
studieopdracht voor de bouw van twee nieuwe sportzalen 

met bijhorende functies,  

gerealiseerd binnen één gebouwencomplex te oudenaarde
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foto: global air pollution map by envisat’s sciamachY.
deze kaart is gebaseerd op achttien maanden observatie van 
esa’s aardobservatiesatelliet envisat. hierop werd voor het 
eerst nauwkeurig de menselijke impact op de luchtkwaliteit 
zichtbaar gemaakt. de rodevlekken tonen de meest gepollueerde 
zones op aarde en wijzen op een zeer hoge productie van 
broeikasgassen.

DUURZAAMHEIDSMETER VOOR STADSONTWIKKELINGEN GENT
VERSIE 3.0

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 fase 6

0.

0 0 0 0 0 0

maximum 14 27 30 30 30 30

0 0 0 0 0 0

maximum 0 7 16 17 19 20

0 0 0 0 0 0

maximum 0 8 10 16 20 20

0 0 0 0 0 0

maximum 0 8 8 10 10 10

0 0 0 0 0 0

maximum 0 0 2 2 10 10

0 0 0 0 0 0

maximum 0 0 30 30 30 30

0 0 0 0 0 0

maximum 6 9 16 19 19 20

0 0 0 0 0 0

maximum 0 2 6 6 8 10

0 0 0 0 0 0

maximum 0 0 5 5 5 10

10.

0 0 0 0 0 0

maximum 20 61 123 135 151 160
TOTALE SCORE

VERPLICHT Beheer

9. Innovatie

8. Economie en werk

7. Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid

6. Energie

5. Grondstoffen en afval

4. Water

3. Natuurlijk milieu

2. Mobiliteit

VERPLICHT Geïntegreerd projectproces

1. Inplanting en functie
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0 / voorwoord

het blijft een grote uitdaging een gebouw te ontwerpen waarin 
op een correcte en vooruitziende wijze alle contextuele, 
stedenbouwkundige, natuurlijke, culturele, architecturale, 
technische en ecologische parameters geïntegreerd zijn 
samengebracht.

duurzaam bouwen is een geïntegreerd en interdisciplinair 
proces waar alle aspecten een weloverwogen plaats hebben 
gekregen. het laat opdrachtgever, besturen, gebruikers, 
bezoekers, studiebureaus etc… nadenken over alle aspecten 
van onze leef-en werkomgeving.

een duurzaam project doet uitspraken over de ecologische 
voetafdruk, mobiliteit, energiesystemen, materiaalgebruik, 
comfort, afvalbeheer, gebouwbeheer, natuurlijke omgeving, 
water…
een duurzaam gebouw is niet alleen duurzaam of groen op 
korte termijn maar het blijft een veel langere rol spelen in de 
maatschappelijke omgeving.

de ambities liggen dus hoog:
•	 een	mens-	en	milieuvriendelijk	voorbeeldproject	dat
              de bakens voor de toekomst uitzet
•	 met	zorg	en	respect	voor	de	context
•	 functioneel,	flexibel,	toegankelijk	en	veilig
•	 met	een	minimale	CO2	uitstoot	
              (minimaal energieverbruik)
•	 met	een	optimaal	binnenklimaat	
              (licht, lucht en akoestisch)
•	 gebruik	makend	van	milieuverantwoorde	materialen

het projectvoorstel wil een gebald, gecondenseerd en 
holistisch antwoord geven op de gestelde opdracht.

het voorliggende dossier kan worden gelezen als een 
visienota	 waarin	 we	 aangeven	 wat	 de	 projectdefinitie	 en	 de	
stedenbouwkundige	context	ons	hebben	ingefluisterd.	We	zijn	
ingegaan op zoveel als mogelijk aspecten.
het is onze ambitie om in dialoog met opdrachtgever, bestuur 
en gebruiker het project verder te bevragen en te ontwikkelen.

17/10/2011
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1 / context bestaand
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de omgeving is vooral leesbaar als een groene en rustige woonwijk. er is een grote verscheidenheid aan gebouwtypologieën: 
rijwoningen, vrijstaande woningen, groot en klein, grootschalige schoolgebouwen, een kerk, appartementen, sociale woningen, 
restanten van een industrieel verleden… er is behoorlijk wat groen, zowel privaat als openbaar. de straten zijn breed en ruime 
gedimensioneerd, er is veel “plaats”…
het kavel zelf is ingebed in de “tuinen” van de omliggende woningen. het terrein is lang en smal en grenst met een korte zijde aan 
de straat.
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2 / onderzoek inplanting

Stedenbouw en programma van eisen

een eerste confrontatie van het bouwprogramma met de site is 
nogal ontluisterend.
het toegelaten bouwvolume is aanzienlijk. er zal met grote 
zorg moeten worden “ingepast”.
eerste ontwerpschetsen tonen een zoektocht naar het “best 
inpasbare”. 
we hebben ook een tijdje gewerkt aan een gestapeld model 
maar de technische complexiteit (grondwaterstand, complexe 
structuren, extra verticale circulaties) en het bescheiden 
budget hebben ons uiteindelijk geleid naar een zeer nuchtere 
en realistische aanpak.
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3 / concept
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LEGENDE INPLANTINGSPLAN

1. toegangsplein - verhard
2. grasraten
3. gras
4. igroenzone - berm
5.	infiltratiestrook
6.	fietsen,	bakfietsen,	brommers
7. parking mindervalide
8. parking personeel
9. hoogspanningskabine
10. berging vuilnis
11. zitbank
12. schuifpoort

er is resoluut gekozen voor een compact gebouw met een zo 
klein als mogelijke voetafdruk. het bouwvolume is conform de 
stedenbouwkundige randvoorwaarden en valt zelfs binnen de 
maximaal toegelaten gebouwenveloppe. de nieuwe footprint 
wijkt niet zoveel af van de huidige inplanting van het industriële 
gebouw. beide sportzalen zijn grondgebonden ifv integrale 
toegankelijkheid.
De	 randen	 zijn	 met	 zorg	 gedefinieerd	 zodat	 het	 project	 een	
meerwaarde voor de omgeving kan betekenen.
aan de straatzijde zijn de toegangen verzameld aan een klein 
voorpleintje. dit pleintje opent het sportgebouw naar de straat, 
het ontvangt groepen leerlingen, niet op straat maar op de site. 
de voorgevel wijkt iets terug en geeft de richting aan. vooraan 
op het pleintje staat op de linkerhoek de hs cabine ingeplant 
met	 aansluitend	 de	 parkeerplaatsen	 en	 de	 fietsenstalling.	
deze beweging brengt het volume op schaal van de straat. 
het pleintje houdt eveneens alle in- en uitgaande bewegingen 
vooraan op de site.
de zuidwestelijke rand wordt een groene bufferende ruimte 
en sluit aan op de tuinen van de buren. hetzelfde gebeurt 
achteraan. deze stroken blijven wel toegankelijk voor 
brandweer en onderhoud. een evacuatieweg van de grootste 
zaal zal ook daarlangs gebeuren.
de tuinmuur aan de noordoost-rand wordt herbruikt. de 
weelderige en formele tuin van deze buur blijft zijn privacy 
behouden.
een voetgangersdoorsteek vanuit de achterste rand naar 
de coupure zou de bereikbaarheid van dit perceel sterk 
verhogen. uiteraard kan deze suggestie slechts na overleg 
met opdrachtgever, buurt en stad verder worden overwogen.

