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CODA_WUUSTWEZEL_INTRO

CONTEXT
In een groene en eigentijdse locatie wordt de realisatie van het palliatieve 
zorgcentrum CODA voorgesteld. Een hedendaags zorgcentrum, actief 
in verschillende domeinen binnen de palliatieve zorg voor de gemeente 
Wuustwezel. Op een unieke manier is het mogelijk het beeld te completeren 
en te voorzien van een nieuwe vitaliteit, die de moderne eisen van morgen 
op een precieze wijze beantwoorden. Juist door deze interventies kan men 
de noden voor de gemeenschap samenbrengen en is men in staat zich aan 
te passen aan veranderende tijden.

LANDSCHAP_INTEGRATIE_AMBITIE
De site wordt gekenmerkt door een prachtig open landschap, omkaderd 
door forse bomenpartijen en een zeer heldere (infra)structuur. Enkel een 
zorgvuldige en nauwkeurige interventie, met respect voor deze historisch 
landschappelijke structuur, gebouwen en beeld is op deze locatie gepast.

Het projectvoorstel ondersteunt de potentie van de locatie en vanuit deze 
stelling tracht het een waardevolle betekenis te hebben in zijn ruimtelijke set
ting. De interventie reageert op een groene context, waarbij een interessante 
wisselwerking tussen gebouw en landschap ontstaat. Er wordt gestreefd 
naar een zekere coherentie. Een beeld, dat tegelijk eigentijds en tijdloos is, 
maar gevoelsmatig bij de locatie gaat horen. De ambitie van dit project ligt in 
het vormen van een actueel beeld in het landschappelijke patrimonium.

Het project, als een landschappelijke interventie, wil de interactie tussen 
de verschillende gebouwen en het omliggende landschap versterken en 
ruimtelijk verenigen. Vanaf verschillende standpunten heeft men een wijds 
uitzicht over de site en het landschap. Deze zichtlijnen zijn belangrijke 
uitgangspunten om het gebouw in zijn context te verankeren, als het ware 
regisseren deze verschillende perspectieven het plan. 

Vanuit het landschapsprofiel zal men het silhouet van het gebouw onder
scheiden door zijn actuele conditie. Het gebouw heeft 1 bouwlaag. Deze 
hoogte geeft het gebouw een profiel dat uitstekend samengaat met het 
omliggende landschap. 

Een intelligent (landschaps)plan met een passend gebouw.

GEBOUW_KWALITEIT_BETEKENIS
De kwaliteit van de site vzw CODA wordt aangescherpt.  Een gebouw met 
een eigen identiteit, karakter en autonomie vormt het beeld. Het gebouw 
onderscheidt zich niet door vorm, maar door inhoud en een heldere planor
ganisatie maken de kwaliteit. 

Een beeldbepalend gebouw met respect voor de groene omgeving, waarbij 
de ruimtelijke belevingswaarde voor de gasten een belangrijke ontwerp
parameter is. Aandacht voor de verhouding tussen deel en geheel, tus
sen architectuur en natuur, tussen individualiteit en collectiviteit zijn enkele 
trefwoorden die het ontwerp hebben gestuurd.

Het palliatieve zorgcentrum CODA is ontworpen als een miniatuur stad, 
waarbij het karakter van het dorp wordt geïncorporeerd. In samenwerking 
met de buitenruimte ontvouwt de plattegrond zich als een dorp met huizen, 
straten, pleinen, tuinen, bomen en planten. Het gebouw orïenteert zich op 
stimulatie van gebruik, omgeving en sensibiliteit als reflectie van het dage
lijkse leven. Het gebouw heeft een beeld van een constellatie van pavil
joenen, waarbij enerzijds de horizontale verschijningsvorm de betrokkenheid 
in zijn context belicht en anderzijds de verticale belijning de toegankelijkheid, 
transparantie / openheid en uitnodigend karakter reflecteert. 

Dienstbaar, levensloopbestendig en toekomstgericht gebouw.

CONCLUSIE
Met dit plan wordt op een karaktervolle locatie een gebouw van en voor de 
gemeenschap voorgesteld, dat de ambitie van haar opdrachtgever uitstraalt 
en ten dienste staat van haar gasten. 

Een gebouw, dat trots en troost biedt.



