen in het ontwerpvoorstel.  Sommige 
zijn waardevolle gedachten omtrent mens-zijn, samenleven 
en vergankelijkheid en vormen de inhoudelijke achtergrond 
voor het ontwerpen, andere zijn daadwerkelijk architecturaal 
en ruimtelijk vertaald.

In heel het discours staat de demente bewoner, in een 
heterogene groep van mensen in verschillende stadia van 
dementie en samen met de verzorgers, centraal.  Ook de 
familie van de bewoner wordt opgenomen in het leven van 
alledag.
Het huis is er om te wonen, met de rituelen, gewoontes en 
beslommeringen van elke dag.  Het huis is een thuis, met 
ruimte voor droom, streling, koestering, herinnering.
Er wordt vooral samen geleefd, niet individueel op een 
kamer gezeten.  Toch moet er een evenwicht zijn tussen 
de autonomie van elke betrokkene en een geborgen maar 
stimulerende omgeving.

Er is een duidelijke scheiding of overgang tussen dag en 
nacht.
Tactiliteit en zintuiglijkheid, geuren, texturen, licht, muziek 
maken de omgeving vertrouwd en herkenbaar en het beleven 
intenser.

Het zorgpension, het ‘polyvalente huis’, het kinderopvanghuis 
en het huis met de assistentieverblijven vormen de extensie 
van het kleinschalige wonen.  Het pension wil een oord 
zijn van schoonheid en troost.  Het polyvalente huis wil de 
buitenstaander uitnodigen om deel te nemen aan cultuur 
en kunst.  Het kinderopvanghuis vervolledigt de cirkel 
van het leven.  De assistentiewoningen zijn een duidelijk 
overgangsconcept naar de onmiddellijke omgeving.  De 
tuinen zijn plekken voor rust, ontspanning en natuurbeleving.
Het gaat in de eerste plaats om het wonen, het woonhuis 
krijgt voorrang op het zorgmodel.  Huis Perrekes is geen 
instituut.

Het gaat steeds opnieuw over zorg, bezorgdheid, 
zorgzaamheid, zorgvuldigheid.
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HET MASTERPLAN

Het is duidelijk dat er al zeer lang en diep is nagedacht over 
de toekomst van Huis Perrekes.  Het masterplan vormt de 
kernverwoording en –verbeelding van dit proces.

Het basisschema is helder en heeft voor ons volgende 
kwaliteiten :

De voorgestelde grondruil is een generiek gegeven dat het 
potentieel van de gehele site ingrijpend verandert en vergroot.

De locatie van de verschillende huizen is logisch en juist in 
de programmatorische samenhang.

De vrijwaring van de grote ‘middenstrook’ als zone voor 
publieke tuinen en met een volledig doorzicht vanaf de 
Zammelseweg naar de achtergelegen landerijen is ruimtelijk 
voor de site en voor de grotere context uitermate belangrijk.  
Deze publieke ruimte zal bovendien zorgen voor een bindende 
ruimte tussen de bestaande en de nieuwe gebouwen.

De strookvormige opbouw van een inbreiding met nieuwe, 
gearticuleerde volumes zorgt voor een geschikte korrel die 
zich inpast in de morfologie van het dorp. 

De activering van de buurtweg door de inbreng van de 
nieuwe programma’s, en de uitbreiding ervan tot een park 
en ontmoetingsruimte zal de beleving van de site verhogen.  
De vorming van deze bijzondere, dense plek schept referentie, 
identiteit en verankering.

De ontschotting van de tuinen kan voor meer integratie en 
doorzichten zorgen.

HET PROGRAMMA VAN EISEN

De formulering en tabelleringen, de organigrammen en 
de teksten hebben het programma van eisen duidelijk 
omschreven.  Het ontwerp zal al deze gegevens zo goed 
mogelijk verwerken, waarbij de VIPA-erkenningsnormen, 
maximaal subsidieerbare normen en gewenste oppervlaktes 
op mekaar worden afgestemd.

Ook de nota’s omtrent ‘kleinschalig genormaliseerd wonen’ 
en ‘kleinschalig genormaliseerd groen’ worden kritisch 
bekeken en in het ontwerpvoorstel opgenomen.
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DRIES RUINEN (N:)

CONCEPT LANDSCHAPSINRICHTING

DE PUBLIEKE RUIMTE EN DE PUBLIEKE TUINEN
(plan p 12)

In de lijn van de bestaande landschappelijke relicten 
(Berthoutsdreef, watermolensite, kloostersite, kerk- en 
pastorijsite…) wil de nieuwe publieke ruimte een nieuwe 
plek van herkenning, oriëntatie en herinnering vormen.
Het park roept het idee op van een dries voor Oosterlo.  
(Een dries lag vroeger in de kom van een dorp.  Het was 
een plek om vee te verzamelen.  Later werd het een soort 
dorpsplein of een ‘village green’ zoals de Engelsen dat 
kennen.)
Door middel van dit concept zullen de verschillende gebouwen 
van Huis Perrekes zich echt verankeren in het dorp en op de 
site.  Ze krijgen een onderlegger, een kader en een focus.  Ze 
vinden identiteit in de geest van de nieuwe plek.

Wij kiezen voor een duidelijk omrand park, voor een heldere 
vertaling van wat publiek en privaat is en voor een omringende 
wegenis.  De bestaande buurtweg wordt aan de rechterzijde 
herhaald en een omlopend wandelpad wordt gevormd.  
Op deze manier ontstaan enkele heldere en bewust gekozen 
ervaringen.  Het park wordt een plek voor het dorp, evenzeer 
voor Oosterlo als voor Huis Perrekes.  Het wordt veel meer dan 
een diepe voortuinstrook voor de nieuwe huizen.  De huizen 
zullen aan de straat liggen in plaats van aan een park.  De 
snijlijn tussen de private woningen en voortuinen enerzijds 
en de straat en buurtweg die publiek zijn anderzijds, is strikt.
Bovendien zullen de buurtwegen links en rechts perfect 
functioneren in de dagdagelijkse pragmatiek van 
toeleveringen en diensten (dokter, postbode, leveranciers,…).  
Enkel kortstondig stationeren zal hier de regel zijn.