het gebouw zelf is opgevat als een grote dakstructuur 
waaronder alle functies zijn ondergebracht. de binnenwanden 
zijn scheidend en niet dragend, wat in de toekomst programma-
herschikkingen toelaat. het dak functioneert tevens als 
energiedrager en organiseert een optimale daglichttoetreding.
het goed geïsoleerde gevelpakket wordt afgewerkt met 
een 100% recycleerbaar plaatmateriaal. bovenaan wordt 
polycarbonaat gebruikt. door het detail, ritme en fragiele 
behandeling van deze gevelmaterialen wordt het gebouw op 
schaal gebracht van de omgeving. 
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de bereikbaarheid is een belangrijk duurzaam thema. 
door aan de straatzijde ruimte te laten voor een verbreed 
voetpad en het reeds hoger vermelde plein verbindt deze 
nieuwe plek zich duidelijk aan de bestaande infrastructuur. 
voetgangers, individueel of in groep worden verwend en 
lopen vanop het voetpad onder de luifel naar de hoofdingang. 
Fietsers	 stallen	 hun	 fiets	 onder	 een	 groendak	 in	 de	 directe	
nabijheid van de entree. enkele parkeerplaatsen, voor 
andersvaliden en onderhoud, zijn voorzien vooraan op de 
site. parkeren bij grotere evenementen (avondactiviteiten, 
verenigingsleven…) gebeurt op de parking aan de st.-
jozefskerk. de site is ook soepel met de bus en vanaf het 
station,	te	voet,	bereikbaar.	Een	aangeduid	fietspad	raakt	aan	
de directe omgeving.

kiss & ride / bus bewonersparkeren

fietsenstalling

parking
personeel+ 
mindervaliden bushalte

Kbo
de horizon
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3 / concept
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4 / ruimtelijke organisatie
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OMSCHRIJVING BESTEK OO 2116

(tekst + autocad)

BRUTO m2 NETTO m2

grote sportzaal 1464 1320

kleine sportzaal 591 540

berging materiaal 147 85

kleedkamers KBO (4) 76 72

kleedkamers KSOO (4) 82 72

materiaalruimte leerkacht (2) 12 18

EHBO 8 9

trap en lift 17 19

receptie 15 10

onthaalruimte 11 24

toiletten 18 16

technische ruimte 8 13

vergaderzaal - leslokaal - cafetaria (2) 184 95

berging voorraad en poetsmateriaal 19 18

circulatie 45 156

onbekend lokaal 50

TOTAAL NETTO 2467

TOTAAL BRUTO 2747 2649

de hoofdtoegang van het gebouw bevindt zich tussen de twee 
sportzalen die allebei grondgebonden zijn. door de bergingen, 
cafetaria	 en	 alle	 facilitaire	 ruimtes	 als	 een	 L-vormige	 figuur	
tussen beide zalen te leggen kunnen met gemak beide zalen 
worden gekoppeld. cafetaria/vergaderruimtes worden namelijk 
opgetild, hebben zicht op beide zalen en de bergingen 
daaronder zijn in gemeen gebruik van beide sportzalen. deze 
“berging” kan bij grotere manifestaties beide zalen zelfs met 
elkaar verbinden.
alle andere sportaccommodatie (trap, lift, onthaal, 
kleedruimtes, sanitaire uitrusting enz…) zijn over twee 
bouwlagen samengebracht en vormen een zuidwestelijk 
gerichte gevel naar het toegangsplein. het dak zorgt op die 
plaats voor een genereuze luifel.

Na	lectuur	van	projectdefinitie	en	organigram	(dwg-file)	 is	een	
verschil vastgesteld tussen het programma van eisen en de 
subsidieerbare gebouwoppervlakte.
deze onduidelijkheid willen we nu niet uitklaren, dit kan bij de 
uitwerking verder worden opgehelderd.

het voorliggende ontwerp respecteert evenwel het door ag 
real estate opgelegde maximum van 2650 m2 te realiseren 
vloeroppervlakte.
dit hield in dat er kleine keuzes moesten worden gemaakt. 
de gevraagde functionaliteit voor de sportaccommodatie is 
gerespecteerd. naar ons aanvoelen ligt binnen het programma 
van eisen hier toch de focus. de minder schoolgerichte 
programmatie (cafetaria, vergaderzaaltjes…) hebben iets aan 
oppervlakte ingeboet.
uiteraard zijn dit zaken die in een verdere uitwerking 
terug bespreekbaar worden gemaakt en in nauw overleg 
met	 gebruiker	 en	 opdrachtgever	 definitief	 kunnen	 worden	
vastgelegd.
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straatbeeld
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5 / plannen
plan +0
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LEGENDE PLAN +0

1. overdekte inkom
2. receptie
3. grote sportzaal
4. berging materiaal
5. technisch lokaal
6. kleine sportzaal
7. toiletten
8. ehbo
9. materiaalruimte leerkracht
10. kleedkamer Kbo
11. tribune
12. hoogspanningskabine
13. berging vuilnis
14. parking personeel
15. parking mindervalide
16.	fietsen,	bakfietsen,	brommers
17. zitbank
18. schuifpoort
e. evacuatie
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grote zaal
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5 / plannen
plan +1

LEGENDE PLAN +1

1. vergaderzaal - cafetaria
2. materiaalruimte leerkracht
3. toiletten
4. berging 
5. kleedkamers Ksoo
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kleine zaal
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6 / snedes
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LEGENDE SNEDE BB
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LEGENDE SNEDE AA

1. kleedkamer Kbo
2. kleedkamer Ksoo
3. kleine sportzaal
4.	fietsenstalling
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7 / gevels

zuidoost gevel

zuidwest gevel

noordoost gevel

noordwest gevel
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straatbeeld
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8 / duurzaam bouwen Instrument digitaal v3.2.xls

INSTRUMENT VOOR DUURZAME SCHOLENBOUW

Naar een inspirerende leeromgeving - INSTRUMENT VOOR DUURZAME SCHOLENBOUW
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fase 0 fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 fase 6 Hoofdstukken Weegfactor

1.

0 0 62 0 0 0 0

80 54 80 80 80 80 80

0% 0% 78% 0% 0% 0% 0%

0 0 38 0 0 0 0

52 0 52 52 52 52 52

0% 73% 0% 0% 0% 0%

0 0 33 0 0 0 0

52 0 52 52 52 52 52

0% 63% 0% 0% 0% 0%

0 0 17 0 0 0 0

28 0 28 28 28 28 28

0% 61% 0% 0% 0% 0%

0 0 20 0 0 0 0

28 0 28 28 28 28 28

0% 71% 0% 0% 0% 0%

0 0 61 0 0 0 0

80 0 80 80 80 80 80

0% 76% 0% 0% 0% 0%

0 0 38 0 0 0 0

52 0 52 52 52 52 52

0% 73% 0% 0% 0% 0%

0 0 21 0 0 0 0

28 0 28 28 28 28 28

0% 75% 0% 0% 0% 0%

0 0 7 0 0 0 0

40 0 40 40 40 40 40

0 0 297 0 0 0 0

440 54 400 400 400 400 400

0% 0% 74% 0% 0% 0% 0%

0 0 27 0 0 0 0

13 1 27 27 27 27 27

Geïntegreerd projectproces

2. Inplanting 20%

3. Mobiliteit 13%

4. Natuurlijk milieu 13%

5. Water 7%

6. Grondstoffen en afval 7%

7. Energie 20%

8. Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid 13%

TOTALE SCORE 100%

VERPLICHTE CRITERIA

9. Samenleving en economie 7%

0% 0% 0% EINDSCORE0% 0% 74% 0%

10. Innovatie

0. Introductie

Conform	de	projectdefinitie	is	het	wedstrijdsvoorstel	gescreend	
aan de hand van de duurzaamehidsmeter. deze methode 
kan van bij de aanvang de ambities rationaliseren en 
omzetten in een score. tijdens het ontwerpproces zullen deze 
doelstellingen, in overleg met opdrachtgever en gebruiker, 
verder worden ontwikkeld.