CODA_WUUSTWEZEL_SITE

HISTORIEK
Op de Ferrariskaart (18e eeuw) staat het plangebied aangeduid als heide. 
Vanaf het midden van de 19e eeuw wordt er een beeld gegeven van wegen, 
waterloop en bebouwing. Het domein, zoals vandaag gekend, kwam in 
eigen dom van de Zusters Franciscanessen vanaf 1895. Het domein was 
in die periode reeds aangelegd als park met een hoeve en bijgebouwen, 
echter de huidige kapel en kloostergebouwen met kloostertuin werden later 
in 1923 gebouwd. In de jaren 3040 wordt langs de Bredabaan een nieuwe 
hoeve gebouwd om in het bestaan van de zusters te voorzien. Deze hoeve, 
de huidige gebouwen van CODA, werd in 1994 verbouwd als gastenhuis 
voor palliatieve zorg.

LANDSCHAP
Het projectgebied, een site van 2,5 ha en in eigendom van vzw CODA, 
maakt onderdeel uit van een groter kloosterdomein. Het veiligstellen en een 
gedifferentieerde openstelling van dit prachtige groendomein ten dienste 
van de gemeenschap wordt door de ontwerper zeker ondersteund. 

De dualiteit, tussen open en gesloten landschap, vormt het karakteristieke 
beeld en onderschrijft de ruimtelijke belevingswaarde. 

‘LANDSCAPE LIKE DESIGN TOOL’
Het landschap zal de condities van de plek omschrijven. De nieuwe ontwik
keling voor CODA zal zich inbedden/ integreren in dit landschappelijk 
geheel, in dialoog/ balans met het landschap, met behoud van identiteit en 
eigenheid.

MASSA / FUNCTIES
De bebouwde massa in de directe omgeving van het projectgebied is 
gelegen langs de Bredabaan en in het ‘zorgdomein’ van de Zusters Fran
ciscanessen. Langsheen de Bredabaan treft men wisselende grootschalige 
(commercieel) en kleinschalige (residentieel) gebouwen aan. Het project
gebied wordt in het oosten geflankeerd door een hedendaags woon en 
zorgcentrum en in het zuiden door een wijds open landschap in eigendom 
van het Kempens Landschap. 

De fragmentarische ontwikkeling van de CODA gebouwen (hoeve en stallen) 
maakt de huidige infrastructuur onleesbaar, toch de gebouwen hebben een 
bepaalde cultuurhistorische waarde als bijgebouwen in het kloosterpatrimo
nium. Een architectonische vertaling van de bestaande gebouwen naar een 
hedendaags palliatief zorgcentrum noopt ons toch om enkele gebouwen te 
slopen, zodat aan programmatorische, bouwkundige & bouwfysische eisen 
kan worden voldaan.

De aanwezigheid van deze verschillende zorgfuncties (WZC en kinder
opvang) creëert een interessante dynamiek. Als het ware vormen ze een 

 ‘NETWORK OF FACILITIES’
waar het projectgebied met het nieuwe palliatieve zorg centrum CODA on
derdeel van wordt. Een context als collectief voorzieningennetwerk, waarbij 
CODA wordt opgenomen in een gebruikersstroom, die de integratie en 
betrokken zal stimuleren en de toegankelijkheid en zijn identiteit ten goede 
zal komen.

(INFRA)STRUCTUUR
Het projectgebied is bereikbaar via de ontsluitingsweg Bredabaan ten 
noorden en takt aan op het paden en dreefnetwerk van het kloosterdomein 
ten oosten. Enkel langs de Bredabaan is het projectgebied toegankelijk voor 
auto’s en de nodige expeditie en logistiek.Ten zuiden kan het projectgebied 
aansluiten op het padennetwerk en onderdeel worden van het netwerkstruc
tuur kloosterdomein, om zodoende zich te verankeren in het groter geheel. 

De paden en dreven doorkruisen het landschap en ondersteunen de 
belevingskwaliteit. Als het ware vormen deze een layout:

 ‘PATTERN OF PATHS AS STRUCTURE’
die de omgeving structureren en zoneren. Ter plaatse van het projectgebied 
is het niet anders. De paden zijn drager en maken het landschap leesbaar.
Als een uitsnede in het landschap, die in ruimtelijke setting de nieuwe/  
bestaande gebouwen en het omliggende landschap herenigt.