Het park wordt ingericht als een groene strook van eerste orde, 
een publieke ruimte vol beleving, een ontmoetingsruimte en 
een nieuw ‘relict’ voor Oosterlo, een plek om te rusten, te 
wandelen, te spelen, dieren te bekijken, mekaar te ontmoeten.

In een eerste lezing, aankomend vanaf de straat, toont het 
centrale park zich als een aangesloten, groene en herkenbare 
figuur.  Pas daarna ontdekt men de verschillende plekken, 
invullingen en atmosferen, opgedeeld door middel van enkele 
dwarse doorsteken.

Aan de Zammelseweg ligt het terras van de kantina van het 
zorgpension.  Het wordt opgenomen in de publiek zone, een 
geste vanuit alweer de gedachte dat het een plek is voor 
zowel de bezoeker als de bewoner.  Er staat een infobord en er 
zijn fietsenbeugels, misschien vaste tafels voor een picknick.
De tweede tuin is een open grasweide met enkele bomen aan 
de rand, een vrije plek om occasioneel een feesttent of kiosk 
op te zetten.  Bij de voederhut vliegen de vogels af en aan.
Daarachter liggen de boomgaard en de moestuin met 
composthoop met daarnaast een omheinde weide met 
hokken voor de kleine dieren (schapen, kippen), onder de 
bestaande notelaars.
De volgende plek is de speeltuin, dichtbij de kinderopvang 
maar ook voor de kinderen uit het dorp en met voor de 
ouderen een petanque, fitometer en ervaringstuin.
Tenslotte zijn op de laatste plek, achter de doorsteek 
vanuit de woonwijk, enkele plaatsen voor langer parkeren 
(assistentiewoningen, diensten, personeel…) voorzien, een 
parkeerruimte die in de toekomst mogelijk kan uitgebreid 
worden.  Maar tot zolang wordt hier, in aansluiting met het 
achterliggende landschap, de weide met verblijfplaats voor 
de grotere dieren (de ezels) georganiseerd.

KARL MARX HOF  WENEN UNIVERSITY OHIO

DE PUBLIEKE TUINEN

ZICHT VANAF DE ZAMMELSEWEG
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DE COLLECTIEVE EN PRIVATE TUINEN

Van tweede orde zijn de gemeenschapstuinen aan de 
voorkant van de huizenrij.  Zij leggen de relatie tussen het 
publieke en private domein.  

De nieuwe collectieve tuinen zijn vormelijke insnijdigen in de 
volumes van de huizen zodat deze verschaald en onderbroken 
worden en zodat doorzicht en inzicht ontstaat.
Door de ontschotting van enkele van deze tuinen kan de 
gebruiks- en belevingswaarde verhogen en de integratie in 
het dorpslandschap versterkt worden.

De strikt private tuinen hebben de vorm van patio’s, 
binnentuinen, overdekte terrassen en achtertuinen.  Zij 
leggen de relatie met de activiteiten binnenshuis.  Hier vinden 
de bewoners hun plek en kunnen ze in alle geborgenheid hun 
gang gaan.

De tuinomheiningen zullen een doorzichtige en luchtige 
materialisering krijgen, bijvoorbeeld als hekwerk of claustra.  
De verschillende tuinen zijn via een circuit van verharde 
paden met mekaar verbonden.  Hekken en poortjes sluiten 
veilig af.

Al deze verschillende tuinen vormen een aaneensluitende 
ruimtelijkheid vol diversiteit en belevingswaarde.

DE STRAAT – DE BUURTWEG

Zowel het Holle- en Blommehuis als de nieuwe gebouwen 
worden ontsloten door een buurtweg die het centrale park 
van tuinen flankeert.  De huizen hebben een adres, een 
voordeur en een bel, zoals ‘een gewoon huis in een gewone 
straat’, een straat van Oosterlo.

De huizen tonen zich als verschillende, gearticuleerde 
volumes, alternerend met omheinde buitenruimte.  Op deze 
manier onstaat een juiste korrel, op maat van de mens en een 
typologie van de dorpsstraat met een afwisseling van hoofd- 
en nevenvolumes, aanleunend of vrijstaand, tuinmuren en 
hekken.

HET PARKEREN

Vandaag is aan de kant van de Zammelseweg ruimschoots 
parkeerruimte op het braakliggende terrein aan de overkant.  
Ook in de toekomst, bij een mogelijke bebouwing en invulling 
van deze plek, blijft een voldoende brede strook met een 
aantal parkeerplaatsen over.
Achteraan de parkstrook, dichtbij de assistentiewoningen 
en de kinderopvang, worden in het ontwerp een zestal 
parkeerplaatsen voorzien.  Deze kunnen later uitgebreid 
worden voor het benodigde aantal voor personeel en 
bezoekers.
Voor het korte, sporadische stationeren (leveringen, 
diensten,…) dienen de buurtwegen en de verharde 
ommegang rond het park.  Deze rondweg is breed genoeg om 
dat toe te laten en smal genoeg om enkel het kortparkeren 
te suggereren.

BEGIJNHOF DENDERMONDE

BEGIJNHOF TURNHOUT
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ASSISTENTIE- 
WONINGEN

KINDERDAG-
VERBLIJF

NIEUWE HUIS - DAG

ZORGPENSION

NIEUWE HUIS - NACHT

3M

3M

ASSISTENTIE- 
WONINGEN

KINDERDAG-
VERBLIJF

NIEUWE HUIS - 
DAG EN NACHT

POLYVALENT 
HUISZORGPENSION

Uitgaande van de aanzetten van het masterplan hebben we 
de condities van de plek onderzocht.  