1. Geïntegreerd projectproces

we streven naar een goede participatie van de gebruikers. 
tijdens het ontwerpproces wordt rekening gehouden met de 
input van leerkrachten, onderhoudspersoneel en leerlingen.
We	 wensen	 tevens	 specifiek	 rekening	 te	 houden	 met	 de	
eigenheid van de leerlingen van de horizon.
in overleg met het personeel zal worden gezocht naar de juiste 
invulling van de ‘prikkelarme’ omgeving.
de mogelijkheid om de leerlingen van het vtisl te laten 
deelnemen aan het bouwproces kan worden onderzocht 
(elektriciteitsinstallatie, meubilair…). we denken nl. dat het 
bouwproces ook een pedagogische invulling kan hebben.
de duurzame wens van de opdrachtgever het gebouw 
ook buiten schooluren te laten gebruiken maakt een grote 
betrokkenheid van de stad noodzakelijk.
we suggereren ook een zeer open communicatie naar de 
buurt toe.
een duurzaam project is ook een project dat door zoveel 
mogelijk mensen wordt onderschreven.
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8 / duurzaam bouwen

3. Mobiliteit

we zijn er ons van bewust dat de programmatie van dit 
gebouw in deze rustige woonbuurt de verkeer- en parkeerdruk 
zou kunnen verhogen. dit zal samen met school, buurt en stad 
verder worden onderzocht.
we stellen volgende maatregelen voor: 
- parkeren op het terrein enkel toegelaten voor onderhoud en 
andersvaliden
- alle overige parkeren (dag- en avondgebruik) aan de st. 
jozefskerk 
- bewonersparkeren (parkeerkaart) te organiseren in de 
groenstraat 

het netplan van de lijn leert ons dat de site gemakkelijk met 
de bus is te bereiken (halte terkerkenlaan).
van treinstation oudenaarde tot site is het 10 à 15 min 

4. Natuurlijk milieu

de buitenruimte wordt zo veel mogelijk als groenzone 
ingericht.
een groene berm (grondbalans klein) met onderhoudsarme 
vegetatie wordt aangelegd als buffer naar de buren toe. enkele 
fruitbomen vullen deze groenzone aan en zijn natuureducatief 
ook interessant.
De	luifel	van	auto-	en	fietsenstalling,	die	door	de	omgeving	van	
bovenaf waarneembaar is, wordt als een groendak uitgerust.
de buitenverharding wordt verwezenlijkt met waterdoorlatende 
bestrating; prefab betonelementen met open voegen aan de 
inkom, grasraten op de rijstrook (zij en achter) voor brandweer 
en onderhoud.

om educatie en buitenactiviteiten nog te versterken kan op de 
buitenwand zuidwest worden gedacht aan een klimmuur.

wandelen.

het zachte verkeer kan worden bevorderd door het traject 
tussen de beide scholen en het sportgebouw extra aandacht 
te geven. de signalisatie en de oversteekplaatsen maken 
mogelijks deel uit van een participatief project.
door de voorgevel iets te laten terugwijken ontstaat een 
verbreed voetpad als alternatieve stopplaats voor een 
schoolbus en/of K&r.
De	fietsenstalling	wordt	nabij	de	 ingang	van	het	sportgebouw	
voorzien.

2. Inplanting

het terrein is centraal gelegen, nabij een park en andere 
sportvoorzieningen. er kan vlot worden aangetakt  op de 
bestaande	infrastructuur	van	het	openbaar	vervoer	en	de	fiets-	
en	voetpaden.	De	achterliggende	fiets-	en	wandelroute	tussen	
het treinstation en de scholen biedt de mogelijkheid een extra 
doorsteek te voorzien naar de sporthal toe.
er is gestreefd naar een compact volume, binnen de 
mogelijkheden en de beperkingen van de stedenbouwkundige 
voorschriften.
de inpassing van dergelijk project in een woonbuurt moet met 
de nodige omzichtigheid gebeuren. het toegangsplein aan de 
voorzijde organiseert de relatie tussen groenstraat en site. 
de “projectranden” zijn met zorg en respect voor de omgeving 
ontworpen.
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5. Water

water is en wordt in de toekomst een belangrijker duurzaam 
aandachtspunt. dit thema heeft onze speciale aandacht 
gekregen temeer door een opmerking uit de buurt dat het 
rioleringsnet nu al verzadigd is.
de noodzakelijke maatregelen splitsen zich op in drie grote 
luiken:

- Ruimte voor water, anticiperen op enerzijds wateroverlast 
door een stijging van de  terugkeerperiode van zware
buien en anderzijds grotere periodes van droogte. het  
waterbeheer wordt ook zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt in 
het landschap.
- Beperken van het waterverbruik
- Het aanspreken van alternatieve waterbronnen; 
  hergebruik van regenwater of grijswater.

deze maatregelen zijn een verdere uitwerking van de 
maatregelen uit de duurzaamheidsmeter stadsprojecten (stad 
gent) en uit andere studies zoals het “afwegingsinstrument 
duurzaam wonen en bouwen in vlaanderen”, verder zijn 
ook de aanbevelingen van het bim (brussels instituut voor 
milieubeheer) opgenomen in deze aanbevelingen.

Ruimte voor water - buffering en infiltratie op de site:
regenwater van het groendak en van de buitenaanleg wordt 
rechtstreeks	geïnfiltreerd.
regenwater van het dak van de sporthal wordt opgevangen in 
regenwaterputten voor hergebruik.
de capaciteit is bepaald na een inschatting van het 
regenwaterverbruik.
overtollig regenwater wordt opgevangen in een ondergronds 
bufferbekken.
door de hoge grondwaterstand is bufferen en vertraagd 
afvoeren van overtollig regenwater de enige optie. 
voor de dimensionering van de buffervolumes houden wij 
rekening	met	een	buffercapaciteit	specifiek	voor	deze	site:
-   een terugkeerperiode van de bui gelijk aan 20 jaar
- een ledigingsdebiet van 15 l/s/ha, voor lozing 
  in het bestaande rwa-net, zonder dit bijkomend te belasten.
dit resulteert in een vereiste buffercapaciteit van 284 m3/ha 
bij constante lediging of 359 m3/ha bij lineaire lediging (uit 
buffertabel vaes g. & berlamont j. 2004)
deze waarde ligt hoger dan de wettelijke eisen gesteld in de 
stedenbouwkundige verordening voor hemelwater, omdat de 
terugkeerperiode van zware buien gestegen is. hierin volgen 
wij het toekomstgerichte beleid van de overheidsinstanties.
regenwateropslag wordt ook niet meegerekend in de nodige 
buffervolumes.
de mogelijkheid om een gedeelte van de buitenaanleg verdiept 
aan te leggen als extra buffercapaciteit – ter vervanging van 
ondergondse (en duurdere) opslag - bij zware regenval kan 
worden onderzocht. de impact op de grondbalans dient dan 
ook te worden onderzocht.

