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Visie
Concept

In een constant versnellende samenleving vormt 

de gemeenschap een punt van stabiliteit. Een 

gemeenschap kenmerkt zich door een meegeleefde 

geschiedenis. Het vormt tevens een structuur die de 

toekomst een kader geeft. 

Dit idee vormt het uitganspunt in het ontwerp 

voor het gemeenschapscentrum van Wulpen. Het 

oude schoolgebouw en plein vormen een ijkpunt 

in het dorp. We bouwen voort op gekoesterde 

herinneringen en de emotionele significantie van 

dit publieke onderkomen – een plek welbekend bij 

velen in de gemeenschap – en integreren het in 

een hedendaagse vorm. Deze geste produceert een 

dynamisch platform voor het verenigingsleven en 

verbindt het met een nieuwe tijd. 

De compacte schaal van het dorp creëert een 

wonderbaarlijke stedelijke conditie. De site ligt 

zowel in het centrum van het dorp als in zijn 

periferie. Dit biedt de unieke mogelijkheid beide 

kwaliteiten in een enkele gebouwvorm te vangen. 

De geometrische organisatie van het gebouw 

continueert het gesloten stedelijk weefsel rondom 

het plein en de Dorpsplaats. Eenmaal uit het 

bestaande stramien versoepelt de straatgevel 

zich tot een vloeiende vorm richting het natuurlijk 

landschap aan de rand van het dorp. 

De typologie van onderwijzerswoning met 

achterliggend klasgebouw wordt behouden als 

stedelijke volume en wordt gereorganiseerd om 

het nieuwe programma te dienen. Binnenwanden, 

vloeren en dak worden verwijderd. Slechts de 

buitenmuren worden bewaard. Het klasgebouw 

waar in het verleden kinderen les kregen is 

veranderd in een polyvalente zaal waar de 

gemeenschap elkaar inspireert en samenkomt voor 

een veelheid aan activiteiten. 

De oude buitenmuur om het hof, het afdak en 

de lage nutsgebouwtjes verdwijnen om plaats 

te bieden aan een nieuwe omkadering. Een 

meanderende ring herdefinieert de atmosfeer 

van het hof en creëert een - symbolische en 

werkelijke - nieuwe ruimte voor de gemeenschap. 

Het vergroot de aura rondom de magnifieke 

boom en definieert het zicht op het klasgebouw, 

de kerk en het polderlandschap. Daar waar de 

ring het schoolgebouw doorsnijdt vormt zich de 

entree. Door deze snede wordt de voormalige 

onderwijzerswoning, die nu de verenigingen 

behuisd, naar de voorgrond geschoven, 

geflankeerd door twee nieuwe publieke ruimtes 

aan de straat. Twee doorgangen aan de straatzijde 

openen het hof naar de voorbijganger. De ring 

bakent af en nodigt uit.

De ruimte voor de jeugdbeweging krijgt een 

onafhankelijke plek tegenover de school. Het ligt 

op de raaklijn van de ring, verbonden met de 

vertrouwde kwaliteiten van het hof, maar met een 

vrijheid en ruimte voor groei. Het ontwerp, met een 

open plaats in zijn kern, markeert de symbiotische 

relatie tussen dorp en land, en tussen verleden en 

toekomst
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Plekken en Verbindingen

visuele verbindingen

functies

Visie
Programma

circulatie

legenda
1. polyvalente zaal
2. bar   
3. ingang
4. corridor
5. vestiare 
6. wachtruimte 
7. sanitaire voorzieningen 
8. bergruimte  
9. vergaderlokaal 12p
10. vergaderlokaal 14p
11. keuken
12. trappenhuis 
13. jeugd-lokaal
14. sanitaire voorzieningen
15. polyvalente buitenruimte
16. wilde tuin
17. flankerende publieke ruimte
18. opslag gasflessen
 

De centrale ruimte van het nieuwe 

gemeenschapscentrum, de polyvalente zaal (1), 

is ontworpen voor maximale flexibiliteit. Aan de 

oostzijde heeft de ruimte een directe relatie met 

buiten (15). Aan de andere drie zijden is de ruimte 

verbonden met een bufferzone van variërende 

breedte. Afhankelijk van het evenement kan deze 

bufferzone (4) onderdeel zijn van de polyvalente 

zaal, de gang, de entree, de berging etc. 