De keuze om zowel het nieuwe huis als het kinderdagverblijf 
enkel op de begane grond uit te werken zorgt voor een zware 
footprint.  

Om deze te verschalen wordt een opdeling in verschillende 
volumes uitgewerkt.  De locatie van de verschillende huizen, 
gesuggereerd in het masterplan, wordt gehandhaafd.

In de hoogte krijgt het pension drie en het volume voor de 
assistentiewoningen twee bouwlagen.  

Insnijdingen zorgen voor meer articulering, doorzichten en 
goed georiënteerde buitenruimtes.  

We kiezen voor de traditionele zadeldaken om aansluiting te 
vinden bij de morfologie van de omringende dorpscontext.

In een laatste beweging worden de volumes van pension, 
nieuw huis en kinderopvang aan mekaar gesloten om ze 
fysiek te verbinden en om de buitenruimtes optimaal te 
dimensioneren.

Langs beide zijden van de publieke ruimte wordt een 
buurtweg voorzien zodat zowel de bestaande als de nieuwe 
huizen ideaal ontsloten worden.  Zo krijgen alle huizen een 
adres, gewone huizen in een straat van Oosterlo.CONFIGURATIE MASTERPLAN MAXIMALE FOOTPRINT OPDELING VOLUMETRIE

LOCATIE
DOORZICHTEN

VRIJSTAANDE HUIZEN IN HET GROEN

HOOGTE
BOUWLAGEN

DAKVORMEN
ZON EN SLAGSCHADUW

BUITENRUIMTE

INSNIJDINGEN
VERSCHALING

GEARTICULEERDE VOLUMES
ORIËNTATIE

AANEENSCHAKELING
MASSA EN OPENHEID

ADRESSEN

‘EEN GEWOON HUIS IN EEN GEWONE STRAAT’
CONTEXTUEEL ONTWERPONDERZOEK VAN DE SITE
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HET ZORGPENSION EN HET POLYVALENTE HUIS
(plans p 26-27)

Het zorgpension ‘Dymphna’ is het ontvangsthuis of 
gastenhuis waar de bezoeker of de tijdelijke gast verwelkomd 
wordt of geherbergd.  Dit gebouw staat eerste in de rij om  
aansluiting te zoeken bij de dorpsactiviteit.  Hier toont Huis 
Perrekes zich aan de ‘buitenwereld’.  
Er is een open ontvangstruimte met de kantina en de 
zitplekken, rond een blok met bedienende ruimtes.  Op de 
eerste verdieping zitten de tien kamers voor kortverblijf 
met een centrale verzorgingseenheid, op de dakverdieping 
de vier hotelkamers rond een overgangs- en rustruimte met 
bibliotheek.

In een nevenvolume, aan het zorgpension gelinkt via een 
gelijkvloerse verbinding, is het ‘polyvalente huis’ geplaatst, 
een open, genereuze en flexibele ruimte, open tot in de daknok 
en met een beglaasde gevel, een ‘open huis’ voor muziek 
en kunst, lezingen, tentoonstellingen, etc.  Het polyvalente 
huis is ook verbonden met het nieuwe woonhuis zodat de 
bewoners rechtstreeks toegang hebben en de ruimte kunnen 
gebruiken als bijvoorbeeld atelier of om iets te vieren.  Langs 
de straatkant zit een mezzanine voor bergruimte. 

Een omsloten patio vormt de groene schakel tussen de beide 
volumes en opent de verschillende ontvangsruimtes naar 
buiten toe.  Het terras voor de kantina wordt opgenomen in 
de centrale parkruimte, een uitnodigende geste naar Oosterlo 
en de buitenstaander.  De toegangen van beide huizen liggen 
aan de Zammelseweg, omdat het huizen van zowel Perrekes 
als Oosterlo zijn.  

Het zorgpension is het hoogste volume van het ensemble.  De 
schaal past bij de buurgebouwen, het huis voegt zich in in 
de Zammelseweg.  Zoals bij de andere huizen, en zoals bij 
het Tore-huis, wordt de anonimiteit en regelmaat in gevel 
en volume enkel doorbroken door één markante beglaasd 
element, de gevel van het polyvalente huis.

HET NIEUWE HUIS TUSSEN DE ANDERE HUIZEN
(plan p 29-30-31)

Het nieuwe Zonne-huis is de grootste entiteit in de 
gebouwenrij. 
Wij hebben er van meetaf aan voor gekozen om de voorkeur, 
uitgedrukt in de projectdefinitie, voor een éénlagig huis 
zonder verdieping, te volgen en dit ‘experiment’ uit te werken.  
Alle kamers zitten op de begane grond, de footprint van het 
huis is bijgevolg groot en de inpassing op het beschikbare 
terrein een dwingende opgave.
Vanuit het contextueel ontwerponderzoek zijn we tot een 
configuratie gekomen van twee evenwijdige en geschrankte 
hoofdvolumes.  
Deze basisplattegrond werd ingesneden, langs de straatkant 
om de maat van het huis te verschalen, langs de zijkanten 
waar nodig voor lichttoetreding en voor het vormen van de 
overdekte buitenruimte.  De traditionele zadeldakvormen 
zoeken aansluiting met de morfologie van de omgeving.  
Enkel de significante serre-volumes geven aan dat het hier 
om een grotere leefgemeenschap gaat.

HET ZORGPENSION EN HET POLYVALENTE HUIS

HET NIEUWE ZONNE-HUIS
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HET KINDEROPVANGHUIS
(plan p 33)

Het kinderdagverblijf ‘Juul en Jules’ is het derde huis en 
ligt centraal aan de nieuwe buurtweg.  Het dagelijkse 
ritueel van het brengen van de kinderen, de wandeling in 
het groen, het spel en jolijt in de private buitenruimte of de 
publieke speeltuin, het ophalen van de kinderen ’s avonds, 
al deze gebeurtenissen kunnen een welkome afleiding en 
tijdsstructuur geven aan de bewoners.