Groendaken:
wij passen geen groendaken toe indien deze daken niet 
zichtbaar voor de gebruiker zijn omwille van twee redenen:
1/ het bufferend effect van deze daken bij hevige regen 
(verzadigde ondergrond) is niet aantoonbaar, waardoor 
ook hun bufferende werking en hun effect op een duurzaam 
waterbeheer in vraag gesteld kan worden.
voor groendaken volgen we de conclusies van uit het wtcb-
dossier nr.3/2006 katern nr.2. waar bij het ingeval stortbuien 
onmogelijk is het retentie-effect te karakteriseren.
2/ omwille van de kostprijs en economische rendabiliteit van 
deze daken en de extra belasting van het dak.
het dak wordt dan beter ingezet als energiedak, voor de 
opwekking van elektriciteit uit pv-panelen en warm water voor 
sanitair en verwarming. 
Voor de bepaling van de regenwateropvang kan gebruik 
gemaakt worden van de afvloeiingscoëfficiënten vallend onder 
gewone neerslag.

Beperken van het waterverbruik:
het gebruik van waterzuinige toiletten, kranen, douches en 
waterloze urinoirs beperken het waterverbruik.

Regenwaterrecuperatie:
naast het nemen van waterbesparende maatregelen op alle 
toestellen en installaties (douches, toiletten, waterloze urinoirs, 
lekdectectors, percolators…), gebruiken we waar mogelijk 
regenwater ipv drinkwater, in dit gebouw gebeurt dit voor 
toiletten en onderhoud van de site.
het overtollige regenwater dat niet (meer) in aanmerking komt 
voor recuperatie wordt zo lang mogelijk op de site gehouden 
en zichtbaar in het landschap geïntegreerd.

rw-buffer: 147m2 rw-putten: 3x 20.000l

hergebruik regenwater
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1 BUFFERING

1.1 VERHARDE OPPERVLAKTES

TOTAAL M2 TOTAAL M2 RKK
totale verharde oppervlak 414 m2 0,04 ha
verharding 220 220 0,02 Hieronder vindt u verdere uitleg bij de verschillende rekenresultaten.
halfverharding (grasraten) 387 194 0,02

totale verharde oppervlak daken 2.545 m2 0,25 ha 1. 1. GEEN gebruik van groene daken:
nieuw dakopp. 2545 2.545 0,25

1.2 TE BUFFEREN

REGEN 284 m3 per ha verharde oppervlakte 2. 2. Norm = 200 m3 per ha verharde opp. 
> er wordt uit gegaan van 284m3 per ha verharde opp.

buffervolume nodig voor verharding 284 x 0,04  = 12 m3
buffervolume nodig voor daken 284 x 0,25  = 72 m3

TOTAAL 284 x 0,30 84 m3 3.

2 VERBRUIK

2.1 INWONERS EQUIVALENT (IE) 27,62 IE

periode activiteit pers bezetting IE

Ma-Vrij bij normaal schoolgebruik 84 lln 7 h 24,5
training 50 spelers 4 h 8,3

Zat-Zon training + competitie 50 7 h 14,6

Per week 193,3 5. berekend op basis van de gemiddelde hoeveelheid neerslag in mm per maand berekend over 30 jaar.
per dag 27,6 IE 4.

6. Er wordt uitgegaan van volgende BIM-waarden (bron Belgaqua): spoeling toiletten 19 l/dag/ persoon
2.2 REGENWATERVERBRUIK schoonmaak 10 l/dag/ persoon

Algemeen gegevens
dak 2.545 m2 plat dak

0 m2 bestrating
1.282.680 liter regenwateropbrengst per jaar 5.

8. Omgerekend vertaalt dit gemiddeld gebruik zich in een regenwaterput van dergelijk volume.
sporthal 27,6 IE Deze regenwaterput volstaat voor het verbruik van de sporthal met een autonomie van 1 maand.

10.585 l/jaar/persoon (zuinige maatregelen volgens BIM, bron Belgaqua) 6.

292.146 liter waterverbruik per jaar voor de volledige sporthal 9.Er wordt geopteerd voor voor  2 maanden  autonomie

Inhoud van de put wanneer we al het beschikbare regenwater zouden gebruiken
inhoud regenwaterput in liter 215.689 7. 10. resultaat

3 regenwaterputten die instaan voor de gebruiksvraag van de sporthal (spoelen toiletten & schoonmaak)
147m2 bufferelementen die instaan voor de buffering van het hemelwater op dak & verharding

Inhoud van de put ifv een welbepaald regenwatergebruik
maandelijks verbruik regenwater 24.346 liter

= 24 m3 8.

Nuttig volume van de put  = voorziene 2-maandelijks verbruik 49 m3 9.

3 DIMENSIONERING BUFFERING/ REGENWATERPUT

3.1 TOTAAL VOLUME

VOLUME TE BUFFEREN 84 m3
GEBRUIKSVOLUME 49 m3

TOTAAL 133 m3

3.2 VOORSTEL REGENWATER

aantal element doel inhoud (m3) tot.  opp. tot. inhoud 10.

3 regenwaterput gebruik 20 / 60 m3
204 bufferelement buffering 146,88 84 m3

Richtlijn overgenomen uit duurzaamheidsmeter stad Gent - terugkeerperiode 
van 20 jaar met maximum constant ledigingsdebied van 15 l/s/ha

die intensere buien en langere periodes van droogte inhouden.

uit de praktijk blijkt dat eenmaal verzadigd deze niet meer als buffer 
fungeren en het overtollige regenwater gewoon naar de riolering vloeit

3. Dit is de totale hoeveelheid water die dient gebufferd te worden. 
Maw een buffer die vertraagd leegloopt en opnieuw leegstaat voor de volgende regenbui
Een regenwaterput, eenmaal gevuld, loopt niet leeg en wordt als dusdanig 
NIET als een buffer ingerekend

4. Door een inschatting te maken van het aantal gebruikers tov het aantal uren 
dat deze effectief van de faciliteiten gebruk maken, kan een verhouding 
in Inwoners Equivalent gemaakt worden. Dit IE kan op zijn beurt tegenover 
een gemiddeld waterverbruik/ dag geplaatst worden.

7. Informatief: dit is de totale inhoud van een (fictieve) regenwaterput indien 
de volledige jaarlijkse regenwateropbrengst (1.282.680l) voor gebruik zou aangewend 

Hierbij wordt er reeds rekening gehouden met de meest recente klimaatmodellen

Hierbij wordt er reeds rekening gehouden met de meest recente klimaatmodellen

die intensere buien en langere periodes van droogte inhouden.

In het schema voor het waterverhaal wordt niet louter voldaan aan 
de geldende normen & wetten,maar gaan we een stap verder door 
de laatste klimaatmodellen en onderzoeksresultaten om te zetten 
in concrete ontwerpbeslissingen. Hieronder vindt u verdere uitleg 
bij de verschillende rekenresultaten.
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de laatste klimaatmodellen en onderzoeksresultaten om te zetten 
in concrete ontwerpbeslissingen. Hieronder vindt u verdere uitleg 
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Rockpanel Linoleum

osb / hout

Polycarbonaat

variatie in lichtdoorlatendheid

6.  Grondstoffen en Afval

alle uitgegraven grond, na gebeurlijk afvoeren van vervuilde 
delen, wordt hergebruikt op het terrein. met de aanleg van een 
berm (buffer opzij en achteraan) bereiken we een gesloten 
grondbalans.
een compact gebouw beperkt het materiaalgebruik. 
er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycleerde 
en recycleerbare materialen:
o  gevelbekleding in rockpanel (100% recycleerbaar)
o  cellulose-isolatie
o  materiaal uit de sloop van het bestaande volume kan als 
mengpuin voor de onderfunderingen worden toegepast
o  gerecupeerde baksteen uit de sloop voor de tuinmuur (kant 
villa)
gebruik van duurzame materialen:
o		Materialen	met	goede	NIBE	classificatie
o  hout met fsc-label

door de hoge graad van prefabricatie (zowel staalskelet als 
wand- en dakelementen) wordt de werftijd zelf korter gemaakt. 
het werfverkeer wordt beperkt, gunstig voor het milieu maar 
ook voor de leefbaarheid in de buurt.
het bouwconcept maakt zelfs een snelle demontage mogelijk.

een afvalverzamelpunt is voorzien vooraan op de site, 
opgenomen in het volume van de hs cabine en de luifel voor 
auto-	en	fietsenstalling.
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daglichtstudie

7. Energie

Oriëntatie en compartimentering
de inkomzone wordt zuid geörienteerd en benut de 
zonnewinsten.
een grote luifel voorkomt oververhitting in de zomer.