Geïntegreerde rolschermen kunnen op elk moment 

sluiten om de polyvalente zaal te verduisteren 

of te isoleren van de overige ruimtes. De bar (2) 

is gepositioneerd aan de kop van de zaal en kan 

dienst doen als receptie. Hierdoor is het centrum 

met beperkte mankracht gemakkelijk te overzien.

De twee vergaderruimtes (9/10) hebben een 

elegante verdiepingshoogte en geven de gebruiker 

een gevoel van continuïteit door hun locatie in 

de voormalige onderwijzerswoning. Ze hebben 

zicht op de straat, en krijgen ruim daglicht van 

drie zijden. De twee ruimtes kunnen eenvoudig 

gecombineerd worden tot één, voor grotere 

groepen. Daarnaast huisvesten ze de kasten voor de 

verschillende verenigingen, en een kleine keuken 

(11). De tuin aan de westzijde van het voormalig 

klasgebouw wordt bebouwd met een achterhuis 

voor berging, toiletten en vestiaire (5, 6, 7, 8). 

Door de plaatsing van de jeugd ruimte aan de 

andere zijde van het hof kan de jeugd zijn levendige 

activiteiten uitvoeren zonder andere programma’s 

te verstoren (13). De semiautonome plek in het 

gebouw geeft een gevoel van onafhankelijkheid, 

maar ook het idee dat het voortkomt uit de 

gemeenschap. De ronde vorm van het lokaal 

versterkt de samenhang onder de jeugd en geeft 

een andere ervaring dan de vele rechthoekige 

functionele ruimtes die ze dagelijks bewonen. 

Het jeugd-lokaal richt zicht direct op het landschap 

en de wijdere wereld, om zo de jeugd aan te zetten 

tot ontdekking. 

Het hof (15) functioneert als buffer tussen zowel 

het gebouw en de straat, als ook tussen het 

hoofdgebouw en het jeugd-lokaal. Anders dan het 

recent gerenoveerde open dorpsplein, een veelal 

verhard landschap voor grootschalige activiteiten 

en parkeren, zien wij het hof als een intiemere 

ontmoetings plek voor de verschillende groepen 

binnen de gemeenschap. De ring biedt een zachte 

omhulling, waardoor het meer specifieke en 

geconcentreerde activiteiten mogelijk maakt. 

De twee open ruimtes (17) aan beide zijden van 

de onderwijzerswoning verbreden de straat en 

geven de mogelijkheid de levendige activiteiten van 

het centrum te continueren richting de straat. De 

natuur buiten de muur achter de jeugdruimte wordt 

bewust ‘wild’ gehouden als een weelderige tuin en 

‘vrijplaats’ (16).

Door de ligging aan de straat, en de vele 

openingen, kunnen voorbijgangers een blik 

werpen op de activiteiten die plaatsvinden in de 

vergaderlokalen of de activiteiten in de polyvalente 

zaal en buitenruimte. Het geheel van oud en nieuw 

vormt een open weefsel van massa en leegte. Het is 

een soepel en elastisch kader voor een dynamische 

gemeenschap.
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tentoonstelling / event toneelopvoering kaartersclub avond
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100% 88%

100% 88%

100% 88%

Duurzaamheid

Visie
Duurzaamheid

isolatie

daglichttoetreding

bezonning

minimale footprint

Ons bureau benadert het duurzaamheids-vraagstuk 

op een holistisch (kwalitatief) en een pragmatisch 

(kwantitatief) niveau. De hoofdtaak van de architect 

ligt in het stimuleren van sociale en culturele 

cohesie en het creëren van een specificiteit van 

‘plaats’. Een ‘complete’ samenleving stimuleert 

zorg en verbondenheid met onze wereld. Goede 

architectuur zet aan tot een groter bewustzijn van 

onze leefomgeving. Vanuit dat oogpunt willen wij 

de bestaande eigenschappen van de huidige site en 

het dorp behouden. De emotionele kwaliteiten die 

vastliggen in de bestaande muren en oude boom 

zijn van dusdanige waarde dat we de zorg die voor 

deze plek bestaat willen opnemen in een nieuw 

model voor de toekomst.