Om de kinderen ‘dichtbij de ouderen te brengen’ wordt de 
toegang van het huis naar het centrale park gericht, leunt de 
private speeltuin aan bij het park én aan het nieuwe Zonne-
huis en is het niveau van het huis 60 cm opgetild zodat de 
ooghoogte van de kinderen gelijk komt met de blik van de 
volwassenen.

Ook hier hebben we de projectdefinitie gevolgd en alle ruimtes 
op één bouwlaag voorzien.  De leef- , eet- en speelkamers 
liggen rond de buitenruimte en het overdekt terras en 
zijn zuidgeoriënteerd.  De slaapkamers liggen rustiger 
aan de achterkant, samen met de bedienende ruimtes, 
omkleedruimte, sanitair en bergingen.  De keuken en de 
personeelsruimte zitten centraal voor een goed overzicht.

Voor het brengen en afhalen van de kinderen zijn een rij 
parkeerplaatsen voorzien in de onmiddellijke nabijheid.

Vormelijk en typologisch sluit het kinderdagverblijf volledig 
aan bij de andere huizen.

DE ASSISTENTIEWONINGEN
(plan p 34)

Het huis met de assistentiewoningen ligt aan het verlengde 
van de cul-de-sac van de woonwijk.  

Twee groepen van drie woningen zijn gesitueerd op twee 
verdiepingen, telkens rond een gemeenschappelijke entreehal 
en zitruimte.    Via dubbele deuren kan deze centrale ruimte 
wijd geopend worden naar de private leefruimtes. 
De zitruimte beneden loopt naar buiten over in een terras, 
deze op de verdieping loopt door in een serre-achtige uitbouw.

De wooneenheden zijn compact en telkens tweezijdig 
georiënteerd.  Drie woningen hebben één, drie woningen 
hebben twee slaapkamers.  Elke woning heeft een 
buitenruimte.  Lift en trap ontsluiten de verdieping.

De buitenruimte is opgedeeld in een gemeenschappelijke 
tuin en terras met mogelijk ook kleine private tuinen voor de 
woningen op de begane grond.

Vormelijk heeft het gebouw het voorkomen van een groot 
huis.  Ook hier zorgt de beglaasde uitbouw voor een groter 
element dat uitdrukking geeft aan het gemeenschappelijke.

HET KINDEROPVANGHUIS

HET HUIS MET DE ASSISTENTIEWONINGEN
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Wij hebben de ambitie om een ‘ideaal huis’ voor Perrekes te 
ontwerpen.  Maar wat is het ideale huis ?

De footprint van het masterplan deelt het geheel teveel op 
in dag- en nachtvolume met een batterij van 16 kamers tot 
gevolg.  

Wij vinden het een sterk idee om elke kleine groep van vier 
slaapkamer te koppelen aan een specifieke leefruimte.  Op 
deze manier krijgt elke slaapkamer een unieke plaats in de 
ruimtelijkheid van het huis en kan de bewoner zich beter 
oriënteren.
Toch blijft, in een lineaire opstelling van de kamers, een 
logge vorm en een lange gang bestaan.  

Daarom wordt de nachtzone opgesplitst in twee volumes van 
telkens twee groepen van vier kamers.  

Door een geschrankte opstelling ontstaat overhoeks 
interessante buitenruimte.  De kamers richten zich naar het 
rustige achtergebied, de leefruimtes naar de straat.  

Door het induwen van de volumes ontstaan ook buitenkamers 
in een optimale oriëntatie.  De leefruimte wordt uitgebreid.

Twee blokken met bedienende functies worden toegevoegd 
en diagonaal opgesteld. 

Er ontstaat een parcours doorheen meandere leefkamers die 
elk hun eigen bestemming, sfeer en inrichting krijgen.

16 = 1 x  16 = 4 x  

Z  

E  

M  

K  

W  

W  

B  

B  

UIT HET MASTERPLAN KAMERS IN 4 GROEPEN VAN VIER GELINKT AAN 
TELKENS EEN SPECIFIEKE LEEFKAMER

VERSPREIDEN EN VERSCHALEN VAN DE 
4 GROEPEN

DIAGONALE SCHIKKING 
VOLUMES EN BUITENRUIMTE

VORMEN VAN BUITENPLEKKEN
LINKEN VERSCHILLENDE DAGRUIMTES

MEER LEEFRUIMTE

TWEE BLOKKEN BEDIENENDE RUIMTES
AANEENSCHAKELING VAN KAMERS

EEN MEANDEREND PARCOURS VERSCHILLENDE KAMERS
VOOR SFEER EN ORIËNTATIE

EEN HUIS MET KAMERS – 
TYPOLOGISCH ONTWERPONDERZOEK VAN HET NIEUWE HUIS
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HET NIEUWE HUIS 
(plans p 31-32-33)

In de projectdefinitie werd met veel overtuiging gesteld dat 
het samenwonen in een gewoon huis met een heterogene 
groep van mensen in verschillende stadia van dementie een 
belangrijke en duidelijke keuze is.  Het zorgmodel is daaraan 
ondergeschikt.  Het gaat over een huis en geen instituut.  
Wonen en verzorging zijn volledig verstrengeld, er is amper 
onderscheid tussen de bewoners en het begeleidende 
personeel.  De slaapkamers dienen hoofdzakelijk voor het 
slapen, het leven en beleven van alledag gebeurt samen, in 
groep, op verschillende plekken.  Oriëntatie is hierbij voor de 
dementerende persoon hoogst belangrijk.