Compactheid en zonering
de ruimtes met grotere warmtevraag (kleedkamers en sanitair, 
cafetaria/vergaderaccomodatie) liggen centraal in het gebouw, 
zonder grote verliesoppervlaktes naar buiten.
door de compactheid en een goede zonering wordt zonder 
extreme maatregelen een K-peil van 27 bereikt.

Daglicht:
Daglichtkoepels	 met	 reflectievlakken	 zorgen	 voor	 een	 ruim	
maar egaal en diffuus licht in de beide sportruimtes. hinderlijk 
zonlicht op de sportvloeren wordt vermeden.
ter hoogte van de stalen spanten wordt de gevel in 
polycarbonaat gedacht. in functie van de oriëntatie en 
de zonnetoetredingsfactor (zta) wordt het pc-plaattype 
aangepast.
de inkomzone en circulatie wordt transparant voorzien zodat 
het gebruik van kunstlicht beperkt wordt. de kennis dat +/- 
50% van de energiekost in een schoolgebouw naar kunstlicht 
gaat noopt ons tot een uitgewerkt daglichtmodel.
(zie daglichtstudie)

de mogelijkheid om een energiedak (fotovoltaïsche panelen) 
te voorzien (derde betaler) zal worden onderzocht. 
in andere projecten heeft het architectenbureau dienaangaande 
reeds met ecopower samengewerkt. 

het duurzaam technisch concept wordt verder toegelicht in de 
visienota technieken.

DOSSIER : OPEN OPROEP OUDENAARDE

K-PEIL en ISOLATIE WEDSTRIJDONTWERP 17/10/'11 SPORTHAL

Randvoorwaarden en vereenvoudigingen bij deze calculatie

- afmetingen van volumes en verliesoppervlakken zijn benaderend en niet nauwkeurig
- er is geen rekening gehouden met warmteverlies door koudebruggen
- de isolatiediktes zijn uitgerekend alsof het betreffende schildeel enkel en alleen uit isolatie bestaat
- berekening conform NBN B62-301.  de berekening volgens de EPB is nauwkeuriger en rekent bv op een andere wijze met grondverliezen
- buitenschrijnwerk in hout, glas 1,10 W/m2K, thermisch verbeterde afstandshouder

Berekening van het peil van globale warmte-isolatie volgens NBN B62-301 Isolatiediktes
(cm)

Uj Aj UjAj aj ajUjAj RES PIR MNW CEL
(W/m²K) (m²) (W/K) (W/K) 0,022 0,023 0,04 0,039

vensters, doorschijnende wanden 1,700 1278,00 2172,60 1 2172,60
buitendeuren, poorten 1
buitenmuren, gevels 0,200 1466,00 293,20 1 293,20 11 11 19 19
daken of bovenste plafond onder niet-beschermde 
ruimten 1

0,210 1810,00 380,10 1 380,10 10 11 18 18
Vloeren boven buitenomgeving 1
vloeren boven niet-vorstvrije naburige ruimten 1
vloeren boven vorstvrije naburige ruimten 0,67
vloeren op volle grond 0,350 2289,00 801,15 0,33 267,05 6 6 11 10
buitenmuren in contact met de grond 0,67
Binnenwanden in contact met niet-vorstvrije 
naburige ruimten 1
Binnenwanden in contact met vorstvrije naburige 
ruimten 0,67
totalen (verliesoppervlakte) AT = ΣAj = 6843,00 ΣajUjAj = 3112,95

KOUDEBRUGGEN Ψj ΣLj ΣΨjLj 
volgens de bepalingen van NBN B 62-002  (W/m²K) (m)  (W/K)

lateien, spouwsluitingen, dakranden (schatting)

warmteverlies van verliesoppervlak (W/K) ΣajUjAj + ΣΨjLj = 3113

gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m²K) Us = 0,45
beschermd volume van het gebouw (m³) V = 20967
volumecompactheid van het gebouw (m) V/AT = 3,1

peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw K = 27

WANDEN VAN HET VERLIESOPPERVLAK
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zonnestudie

8. Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid

gezondheid en leefbaarheid:
dag- en kunstlicht zijn kritisch in sportaccomodaties. enerzijds 
zorgt ruim daglicht voor een daling van het electriciteitsgebruik. 
anderzijds moet hinder door grote lichtcontrasten en tegenlicht 
worden vermeden voor de sporters. een daglichtsimulatie en 
zonnestudie maakten duidelijk welke opties konden worden 
weerhouden.
mede door een gepast en helder kleurenpalet (geen donkere 
en felle kleuren) worden grote contrasten vermeden. 
het gebouw heeft een eenvoudig plan met een duidelijk 
leesbaar en helder circulatiepatroon.
de gangen met kleedkamers zijn zichtbaar van buitenaf, de 
toegangen tot de beide zalen zijn zichtbaar vanaf de receptie. 
ifv het gebruiksgemak zijn beide sportzalen ook rechtstreeks 
van buitenaf toegankelijk (evacuatie en laden/lossen)

Toegankelijkheid:
het gebouw is universeel toegankelijk, het wordt drempelvrij 
uitgevoerd en voorzien van een lift.
De	 specifieke	 noden	 van	 een	 deel	 van	 het	 doelpubliek	
(kinderen met autisme,…) worden bekeken in nauw overleg 
met de bouwheren.

bijzondere aandacht wordt besteed aan de akoestiek in 
de sportruimtes. dit akoestisch comfort is een belangrijke 
graadmeter in de belevingswaarde van het gebouw. slechte 
akoestiek zorgt voor onrust en onbehagen. 
de schuine vlakken in het dak die zorgen voor de lichtspreiding, 
worden deels in akoestisch dempend materiaal voorzien.
in combinatie met een gepreforeerde dakdraagvloer en twee 
wanden in elke zaal die deels voorzien zijn van balvaste 
akoestische panelen, wordt een nagalmtijd van 1.2 s gehaald.

het toegangsplein en de transparante inkomzone zorgen 
voor contact met de straat en sociale controle. het terrein is 
afsluitbaar.

bij de keuze en positie van eventuele buitenverlichting (nacht) 
zal de kunstlichthinder sterk worden beperkt.

zomer: lente - herfst: winter: 

5u00 6u00 6u00

6u30 7u00 7u00

8u00 8u00 8u00

9u30 9u30 9u30
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9. Samenleving en Economie

de sporthal(len) kan ’s avonds voor buurtsport of 
sportverenigingen worden ingezet.
het complex is eenvoudig opdeelbaar naar verhuur toe. in 
overleg met de bouwheer wordt bekeken welke delen apart 
afsluitbaar moeten zijn.
de sportruimten en vergaderzalen zijn polyvalent opgevat.
het voorplein doet ook dienst als ontmoetingsruimte, en kan 
als evenementenpleintje voor de buurt worden ingezet.
de sociale economie kan worden gestimuleerd door 
werkgelegenheid te creëren voor laaggeschoolden 
(schoonmaak gebouwen, groenonderhoud…).
de leerlingen van het vtisl kunnen ook een rol in krijgen in 
bepaalde aspecten van het bouwproces en/of het onderhoud. 