De meetbare kant van dit vraagstuk stelt ons zo min 

mogelijk te doen. Een duurzame aanpak vertrekt 

eerst en vooral vanuit het terugdringen van de 

energie-, water-, en materiaalbehoefte. Vervolgens 

wordt de behoefte ingevuld door middel van 

gebruik van hernieuwbare bronnen. Tot slot wordt 

de resterende behoefte ingevuld door middel van 

conventionele, eindige energiebronnen. Het gebruik 

van deze conventionele bronnen gebeurt met 

maximale efficiëntie.

De EPB-regelgeving legt criteria op voor de energie-

efficiëntie van gebouwen (1-3), gecombineerd met 

criteria voor gebouwcomfort (4-5) op vlak van lucht-

kwaliteit en zomercomfort. Onderstaande eisen zijn 

van toepassing voor dit project:

1. E-peil – Peil van primair energieverbruik voor 

verwarming, koeling, verlichting, energieverbruik 

van technische installaties

Er wordt geen E-peil opgelegd

2. K-peil – Globaal isolatiepeil van het gebouw

Er wordt een maximaal K-peil van K45 opgelegd + 

inrekenen koudebruggen

3. U/R-waarden – criterium voor isolatie van 

gebouwcomponenten

U < 0.3-0 voor opake componenten; U < 2.5 voor 

ramen; U < 1.6 beglazing

4. Hygiënische ventilatie

Ventilatienorm van toepassing: EN13779 – ventilatie 

van niet-residentiële gebouwen

Energiezuinig bouwen vereist eerst en vooral 

een kritisch onderzoek van het te realiseren 

gebouwoppervlakte. Met inachtneming van de 

bovenstaande, is ons ontwerp zo compact mogelijk 

gehouden en geconcentreerd aan de westzijde 

van het perceel. Slechts twee zijden worden 

blootgesteld aan de invloeden van buiten. De muur 

om het hof zorgt voor bescherming tegen de wind, 

waardoor het een prettige plek is om te verblijven 

en geschikt is voor diverse activiteiten. 

Ten aanzien van openingen is een balans gezocht 

tussen minimale klimaat beheersing en daglicht. 

Daglicht treedt de polyvalente zaal binnen door 

ramen aan drie zijden. Daarnaast zorgen ook 

daklichten voor een goede natuurlijke verlichting 

van de overige ruimtes. Water wordt opgevangen 

van het dak en wordt hergebruikt voor de toiletten 

en het bewateren van planten.

De isolatie wordt geplaatst aan de binnenkant van 

de bestaande muren, om het warmteverlies en 

de temperatuur fluctuaties tot een minimum te 

beperken. Daarnaast wordt de thermische massa 

van de bestaande dikke bakstenen muren gebruik 

om de temperaturen in het gebouw te stabiliseren 

tegen warmteverlies en warmtebelasting van de 

zon. In de zomer kan door middel van nacht-

ventilatie of nachtspoeling de gebouwmassa 

afgekoeld worden waardoor de impact van de 

zonnewinsten op het binnenklimaat overdag 

minder groot is. 
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Situatie, schaal 1:1000
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Begane grond, schaal 1:150, (voor materiaal legenda, zie pag. 25)
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M08

M08

Ontwerp
Eerste verdieping, schaal 1:150, (voor materiaal legenda, zie pag. 25)
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M05

M012
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Ontwerp
Dakplan, schaal 1:150, (voor materiaal legenda, zie pag. 25)
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Gevel aanzichten, schaal 1:150, (voor materiaal legenda, zie pag. 25)
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M05
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oostgevel

westgevel Ontwerp
Gevel aanzichten, schaal 1:150, (voor materiaal legenda, zie pag. 25)
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B-B’ Ontwerp
Doorsneden, schaal 1:150, (voor materiaal legenda, zie pag. 25)
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M03
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D-D’ Ontwerp
Doorsneden, schaal 1:150, (voor materiaal legenda, zie pag. 25)
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Stabiliteit

  stalen portieken (HEB240)

  ringbalk

  nieuwe vloer: potten en balken

  windverband in het dakvlak

  nok balk (IPE330)

stabiliteit diagram

Het project omvat de verbouwing en uitbreiding 

van de oude dorpschool met ommuurde 

buitenruimte tot een ontmoetingscentrum. 