Vanuit het typologisch ontwerponderzoek zijn we uiteindelijk 
tot een configuratie gekomen in H-vorm.  De verschillende 
leefkamers lopen als een meanderende ruimte tussen vier 
groepen van vier slaapkamers en de personeelsunit aan de 
inkom.  Hierdoor kunnen de verschillende plekken van het 
leefgedeelte zowel ervaren worden als kamers als in een 
parcours van ineenlopende ruimtelijkheid.

Er is de zitkamer met verschillende plekken en uitkijk op 
het kinderdagverblijf, de wintertuin aan de bestaande 
notelaars, de inkom en ontvangstruimte met foto’s en een 
grote dressoir, de keuken die zich naar alle kanten opent, de 
grote eetruimte gelinkt aan het overdekte terras, de intieme 
muziekkamer en een tweede wintertuin als doorgang naar 
het polyvalente huis.
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KATSURA VILLA JAPAN
OOSTERSE PLANVORMING

STADHUIS MENEN  NOA ARCHITECTEN

Dit idee van kamers in een enfilade, zonder onderscheid 
tussen verblijfs- en circulatieruimte en zonder echte 
hiërarchie, is in verschillende culturen op verschillende 
manier ruimtelijk en compositorisch uitgewerkt.
(zie onder andere de Oosterse planvorming met een cyclische 
manier van ruimteschakeling).

In dit geval willen we vooral inzetten op de oriëntatie voor de 
bewoner en de schaal van de ruimtes.  Elke groep van vier 
slaapkamers ligt aan en correspondeert met een specifieke 
leefruimte, de zithoek, de wintertuin, de eetkamer.  Ook de 
badkamer en de keuken richten zich naar een specifieke plek, 
de muziekkamer en de ontvangstruimte.  Op deze manier zal 
de bewoner zijn weg vinden : ‘ik heb mijn slaapkamer dichtbij 
de eetkamer, die mooie, grote kamer met groen behang en 
veel licht vanuit de tuin.’

De overgang tussen dag en nacht wordt niet gevormd door 
een afgesloten nachtgang maar door een portiek als een 
lagere, intiemere ‘antichambre’.  
In de slaapkamers zit een verdraaid element met lavabo en  
kast.  Op deze manier ontstaan in de kamers, binnen het 
repetitieve patroon, toch een speelse vorm en mogelijkheden 
tot verschillende invullingen.
De badkamers zijn bewust niet gekoppeld aan de 
slaapkamers.  Het baden en verzorgen worden gezien als 
een activiteit van de dag, gekoppeld aan de leefruimtes.  
Wij voorzien twee grote, multifunctionele kamers voor alle 
vormen van gewassen, vertroeteld en verzorgd worden.
De personeelskamer zit dichtbij de inkom, met uitzicht op de 
straat.  De bedienende ruimtes, sanitair, toiletten, bergingen 
zijn gegroepeerd in twee functionele blokken, diagonaal 
tegenover mekaar geplaatst.
De zolders onder de zadeldaken dienen tot bergruimte.

De verschillende buitenruimtes zijn vormgegeven vanuit hun 
relatie met de aanleunende binnenkamer.  Een min of meer 
collectieve buitentuin wordt gevormd rond de bestaande 
notelaars, ontschot en vrijgegeven naar het publieke park 
toe.  Vanuit de wintertuin heeft men zo een onbelemmerd 
zicht op het park.  De zuidelijk gerichte private tuin met 
overdekt terras is ruim en genereus en loopt ruimtelijk door in 
de tuin van het zorgpension.  De strookvormige achtertuinen 
vormen hoofdzakelijk kijkgroen en een rustig uitzich voor de 
slaapkamers
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TEKTONIEK EN DETAILLERING

Wij herinneren ons uit de projectdefinitie dat Huis Perrekes 
kiest voor de anonieme gemoedelijkheid van het feitelijke 
en immateriële huis.  Wij willen dus de verschillende 
bestemmingen van de gebouwen niet expliciet afleesbaar 
maken aan de architecturale vormen.  Het geheel van de 
nieuwe uitbreiding moet voorkomen als een gewone rij 
huizen, gealterneerd met tuinen.  

De zadeldaken zijn een bewuste keuze, aansluitend bij de 
morfologie van de bebouwing in een wijdere omgeving.

Wij zien metselwerk in verschillende soorten rode baksteen, 
rode dakpannen, houten schrijnwerk, tuinomheiningen in 
hekwerk of claustra.

Alle bouwelementen, deuren en ramen, daken, tuinmuren, 
omheiningen zijn compositorische elementen die het 
totaalbeeld en de menselijke schaal helpen bepalen.
De verbijzonderlijking en detaillering van het raam met 
luiken, bloembakken of zonneschermen, van de luifel 
boven de voordeur, van lateien, dorpels of sierlijsten, van 
kroonlijsten, de schouw op het dak enz. zal het archetypische 
huis verbeelden.

Deze traditionele geveltektoniek zal zorgvuldig worden 
opgenomen  in de nieuwe architectuur.  De enige opmerkelijke 
elementen zijn, zoals het beglaasde dak in het Tore-huis, de 
twee serrevolumes in het nieuwe huis, de wintertuin aan de 
voorgevel van de assistentiewoningen en de open beglaasde 
straatgevel van het polyvalente huis.  Het zijn de enige 
verwijzingen naar de gemeenschappelijkheid van het wonen.

VILLA MAIREA  ALVAR AALTO

LES BALLETS C DE LA B    ARCHITECTEN DVVT
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HUISELIJKHEID ROGER RAVEEL 1948

HUISELIJKHEID

Het kleinschalige wonen speelt zich af op verschillende 
niveau’s.  Het huis is een groot woonhuis, de verschillende 
kamers vormen evenzoveel plekken voor aparte activiteiten, 
de kamers hebben hoeken, plekken aan de tafel, bij de 
kachel of rond de buffetpiano.  Er is plaats voor samenzijn 
en ontmoeting maar ook voor intimiteit en afzondering.