10. Innovatie

het ambitieniveau voor dit project is hoog. we onderschrijven 
volledig deze ambitie en willen samen met de opdrachtgever 
en de gebruiker deze verwachting waarmaken. we denken 
dat voorliggend voorstel de potentie heeft om dit alles waar te 
maken.

8 / duurzaam bouwen

groendak

natuurlijke ventilatie

3x regenwaterput: 20000 l

regenwaterbuffer
147 m2

supergeïsoleerde
mantel

recyclage puin

overloop

infiltratie

buffer voor 
omwonenden

zonwering

pv-panelen (derde betaler)
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8 / duurzaam bouwen

wKK

technieken

hergebruik 
regenwater

technieken

wKK

pv-panelen (derde betaler)

free cooling

compact volume

daglichtgestuurde verlichting

daglicht

lichtdiffusie
akoestische
verbetering

zonlicht

neutraal
 noorderlicht



blz 26 / OO 2116 Oudenaarde

9 / stabiliteit
structureel concept

het windverband in het dak, dat de nodige openingen vertoont 
voor de bovenlichten, verstijft verder het dak.

fig 1: dwarsvervorming onder invloed van de wind.
de schuine vlakken die de daklichten vormen zijn de 
kipverbanden van de spanten.

een aantal windverbanden, opgenomen in de zijgevels, en 
eentje ter hoogte van de trap verzekeren de windstabiliteit van 
de	doos.	Ter	hoogte	van	de	trap	vertrekt	een	stalen	kokerprofiel	
vanaf de hoek van vergaderzaal (vloerplaat +1) naar de 
onderzijde van het spant.

de spantconstructie boven de kleine zaal steunt in de zone van 
de uitkraging niet in de beglaasde gevel maar aan de andere 
zijde van de circulatiegang. tussen de circulatiegang en wand 
van kleedkamerblok. ca. 8m. achter de zijgevellijn. bovenop 
de mooie uitkraging blijft op deze manier de beglaasde gevel 
vrij	van	structuur.	Gevelprofielen	zullen	afgesteund	worden	ter	
hoogte van de verdiepingsplaat en op het dakniveau, zodat 
een	dunne	profilering	mogelijk	 is.	Ook	aan	de	straatzijde	kan	
op deze manier een uitkraging gemaakt worden.

2.  Dakconstructie.

het dak kan dicht gelegd worden met een steekdeck (ca 106 
mm hoog en dikte 0.88 mm) of met houten sandwichpanelen. 
ter hoogte van de daklichten worden de schuine elementen 
getimmerd rond de stalen stabiliteitsverbanden.
3.  sanitaire blok.
het blokje kan in metselwerk worden opgetrokken worden, 
indien de stalen kolommen onder spanten worden door 
getrokken tot op de fundering (voorzien). de verdiepingplaat 
bovenop de kleedkamers kraagt uit tot aan de voorgevel en ca 
20 cm dik..
4.  fundering.
zoals hoger reeds vermeld opteren we om een diepfundering 
te voorzien. er is voorzien om de vloerplaat los te plaatsen op 
een aanvulling van gestabiliseerd zand. rondom ter hoogte 
van de gevellijn is een vorstrand opgemeten.

sondering h. verbeke rapport 86-81-zh3w-1 20 
ton. (sondering 1) toont in de eerste 7 m een zwakke 
draagkrachtige laag.

1. Basisconcept.
een portiekstructuur overspant de 30 m brede zaal. het 
spant met boven- en onderligger ca hea260  meet op as op 
as 2.5 m hoog. de kolommen (ca. hea260) zijn ingeklemd 
in het spant. de kolomvoeten zijn eveneens ingeklemd in de 
fundering.	Dit	 levert	het	dunste	profiel	op	voor	de	kolom.	 	De	
sonderingen, die gemaaakt zijn ten tijde van de aanbouw van 
de Koninklijk atheneum Keizer Karelstraat te oudenaarde door 

ons studiebureau en zeer nabij huidig bouwterrein, geven aan 
dat een diepfundering noodzakelijk zal zijn.  in de zone van de 
kleine zaal wordt de uitkraging gemakkelijk opgenomen door 
dit spant.
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10 / technieken

1. Algemeen

het ingenieursbureau technieken is vanaf de start van het 
ontwerp betrokken en zal zich inleven in het architecturaal 
ontwerp, zodat de technische installaties er naadloos bij 
aansluiten.
onze visie hierbij is dat we voor elk nieuw gebouw moeten 
streven naar een optimale balans tussen kostprijs enerzijds 
en energiebesparing anderzijds.  we streven ernaar om door 
een economische berekening op lange termijn een duurzame 
meerwaarde te creëren voor de bouwheer. hierbij zullen 
investering, levensduur van de installatie, onderhoudskost 
en energiekost in de vergelijking worden betrokken, rekening 
houdend met de te verwachten stijging van de fossiele 
brandstofprijs. 

we streven als ontwerpteam naar een lage energie-gebouw.
die bewuste keuze heeft consequenties voor het ontwerp, voor 
de oriëntatie en beglazing van de gevels, maar ook voor de 
vereiste luchtdichtheid en bijzondere zorg voor de uitvoering 
van de technische installaties.
het gebouw wordt goed geïsoleerd in wanden, vloeren en 
daken en er wordt glas gekozen met een lage u-waarde. 
de technische installatie wordt zo eenvoudig en zuinig mogelijk 
opgevat.
we bereiken hiermee een globaal K-peil ca. 27 en een e-peil 
onder 70.

	  
Ventilatie: Mechanische balansventilatie 

er wordt uiterste zorg besteed aan het toevoeren van 
voldoende verse lucht die de nodige zuurstof moet garanderen, 
met de epb richtlijnen als leidraad; die lucht moet voldoende 
zuiver en vrij van stof en geuren zijn.

per sportzaal zal hiervoor een afzonderlijke 
luchtbehandelingskast worden geplaatst in de technische zone 
tussen de dakstructuur.

de toevoer van lucht gebeurt via een kanalennet en éénvoudige 
kanaalroosters. de terugname gebeurt op een centrale plaats 
in de sporthal en uiteraard ook in de kleedkamers en sanitaire 
lokalen.  we proberen de kanaallengtes te beperken om 
drukverliezen te beperken.

het ventilatiesysteem wordt uitgerust met een hoogrendement 
warmteherwinning, waarbij de warmte uit de teruggenomen 
lucht gerecupereerd wordt voor het voorverwarmen van de 
verse lucht.  

wanneer de buitencondities het toelaten, zal het ook 
mogelijk zijn om natuurlijk te ventileren door het openen van 
opengaande delen in het dak.  de mechanische ventilatie wordt 
dan uitgeschakeld.  op die manier kan in het tussenseizoen of 
op zomeravonden ook warmte afgevoerd worden.

er wordt ook aandacht besteed aan de luchtsnelheid 
(tocht) en luchtverdeling door oordeelkundige keuze van 
ventilatiemonden.  dit laat toe om de ventilatoren te kiezen 
zodat	ze	weinig	energie	verbruiken	(lage	SFP	factor	–	“specific	
fan power”).

typisch aan de functie van het gebouw is dat de bezetting 
sterk kan variëren tussen een training enerzijds en een druk 
bijgewoonde wedstrijd anderzijds (met alle mogelijke varianten 
tussenin).  het is dus belangrijk om de ventilatiedebieten te 
regelen in functie van de noodzaak.

door het toepassen van frequentiegestuurde ventilatoren in de 
luchtgroep en door regeling van de ventilatie in functie van de 
bezetting wordt ventilatie-energie bespaard.