Er zijn 4 zones te onderscheiden:

- restauratie van de onderwijzerswoning aan de 

straatzijde

- verbouwing van het vroegere klasgebouw tot 

polyvalente zaal

- een nieuwe laagbouw rondom de polyvalente zaal 

met de secundaire functies 

- ommuurde buitenruimte met nieuwe luifel

De onderwijzerswoning ondergaat een grondige 

sanering waarbij de bestaande binnenmuren en 

vloeren worden afgebroken. De nieuwe vloeren 

maken de overspanning van ± 6m tussen voor- en 

achtergevel in één keer. Er wordt geopteerd voor 

potten en balken aangezien de balken eenvoudig 

in de bestaande muren kunnen gelegd worden, 

het makkelijk werken is met de potten en ze samen 

met de druklaag zorgen voor de stabilisatie van de 

bestaande gevels 

Het klasgebouw wordt volledig ontmanteld. Alle 

binnenmuren en vloeren worden verwijderd, 

enkel de bestaande gevels worden behouden. 

Tijdens de afbraakwerken zullen deze tijdelijk 

geschoord worden. Om het nieuwe dak te dragen 

worden er 4 ranke stalen portieken (HEB 240) in het 

bestaande volume geplaatst. De bestaande gevels 

worden vervolgens dmv ringbalken verankerd aan 

deze stalen portieken en de dakvlakken worden 

uitgestijfd met windverbanden.

Ook de nieuwe laagbouw rondom het klasgebouw, 

bestaande uit traditioneel metselwerk, een 

betonnen buitenwand en welfsels zullen bijdragen 

tot de dwarse stabiliteit van het gebouw.

Een nieuwe wand in zichtbeton (d: 250mm)bakent 

de tuin af. Een luifel in ter plaatse gestort beton 

rust aan de ene zijde op deze wand en wordt aan 

de andere zijde ondersteunt door fijne stalen 

kolommen (Ø82.5x6.3mm).

Gezien de beperkte lasten en het feit dat er nog 

geen concrete resultaten  van de sonderingen 

beschikbaar zijn, wordt er voorlopig uitgegaan 

van een fundering op stroken en geïsoleerde 

funderingszolen. Uiteraard zal dit geëvolueerd 

moeten worden eens de draagkracht van de 

ondergrond gekend is.

Stabiliteit
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Techniek

Ontwerp
Techniek

Installatietechnische voorzieningen

Een ideale installatie is een minimale installatie die 

in combinatie met het gebouw en de omgeving 

resulteert in een optimaal leef- en gebruikscomfort. 

De klassieke, energieverslindende technieken 

om te koelen of te verwarmen passen niet in een 

laagenergetisch concept. Door middel van de 

genoemde bouwtechnische maatregelen wordt 

een binnenomgeving gecreëerd die in hoge mate 

afgeschermd is van extreme buiteninvloeden. 

Bijgevolg kan dit binnenklimaat bijgestuurd 

worden door middel van beperkte ingrepen 

(lage temperatuursverwarming). De hiertoe 

benodigde warmte dient niet te worden opgewekt 

door middel van primaire grondstoffen maar 

kan gehaald worden uit passieve energie of uit 

energierecuperatie (warmte van personen of 

toestellen).

 Ventilatievoorzieningen

De luchtkwaliteit in het gebouw wordt gewaarborgd 

door toevoer van verse lucht en afvoer van 

bedoezelde lucht. Lage energie gebouwen kunnen 

geventileerd worden door middel van natuurlijke 

toe- en afvoerventilatie (A), of door middel 

van gebalanceerd mechanische ventilatie met 

warmteterugwinning (D-HR). De ingeblazen lucht 

wordt in dit geval voorverwarmd door middel 

uitwisseling van warmte met de uitgeblazen lucht. 