En er zijn ook buitenkamers : het overdekte terras heeft de 
schaal van een eetplek, de private tuin is een grote kamer 
met uitkijk op het park, met wandelpaden en een poortje 
naar de buren.

In het nieuwe huis moet de huiselijkheid groeien.  De 
architectuur kan dit suggereren en aanmoedigen of in de 
weg staan.

De kamers worden ingericht met verschillende sferen, 
kleuren, behang, meubilering, inrichting.  Het zijn duidelijk 
afleesbare entiteiten een herkenbaar en oriënterend kader 
vormen voor de bewoner.  In elke kamer wordt geappeleerd 
aan zintuiglijke ervaringen door tactitliteit, geluiden, geur, 
licht, uitzicht.

Ook wordt veel aandacht besteed aan de ‘tussenruimtes’, de 
‘drempels’ en plekken van overgang, zoals de wintertuinen, 
de nachthallen, de ontvangstruimte die genereus zijn in 
afmetingen en atmosfeer, veel meer dan enkel een gang of 
louter circulatieruimte.

De onnadrukkelijkheid van de architectuur blijft gehandhaafd, 
Aldo van Eyck (1963) : ‘Architecture need do no more, nor 
should it ever do less, than assist man’s homecoming.

ZES THEMA’S 
VOOR HET VOLGENDE MILLENIUM 
(Juhani Pallasmaa 1995) :

De schrijver van ‘Identity, intimacy and domicile – notes on 
the phenomenology of home’ stelde in 1995, in navolging 
van Italo Calvino, zes thema’s voor die voor hem bijzonder 
relevant zijn voor de architectuur van de toekomst.  Via deze 
thema’s kan de architectuur de mens helpen om zich in de 
continuiteit van de tijd en in de bijzonderheid van de plaats 
te verankeren.

Deze zes thema’s passen wonderwel bij de ontwerpopgave 
voor Huis Perrekes.  Daarom hebben wij ze hier opgenomen :

- langzaamheid : architectuur wordt opgeworpen tegen de 
terreur van het kortstondige.  De taal van de schoonheid is de 
taal van de tijdloze realiteit.  De architectuur belichaamt het 
zwijgende weten, verzameld in geschiedenis en traditie.  De 
universele taal van de nieuwe huizen verbeeldt de eeuwige 
zorgtaak van Huis Perrekes.
- plasticiteit : Pallasmaa pleit tegen vlakheid, 
gewichtloosheid, tijdelijkheid, architectuur als beeld in 
media en tijdschriften.  Architectuur moet weer betastbare 
materie zijn, met maatvoering en detaillering op maat van 
de mens, met meer lichamelijkheid, zwaarte en tektonische 
logica.  In de verdere detaillering van de gebouwen zal deze 
plasticiteit opgezocht en gematerialiseerd worden.
- zinnelijkheid, zintuiglijkheid : een huis is vol van volhardend 
leven, vol van geur en gesprekken, vol van urine en zweet, 
en ook van gedachten, van melancholie en herinnering.  De 
huizen van Perrekes zitten vol zintuiglijk leven.
- authenticiteit : in een wereld van plaatsloze en tijdloze 
informatie, van simulatie en virtuele werkelijkheid belichaamt 
en conserveert de architectuur de menselijke kultuur.  Zij 
laat ons het (ook vergankelijke) bestaan met groter gewicht 
en intensiteit ervaren.  
- idealisering : architectuur kan de poezie van het dagelijkse 
leven verbeelden en de hoop uitdrukken van het menselijk 
denken en het menselijk bestaan.  Dus ook waar het gaat om 
transitie en afscheid.
- stilte : niet alleen afwezigheid van geluid maar beschouwende, 
toehorende, wetende stilte.  Goeie architectuur wordt ervaren, 
niet enkel in ruimte, oppervlakken en vormen maar ook in het 
waarnemen van deze karakteristieke stilte. Architectuur voor 
Huis Perrekes met inleving en bescheidenheid.
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DUURZAAMHEID

Diverse aspecten van duurzaam bouwen zijn vandaag 
onmogelijk nog te miskennen in een architectuurproject.
Een geintegreerd ontwerp zal al deze aspecten opnemen in 
een synthetische visie.

De footprint:
De krachtige ruimtelijkheid van de brede parkstrook en 
de zorgvuldige layout van de verschillende bouwvolumes 
dragen bij tot een optimalisering van de stedelijke ruimte die 
‘eeuwig’ meegaat.  Op deze manier blijft de toekomstwaarde 
van terreinen en gebouwen hoog.

Verdichting
Op de niet bijzonder grote site werd gezocht naar een 
evenwichtige terreinbezetting.  De inbreiding is dens en 
zorgt per definitie voor verdichting.  Maar de ingesneden 
buitenruimtes laten de juiste dosis licht en lucht toe.

Structuur en constructie
Een zuivere, heldere draagstructuur met een onafhankelijke 
logica draagt bij tot een eenvoudige, goedkope en op termijn 
flexibele opbouw met aanpasbare invulling.  Rationalisatie 
van het bouwen helpt om vast en aanpasbaar duidelijk te 
onderscheiden.

Materialen en technieken
Ons ontwerp bevat huizen met een compacte volumetrie en een  
goede oriëntatie.  Ze hebben bijgevolg de perfecte basis voor 
een verdere duurzame uitwerking.  De keuze van duurzame 
materialen, energieëfficiënte installaties, waterhuishouding, 
ventilatie, optimale isolatie… zullen zorgvuldig onderzocht 
worden in samenspraak met de betreffende studiebureau’s 
en de opdrachtgever. 
Traditioneel metselwerk, eenvoudige technische details 
en zorgvuldige geveltektoniek zullen de architectuurtaal 
bevestigen. 