	  

2. Verwarming en koeling

zoals aangegeven zal het gebouw zeer goed geïsoleerd 
worden om de warmteverliezen te beperken.  het vermogen 
nodig voor verwarming wordt dan bepaald door die 
warmteverliezen,	 door	 de	 (beperkte)	 infiltratie	 en	 door	 de	
warmte nodig om de ventilatielucht voor te verwarmen.

we stellen een éénvoudige oplossing voor met een 
condenserende ketel voor de verwarming van het gebouw.  
de warmte wordt afgegeven in de zalen zelf door middel 
van luchtverhitters en in de andere ruimtes (sanitairen, 
kleedkamers, cafetaria...) door middel van radiatoren.

aangezien het grootste deel van de warmte zal nodig zijn 
voor de productie van sanitair warm water, willen we de 
haalbaarheid van een kleine wKK installatie onderzoeken, 
die zowel warmte produceert als elektrische energie die kan 
gebruikt worden voor de verlichting of voor de aandrijving van 
de ventilatoren en pompen.
de wKK installatie  laat toe om het buffervat voor sanitair 
warm water op te warmen op voldoende hoge temperatuur om 
legionellose te vermijden;
  
het spreekt vanzelf dat we frequentiesturing toepassen op 
de motoren van de pompen en door variabel debiet zal het 
verbruik van hulpenergie gereduceerd worden.

Koeling zullen we niet installeren en zal ook niet nodig zijn 
omwille van:
-  de hoge isolatiegraad,
-  zonnewerend glas en zonnewering op zongerichte ramen,
-  free cooling mogelijkheid met de luchtgroep (wedstrijden 
worden immers vaak ’s avonds gehouden, wanneer het buiten 
al afkoelt),

3. Elektrische installaties en verlichting

ook met de elektrische installatie wordt energiezuinig 
omgesprongen. 
bij het ontwerp van de verlichting kiezen we degelijke, 
energiezuinige verlichting (tl / pl met elektronische 
voorschakelapparatuur), waarbij in de sportzalen uiteraard 
voor armaturen met bescherming tegen impact van ballen 
wordt gekozen.
verder zorgen we voor voldoende daglicht via de openingen 
in het dak en een optimale sturing met daglichtafhankelijke 
dimming van de verlichting.

in kleedkamers en sanitaire lokalen zullen we met 
aanwezigheidssensoren werken, zodat de verlichting niet 
nodeloos brandt.

4. Zonne-energie

indien economisch haalbaar, zal de integratie van 
fotovoltaïsche zonne-energie installaties opgenomen worden.  
dit wordt bekeken in functie van de beschikbare oppervlakte 
en het geraamde verbruik.  

in combinatie met het lage verbruik van verwarming enerzijds 
en de toepassing van wKK, kunnen we hiermee streven naar 
co2 neutraliteit of zelfs energieneutraliteit.

    
5. Water

het gebruik van water moet worden geoptimaliseerd door 
het gebruik van regenwater voor de toiletten, urinoirs en 
dienstkranen.

andere maatregelen om kostbaar drinkwater te sparen worden 
voorzien, zoals:  zelfsluitende kranen en debietbegrenzers. 

6. Nazorg

een goed en duurzaam installatieconcept voorzien is 
noodzakelijk maar niet voldoende. 

een goede afregeling en bijstelling van de installatie is 
onontbeerlijk om de vooropgestelde energiezuinigheid te 
behalen. de gebouw- en gebruiksparameters wijken immers 
vaak af van de op voorhand gemaakte veronderstellingen. 
daarom is een goede nazorg van belang, waarbij de installatie 
perfect wordt afgeregeld zodat de in het ontwerp berekende 
prestaties behaald worden.
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13/ BIJLAGEN
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13 / bijlagen
woensdag 12 oktober 2011  08:31

Pagina 1 van 1

Onderwerp: RE: Nieuwbouw sportzalen Groenstraat - info-aanvraag
Datum: donderdag 8 september 2011 16:24
Van: Geert De Zaeytydt <Geert.De.Zaeytydt@oudenaarde.be>
Aan: Marieke De Ridder marieke.deridder@evr-architecten.be
CC: Luc Reuse luc.reuse@evr-architecten.be
Discussie: Nieuwbouw sportzalen Groenstraat - info-aanvraag

Geachte,
 
gezien u zich kandidaat stelt voor deel te nemen aan een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester wordt verondersteld dat het studiebureau de nodige kennis heeft om een BPA of grup te lezen.  Wat de aanbevelingen 3 en 2
betreft, is noch een voorwaarde noch een aanbeveling.  Het is aan het studiebureau zelf te onderzoeken wat binnen het projectgebied ruimtelijk haalbaar is in harmonie met de omgeving en dit niet enkel op architecturaal vlak.  Er dient
eveneens te worden nagegaan of het project de woon- en -leefkwaliteit van de onmiddellijke omgeving al dan niet aantast,
 
 
 met vriendelijke groeten
__________________________________________________
 
Geert De Zaeytydt
Bestuur Infrastructuur - Ruimtelijke Ordening - Regie Grondbeleid
diensthoofd
tel 055 335 149
geert.de.zaeytydt@oudenaarde.be
http://www.oudenaarde.be

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Marieke De Ridder [mailto:marieke.deridder@evr-architecten.be]
Verzonden: donderdag 8 september 2011 13:35
Aan: Geert De Zaeytydt
CC: Luc Reuse
Onderwerp: Nieuwbouw sportzalen Groenstraat - info-aanvraag

Geachte heer,

We zijn als architectenbureau geselecteerd om deel te nemen aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester voor de bouw van een sportcomplex voor het VTI-Sint Lucas en KBO De
Horizon in de Groenstraat.
Het project is gepland op perceel: 1e afdeling A 0161 K, N2 en E2
Bij de opmaak van ons voorstel hebben we nog een aantal vragen omtrent de stedenbouwkundige voorschriften.

We hebben het geoloket geconsulteerd; kan u van volgende zaken bevestigen of we de regelgeving correct interpreteren:

Volgens het gewestplan dd. 24/02/1972 is het perceel gelegen in woongebied

Volgens het Bijzonder plan van aanleg “1/5 Eindries” dd. 23/12/1993 is het perceel gelegen in een zone met openbare bestemming, 

       met als hoofdbestemming openbare diensten en gemeenschapsvoorzieningen en nevenbestemming wonen, waarvoor volgende voorschriften gelden volgens artikel 8:

er mag tot op de rooilijn worden gebouwd
er mag tot op de zij- en achterkavelgrens worden gebouwd
maximum nokhoogte is 12m
dakvorm mag hellend (max. 45°) of plat
het perceel mag voor max. 80% bebouwd worden

       met andere woorden, er wordt geen bebouwbare zone opgelegd, enkel de eis om max. 80% te bebouwen,
        en tot op de kavelgrenzen mag met een nokhoogte van 12m worden gebouwd. Kan u dit bevestigen?