De warmteverliezen door ventilatie bedragen 

hierdoor slechts 25% van de verliezen bij natuurlijke 

ventilatie (A). Deze laatste methode wordt 

toegepast in de polyvalente ruimte omwille van het

grote aantal personen. De warmte van de 

personen in de zaal wordt gerecupereerd. Tot slot 

kan mogelijks nog worden geopteerd voor een 

ventilatiesysteem D-HR met aardwarmtewisselaars 

om de behoefte aan bijverwarming verder te 

reduceren. 

In de bodem worden aardwarmtewisselaars 

verwerkt om in de winter de lucht voor te 

verwarmen. In de zomer wordt de koelte van 

de aarde gebruikt om de buitenlucht mee voor 

te koelen. Een alternatieve aanpak bestaat uit 

energierecuperatie via een warmtepomp in de 

extractielucht.

Verwarmingsinstallatie

In lage energie gebouwen kan de verwarmings 

installatie bestaan uit een condensatieketel 

met variabele watertemperatuur en decentrale 

regeling. Er is gekozen voor vloerverwarming in de 

polyvalente zaal.

Warm waterproductie en sanitair waterverbruik

Voor warmwaterproductie kan beroep worden 

gedaan op een zonneboiler. Dit is een installatie 

waarmee water voor sanitair gebruik wordt 

opgewarmd door zonlicht. Dit kan zowel direct 

zonlicht zijn, als diffuus (komend van alle 

richtingen). Deze toepassing wordt in eerste 

instantie niet opgenomen in het project. 

Het sanitair waterverbruik kan worden beperkt 

door middel van toiletten met water-besparende 

spoelbak, spaardouchekoppen en debietbegrenzers 

op kranen. Recuperatie van regenwater laat toe het 

waterverbruik met 40% te reduceren.

Verlichting en elektriciteitsverbruik

Bij niet residentiële gebouwen bedraagt het 

energieverbruik voor verlichting een belangrijk 

aandeel van het totale energieverbruik van het 

gebouw. 

De plaatsing van beglaasde oppervlakken 

wordt bijgevolg geoptimaliseerd met oog 

op een maximale toetreding van natuurlijk 

licht. Bijkomend worden energiezuinige 

armaturen (6W/m2) voorzien, uitgerust met 

automatische daglichtsturing of aangestuurd met 

aanwezigheidsdetectoren.
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Materiaalgebruik

M01. geborsteld beton M02. gepolijst beton

M12. gravel

M04. bestaande bakstenen 

M11. bestaande kinderkopjesM10. bestaande natuursteen tegel

M03. pleisterwerk, (akoestisch 
pleisterwerk in polyvalente zaal)

M05. zwarte dakleien

M07. ronde mozaiek tegel M08. epoxy M09. spaanplaat

M06. isolatie glas

Naast hergebruik van baksteen en betegeling 

van het hof. Bij de keuze van de bouwmaterialen 

heeft het ontwerpteam zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de milieu-impact 

van de voorgestelde materialen. In een 

levenscyculsanalyse (LCA) wordt de milieu-

impact van een bouwmateriaal nagegaan over de 

hele levensduur van het materiaal, gaande van 

de ontginning van grondstoffen, productie van 

het materiaal, transport, het eigenlijke gebruik 

van het materiaal gedurende de levensduur 

van het gebouw, tot end-of-life-impact van het 

materiaal. De NIBEclassificatietabellen verdelen 

bouwmaterialen onder in klassen van milieu-

impact, gaande van 1 tot 7, volgens berekeningen 

via levenscyclusanalyse. Het ontwerpteam stelt 

enkel materialen voor die vallen binnen de NIBE-

milieuklassen 1 tot en met 4, op voorwaarde dat 

voor elke toepassing een materiaal in die klassen 

beschikbaar is.

Een bewuste keuze voor duurzame materialen 

houdt niet enkel in dat de negatieve impact 

op het milieu wordt teruggedrongen op vlak 

van consumptie van eindige grondstoffen en 

energiebronnen, maar impliceert eveneens een 

positieve invloed op de gezondheid van personen 

die in contact zullen komen met de materialen 

(beperkte emissies van schadelijke stoffen).