De kost van het bewonen
Naast de bouwkost zijn uiteraard ook de gebruikskost en de 
onderhoudskost een continue bezorgdheid.  Een goed project 
zal hierop anticiperen en de juiste keuzes maken.

Het model
Ook de duurzaamheid van het zorgconcept binnen het 
woonmodel van Perrekes draagt bij tot de waarde van de 
architectuur en van het immateriële huis.

CULTURELE DUURZAAMHEID
Een gebouw dat zich neerzet op een plek, alsof het altijd zo 
geweest is, is bijzonder duurzaam.  Het zal ervaren worden 
als evident, als inherent verbonden aan de plek.  Het zal 
deel worden van een straat, wijk, buurt en herinnerd en 
gekoesterd worden.

cf DE INTELLIGENTE RUINE  BOB VAN REETH
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INLEIDING
In onze visie op het ontwerp- en bouwproces staat het creëren 
van optimaal gebruikersnut met als kenmerken functionaliteit 
en kwaliteit centraal.  De basis hiervan wordt gevormd door 
de keuze van adviseurs, waarbij gestreefd wordt naar een 
ruime kennis van en ervaring met de bouwtechniek in al haar 
facetten en de specialisatie op het gebied van kosten- en 
procesbeheersing.  Juist de gelijkwaardige benadering van 
al deze aspecten staat borg voor een optimaal resultaat 
afgestemd om een project up-to-date te maken. In hoofdlijnen 
worden volgende uitgangspunten aangegeven betreffende 
de bewaking van de kwaliteit en de duurzaamheid van het 
gebouw : organisatie, kwaliteit, kosten, informatie, tijd. In 
essentie moet de omschreven aanpak leiden tot een optimale 
sturing van ontwerp tot ingebruikname.

KWALITEITSBEHEERSING
Projectinformatie : Bij aanvang van het ontwerp dient gestart 
te worden met een duidelijk Programma van Eisen. Na 
toekenning van de opdracht zal het PvE in overleg tussen de 
verschillende bevoegden en de architect, als adviseur, verder 
uitgewerkt dienen te worden tot een definitieve versie . Dit PvE 
geeft dan de uitgangspunten weer voor de procesbegeleiding 
vanaf de definitiefase tot en met de aanbestedingsfase.
De deelfasen zijn als volgt onder te verdelen: definitiefase, 
voorontwerp/bouwaanvraag, definitief ontwerpfase, 
besteksfase, aanbestedingsfase
Vanuit het ontwerpteam zal één duidelijk aanspreekpunt 
naar de bouwheer afgevaardigd worden.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden : Belangrijk 
in het ganse project zijn de juiste taakomschrijvingen voor 
de verschillende partijen binnen het ontwerp- en later 
bouwteam.
Het uitspelen van de specialisaties van elk der personen 
binnen het samenwerkingsverband van de architecten 
en zijn adviseurs laat een verhoogde concentratie en 
optimalisatie toe ten voordele van de opdrachtgever. naar 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden is “de architect” 
slechts één partij ten aanzien van de opdrachtgever, 
vertegenwoordigd door één projectverantwoordelijke. De 
verdeling van de deeltaken gebeurt intern afhankelijk van de 
persoonlijke specialisaties. 

Structuur : Een duidelijke organisatiestructuur is steeds 
een pluspunt. Het is noodzakelijk dat de projectorganisatie 
zich aanpast aan het karakter van de betreffende fase. 
Tot en met het voorontwerp is de projectorganisatie nog 
sturend op gebruikers-uitgangspunten van het project, 

waarna het in een compactere organisatie overgaat naar 
toetsend (bouwaanvraag en besteksfase) en nog later naar 
kennisnemend (uitvoeringsfase). 
Het overleg gebeurt steeds via 1 centraal persoon, “de 
architect”. De bouwheer kan op alle vergaderingen 
aanwezig zijn, maar is hiertoe niet verplicht. De architect 
heeft vergaderingen met de verschillende belanghebbende 
partijen, dit in verband met kwalitatief ontwerpen met 
betrekking tot programma en omge ving. De architect brieft 
in alle fases steeds de bouwheer.

TIJDSBEHEERSING - PLANNING
Aan de hand van een tijdschema wordt de voortgang bewaakt.
Per ontwerpteamvergadering en bouwvergadering zal de 
planning worden behandeld waarbij de voortgang wordt 
gecontroleerd. De tijdsaspecten en de voortgang worden 
gerapporteerd aan de bouwheer. 

PROCESPLANNING
Het betreft hier vrijstaande gebouwen. Daar er geen 
structurele verbindingen, nog aansluitingen op bestaande 
technieken of rioleringen dienen te gebeuren, kan een veilige 
en duidelijke werfzone afgebakend worden. Een belangrijke 
procesregulerende factor is de voortgang en status van het 
masterplan, niet allen vergunningstechnisch, maar ook 
ontwerptechnisch, meer bepaald naar de juiste inplanting en 
interactie met het maaiveld. Daarom dient asap een dialoog 
tussen de verschillende ontwerpers en opfrachtgevers van 
de verschillende niveaus opgestart te worden. De aanleg en 
vergunning van de openbare ruimte dient correct afgestemd 
te worden zodat de parallele processen samen zouden landen.