We ontvingen van de bouwheer ook het verslag van een overleg met U en de inrichtende macht van de school dd. 29/06/2011,
waarin een aantal extra voorwaarden/aanbevelingen zijn opgenomen. In de bijlage vindt u het verslag van deze vergadering.

In aanbeveling 3 wordt vermeld dat het sterk aan te raden is langs de grens met kavel 160F (vrijstaande villa) een vrije zone van 3m aan te houden

       Dit gaat in tegen onze interpretatie van de regelgeving in het BPA.  
        Is deze vrije zone een voorwaarde of een aanbeveling?

In aanbeveling 2 over de te voorziene parkeerplaatsen wordt het volgende vermeld:

       “Gezien de nieuwe infrastructuur op enige afstand (+- 6meter) wordt voorzien van de straatzijde...”
        Is deze vrije zone van 6m een voorwaarde of verwijst dit enkel naar de schets van de inrichtende macht die op de vergadering werd besproken?
        Verlangt de stad dat er op het eigen terrein kan geparkeerd worden?  

In de bijlage vindt u het plan dat de bouwheer als projectie van zijn programma van eisen heeft opgemaakt.
We hebben dit vertaald in een 3D-volume van 8m hoog, waarvan u enkele afbeeldingen in de bijlage vindt.
Is dergelijk volume voor de dienst stedenbouw verdedigbaar?

We stellen het bijzonder op prijs als u ons uw visie op het bovenstaande kan geven,
zodat we een voorstel kunnen indienen dat voor alle partijen aanvaardbaar is.

Daar onze vragen concreet op het wedstrijdontwerp betrekking hebben, vragen we u deze mail als confidentieel te beschouwen en uw antwoord individueel aan ons te sturen.

Neem gerust contact op voor overleg indien er onduidelijkheden zijn,

Dank bij voorbaat,

met vriendelijke groeten,
Marieke De Ridder
---

evr-Architecten bvba
Eeckhout, Van Den Broeke, Reuse
Goudenleeuwplein 1
9000 Gent
Belgium
tel/fax ++ 32 (0)9 228 57 52
marieke.deridder@evr-architecten.be

http://www.evr-architecten.be

De inhoud van dit e-mailbericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, verveelvoudiging in welke vorm dan ook, en/of verstrekking van de
informatie uit de e-mailberichten aan derden, is zonder toestemming van de afzender van dit bericht, niet toegestaan.

------ Einde van doorgestuurd bericht

------ Einde van doorgestuurd bericht

donderdag 13 oktober 2011  09:50
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Onderwerp: RE: Oudenaarde / wedstrijd sporthallen Groenstraat - advies preventie 
Datum: dinsdag 11 oktober 2011 14:45 
Van: Frank Verplanken <Frank.Verplanken@oudenaarde.be> 
Aan: Marieke De Ridder <marieke.deridder@evr-architecten.be>, Geert Derlyn <Geert.Derlyn@oudenaarde.be> 
CC: Luc Reuse <luc.reuse@evr-architecten.be> 
 
Beste, 
	   
We	  hebben	  uw	  vraag	  onderzocht	  en	  zien	  geen	  structurele	  problemen.	  Volgende	  aandachtspunten	  dienen	  evenwel	  de	  nodige	  aandacht	  te	  krijgen: 
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Toegang	  niveau	  +1	  voor	  brandweer	  via	  	  vb	  opendraaiend	  raam 
 
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Afstand	  tot	  gebouwen	  aangrenzende	  percelen	  minstens	  6	  m	  of	  wanden	  Rf1h 
 
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vluchtweg	  nooduitgang	  sporthal	  achteraan	  cfr	  regelgeving 
 
-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 
Fieronder	  de	  arGkelen	  regelgeving	  HB	  bij	  lage	  2	  en	  schoolnorm. 
	   
  
KB Basisnorm – bijlage 2. Voor de gebouwen met meer dan één bouwlaag moeten de 
voertuigen van de brandweer ten minste in één punt een gevel 
kunnen bereiken die op herkenbare plaatsen toegang geeft tot 
iedere bouwlaag. 
Daartoe moeten de voertuigen beschikken over een 
toegangsmogelijkheid en een opstelplaats: 
- ofwel op de berijdbare rijweg van de openbare weg; 
- ofwel op een bijzondere toegangsweg vanaf de 
berijdbare rijweg van de openbare weg en die de 
volgende karakteristieken vertoont: 
- minimale vrije breedte: 4 m; 
- minimale draaistraal: 11 m aan de binnenkant en 15 m 
aan de buitenkant; 
- minimale vrije hoogte: 4 m; 
- maximale helling: 6%; 
- draagvermogen: derwijze dat voertuigen, zonder 
verzinken, met een maximale asbelasting van 13t er 
kunnen rijden en stilstaan, zelfs wanneer ze het terrein 
vervormen. 
Voor de kunstwerken welke zich op de 
toegangswegen bevinden, richt men zich naar 
NBN B 03-101. 
  
De horizontale afstand, vrij van elk brandbaar element en 
gelegen tussen een LG en een tegenoverstaand gebouw, 
moet ten minste 6 m bedragen, tenzij de wanden voldoen aan 
de voorwaarden zoals bepaald voor aangrenzende gebouwen. 
De wanden die aangrenzende gebouwen scheiden hebben 
Rf 1 h. 
  
NBN S 21-204 - § 2.5.5. Sporthal 
Indien de hoogte van de sporthal niet dezelfde is als die van de andere lokalen, dan vormt deze 
sporthal een compartiment of zichzelf. 
	   
	   
 
met	  vriendelijke	  groeten	   
__________________________________________________ 
	   
Frank	  Verplanken 
Dienst	  Brandweer 
kapitein	  brandweer 
tel	  055	  31	  15	  60 
tel	  rechtstreeks	  055	  23	  29	  33 
frank.verplanken@oudenaarde.be 
hRp:SSwww.oudenaarde.be	  ThRp:SSwww.oudenaarde.beU	   
	   

! 
	   
 
Van: Marieke De Ridder [mailto:marieke.deridder@evr-architecten.be]  
Verzonden: maandag 10 oktober 2011 16:59 
Aan: Geert Derlyn; Frank Verplanken 
CC: Luc Reuse 
Onderwerp: Oudenaarde / wedstrijd sporthallen Groenstraat - advies preventie 
  
Geachte heren, 
 
Zoals beloofd tijdens ons telefonisch overleg deze namiddag, stuur ik u in bijlage de voorlopige plannen van ons wedstrijdvoorstel voor 2 sporthallen voor KBO De 
Horizon en KSOO, het VTI. 
Het project is voorzien in de Groenstraat, op het terrein waar zich nu een vervallen fabriekje bevindt. 
 
Het gaat om een grote sporthal van ca. 30x44m en een kleinere turnzaal van 18x30m, met een aantal nevenfuncties (kleedruimtes, vergaderlokaal / cafetaria, berging). 
De sporthallen zijn beide gelijkvloers gelegen, de nevenfuncties liggen in L-vorm op 2 niveau’s. 
 
Zoals gezegd, het programma is groot in verhouding tot het beschikbaar terrein, vandaar onze vraag of u het voorgesteld project kan bekijken naar toegankelijkheid en 
evacuatie. 
Qua compartimentering lijkt het ons mogelijk het gelijkvloers als 1 compartiment te beschouwen, de traphal als een 2e compartiment, en de bovenverdieping als 3e 
compartiment. 
 
We ontvangen graag uw bemerkingen bij dit voorstel, 
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