Materiaalgebruik
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Richtwaarde kostprijs op basis van 
vloeroppervlaktes programma

Goedkeuring
Bestuur

Voorontwerp

Budgetbewaking
Opbouw elementenraming met terugkoppel-

ing naar de elementenraming van fase VO 

Goedkeuring
Bestuur

De�nitief 
ontwerp

Architectuurwedstrijd

Budgetbewaking

Fase UO

PROJECTTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Uitvoerend architect

architect
Studiebureaus

Veiligheidscoördinator
Adviseurs

Uitwerking en 
detaillering van het 
de�nitief ontwerp en 
opbouw van het bestek

Fase UV

PROJECTTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Bouwheer

BOUWTEAM
Uitvoerend architect

Architect
Studiebureaus

veiligheidscoördinator
Expert duurzaamheid

Hoofdaannemer

Realisatie van het 
bouwproject

Budgetbewaking
Opbouw gedetailleerde raming met 

terugkoppeling naar de elementenraming van 
fase VO. Via hiërarchie in het bestek 
kostevolutie elementen opvolgen

Goedkeuring
Bestuur

Budgetbewaking
Monitoring en

 goedkeuring van de 
gerapporteerd meer- 

en minkosten

Bestek +
Uitvoerings-

plannen

Beperkte aanbesteding Oplevering

Belangrijk tijdens het hele project zijn de juiste 

taakomschrijvingen voor de verschillende partijen 

binnen het ontwerp- en latere bouwteam. Ten 

gevolge van het samenwerkingsverband tussen 

de architect en Uitvoerend architect, binnen de 

architectuuropdracht, ontstaat er een automatische 

controle en nauwe wisselwerking tussen de beide 

bureaus.

Het splitsen van enerzijds de taken van de architect 

- ontwerper en anderzijds de taken van de architect 

- uitvoerder laat een verhoogde concentratie 

en optimalisatie binnen de respectievelijke 

verantwoordelijkheden en deelaspecten toe. Meer 

bepaald de taak van kosten- en procesbeheersing 

wordt als specifieke taak geformuleerd van 

Uitvoerend architect en wordt als dusdanig als 

volwaardige discipline behandeld.

Tijdens de verschillende fases wordt de 

communicatie tussen de actoren geregeld binnen 

specifieke vergaderingen. Alle leden van het 

ontwerpteam zijn van bij het begin betrokken in 

het proces. De architect leidt en coördineert tijdens 

het voorontwerp en de fase van de aanvraag 

van de stedenbouwkundige vergunning. De 

andere leden van het ontwerpteam adviseren 

het architectenbureau, elk binnen hun domein. 

Zij lichten verschillende ontwerpopties door met 

betrekking tot constructieve en bouwtechnische 

logica, consequenties voor de technische 

installaties, impact op de bouwkost en de 

uitvoeringstermijn. 

Tijdens de meer technische fase van het 

uitvoeringsontwerp neemt Uitvoerend architect 

over. Een ervaren projectleider, geassisteerd door 

een projectassistent staat in voor de opmaak 

van het uitvoeringsdossier, in nauw overleg 

met de architect, en voor de coördinatie van de 

andere leden van het ontwerpteam. Zij sturen 

de verschillende adviseurs aan om binnen de 

gestelde planning, en voor het gestelde budget een 

coherente bundel aanbestedingsdocumenten op te 

maken. 

Uitvoerend architect heeft een ruime ervaring in 

zowel openbare aanbestedingen als commerciële 

bouwprojecten en zal de bouwheer technisch en 

administratief begeleiden.

Ook tijdens de uitvoering blijft de projectleider 

van Uitvoerend architect de centrale figuur 

binnen het ontwerpteam. Hij neemt de technische 

verantwoordelijkheid tijdens de bouwfase en laat 

zich, waar nodig, bijstaan door de andere adviseurs 

van het ontwerpteam. Hij detecteert te verwachten

problemen en blijft deze een stapje voor, 

beheert door middel van de vorderingsstaten en 

overzichtelijke meer- en minderwerk tabellen het 

bouwbudget en dwingt waar nodig beslissingen 

af om de gestelde planning niet in het gedrang te 

brengen.

Structuur