PROCESAANPAK WEDSTRIJDFASE
In deze fase wordt een ontwerp voorgesteld dat beantwoordt 
aan het programma, de budget- en kwaliteitsnormen van de 
opdrachtgever en de EPB-normering. In voorliggend ontwerp 
is een duurzaam maar economisch concept voor constructie 
en technische installaties opgenomen, om tot een laag-
energie gebouw te komen. We streven naar een K30, E60 
gebouw. 

kostenbeheersing - De kostenraming is een elementenraming 
gebaseerd op deze voorcalculaties.  Voor de technieken wordt 
een m2-budget voorzien. Mits meerinvestering leent het 
gebouw zich tot het behalen van de passieve standaard.
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PROCESAANPAK DEFINITIEF ONTWERP
Het wedstrijdontwerp wordt verfijnd in nauw overleg met de 
bouwheer om het maximaal af te stemmen op de organisatie 
en werking van de toekomstige gebruikers.  Verscheidene 
energetische concepten voor de technische installaties 
worden met de bouwheer afgewogen met betrekking tot 
gewenste comforteisen en E-peil, investeringskost en 
terugverdientijd.   Bij de aanvang van deze fase dienen 
technische studies verricht te worden van het terrein.  De 
opmeting van contouren, bestaande structuren, het reliëf, 
de diepte van de draagkrachtige grond, de grondwaterstand.  
Deze gegevens vormen de basis voor het herwerken van de 
plannen met betrekking tot inplanting en dimensionering 
van het bouwvolume, te overwinnen niveauverschillen, 
funderingstype en –diepte, …
Het  ontwerpteam  staat de bouwheer tijdens de 
ontwerpfase bij in het overleg met de stadsdiensten 
om de vergunningsprocedure probleemloos te kunnen 
doorlopen.  Het ontwerpteam raadpleegt de bevoegde dienst 
brandpreventie zodat behalve aan de KB’s, ook aan de lokale 
voorschriften voor brandpreventie wordt voldaan.  Ook met 
de veiligheidscoördinator worden de plannen doorgenomen 
zodat het gebouw veilig zal zijn voor de toekomstige 
gebruikers.

werkvoorstel - In deze fase wordt grondig gecommuniceerd 
tussen bouwheer en ontwerpteam, aangezien het plan zijn 
definitieve vorm dient te krijgen en de technische concepten 
worden gedefinieerd.  Het ontwerpteam streeft ernaar 
de architecturale, planorganisatorische, technische en 
structurele componenten in élke fase van het ontwerpproces 
in rekening te brengen en onderling af te stemmen om 
een integraal project te garanderen. Van elke vergadering 
wordt door het ontwerpteam een verslag opgesteld over de 
genomen beslissingen, de te ondernemen of te bestuderen 
zaken, de voorbereiding van de volgende vergadering.  Het 
verslag wordt gehanteerd als werkinstrument. 

kostenbeheersing - De elementenraming wordt bij elk 
overlegmoment tussen bouwheer en ontwerpteam verfijnd op 
basis van de ingewonnen informatie.

PROCESAANPAK UITVOERINGSONTWERP
Het ontwerpteam stelt het dossier op voor de algemene 
aanbesteding van een opdracht van werken, volgens de 
wet op de overheidsopdrachten en haar KB’s. Indien nog 
planwijzigingen aan het ontwerp worden aangebracht en/
of indien een doorgedreven systeem van toegangscontrole 
wordt toegepast, worden het project nogmaals aan 
de veiligheidscoördinator en de dienst brandpreventie 
voorgelegd.

werkvoorstel - Tussen bouwheer en ontwerpteam worden 
overlegmomenten georganiseerd die inhoudelijk telkens enkele 
hoofdstukken van het bestek behandelen.  Het ontwerpteam 
bereidt deze vergaderingen grondig voor met planmateriaal 
en technische detaillering, materiaalvoorstellen en –stalen, 
…  Ook in deze fase wordt het verslag gehanteerd als 
werkinstrument.  Een tweewekelijks overleg garandeert en 
goede voortgang van het dossier.

kostenbeheersing - De terugkoppeling naar het budget 
gebeurt tussentijds en naargelang door de bouwheer keuzes 
worden gemaakt in de toepassing van materialen en wijze 
van uitvoering.  De budgetraming die op het einde van 
de definitief-ontwerpfase wordt opgesteld zal dienen als 
referentie om het beslissingsproces te sturen.

PROCESAANPAK AANBESTEDING EN GUNNING
Het ontwerpteam staat de bouwheer bij in het beoordelen van 
de offertes en in het gunnen van de opdracht.

PROCESAANPAK UITVOERING
Het ontwerpteam vertegenwoordigt de bouwheer om erop toe 
te zien dat het project wordt uitgevoerd zoals weergegeven 
in het bestek.  De ontwerper fungeert als contactpersoon die 
informatie verdeelt naar alle partijen. 

werkvoorstel - Van de wekelijkse werfvergadering wordt 
door het ontwerpteam een verslag opgemaakt dat wordt 
gecommuniceerd naar alle partijen.  Ook de planning die de 
uitvoerder meteen na de gunning opstelt, wordt als belangrijk 
werkinstrument gehanteerd om de bouwheer toe te laten het 
procesverloop stevig in de hand te houden.

kostenbeheersing - De vorderstaten worden gecontroleerd 
door het ontwerpteam.  Meer- en minwerken worden 
bijgehouden zodat de bouwheer op elk ogenblik het overzicht 
bewaart en op basis van volledige informatie beslissingen 
kan nemen.
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In de wedstrijdfase hebben wij ons architectuurteam 
versterkt met een landschaparchitect voor de uitwerking van 
het concept van de publieke ruimte en de tuinen.

Bij een mogelijke opdracht vormen wij, zoals bij elk 
project, vanaf het begin een interprofessioneel team met 
studiebureau’s stabiliteit en technieken, puttend vanuit 
onze huidige samenwerkingsverbanden.  Of wij onderzoeken 
de opportuniteit voor een nieuwe inbreng met het oog op een 
synergetisch concept en een coherent totaalvoorstel.  

Ook voor het kunstproject hebben we reeds enkele mensen in 
gedachten die met een voorstel voor Perrekes een meerwaarde 
zouden kunnen betekenen voor de site en de architectuur.

In bijlage bij het offerteformulier geven wij meer informatie 
omtrent het samenwerkingsverband.

EEN HUIS MET VELE KAMERS   SINT LUCAS
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