HISTORIEK LANDSCHAP

MASSA INFRASTRUCTUUR



ALGEMEEN
Het plan concipeert een ‘passend gebouw’ met een bijzondere aandacht 
voor de sociale gelaagdheid. Een gebouw met een eigen autonomie, reflec
tie en getuigenis van zijn tijd.

DE LOGICA VAN HET PLAN
Het gebouw bestaat uit 3 delen, die volumetrisch één configuratie vormen. 
De schakeling van deze volumes is enerzijds een logische gevolg vanuit de 
schuur te noorden die we behouden en de landschappelijke karakteristieken 
en anderzijds een vertaling van het programma in verschillende componen
ten.

De volumes moeten werken als een constellatie van contrasten en tegen-
stellingen, van analoge en homogene relaties, van balans en spanning. Ze 
genereren verschillende associaties, zonder dat de individuele elementen 
(gebouwen) hun identiteit en relatieve autonomie verliezen.

MASSA 
Het ontwerp wordt gebaseerd op de landschappelijke en cultuurhistorische 
betekenis van de site. De relatie met de historische bouwstructuur en zijn 
landschap moeten immers onderdeel blijven uitmaken van de kenmerkende 
kwaliteiten van het gebied.

Echter de huidige gebouwen van CODA, zoals vanaf 1994 in gebruik, zullen 
met uitzondering van de meest noordelijke schuur, worden gesloopt. De 
vraag stelt zich om bouwkundige en fysische optimale hedendaagse ge
bouwen te voorzien. Sterker, het organisatiemodel voor een toekomst gericht 
palliatief centrum vraagt om een andere ruimtelijke constellatie, doch met 
behoud van ziel en karakter die de huidige gebouwen kenmerken. We heb
ben daarom er zorgvuldig over gewaakt de aanwezige sporen niet te wissen 
en behouden de (noord)schuur, die zich tevens in de originele staat bevindt.

(infra)STRUCTUUR
De ontwikkeling voor het nieuwe palliatieve centrum bestaat uit een constel
latie van volumes en open ruimte. Deze constellatie wordt geregisseerd door 
de belendende bebouwing, de landschapsstructuur en de geometrie van 
de bouwbare zone. In korrel en schaalgrootte staan de volumes in de juiste 
verhouding tot het bestaande gebouw en het landschap.

Het linkse volume, ontsloten via de Bredabaan, is de hoofdentree van het 
nieuwe zorgcentrum en wordt onderdeel van het netwerk. Het heeft een 
openheid/ toegankelijkheid naar en met de andere zorgfuncties. Het volume 
zal de bestaande schuur in zich opnemen en als verankering gebruiken.  
Het volume rechts, de hospice, staat in dialoog met het omliggende open 
landschap en waarborgt een maximale geborgenheid en privaat karakter.

LANDSCHAP
De gelaagdheid en morfologie van de plek wordt om en ingeschreven door 
ruimtelijke en landschappelijke interventies. Deze interventies zullen het land
schap versterken en een extra dimensie en leesbaarheid bieden aan haar 
gebruikers. Een leesbaarheid, die ons doet herinneren en begrijpen.

Het gebruik/ bezit van een plek uit zich door middel van een reeks interven
ties, die gaan van herwaardering van bestaande artefacten en het ontdekken 
van onzichtbare aanwezigheden tot het aanbrengen van accenten met als 
doel: de essentie van de plek versterken vanuit de eigen context. Landschap 
en infrastructuur als participant, die een affiniteit en affectie hebben met de 
materie en context. De ruimtelijke/ visuele begrenzing van de plot gebeurt 
niet door zijn juri dische grenzen, maar door de karakteristieken van het land
schap. Het landschap met bomen bepalen de open en geslotenheid, natuur 
als massa en leegte, licht en schaduw.

Het voorstel zal het omliggende groen als uitgangspunt en basis nemen. De 
volumes functioneren in analogie met het open en gesloten landschap en 
eigenen zich de respectievelijke kwaliteiten toe. Als het ware is het gebouw 
een symbiose tussen open en gesloten landschap, waarbij de tussenrui
mte een constante dialoog tussen architectuur en natuur stimuleert en het 
domestic karakter onderbouwt.

LANDSCHAP_PLAN_CONCEPT

LANDSCHAP

MASSA / INFRASTRUCTUUR
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GEBOUW
Elk volume heeft een duidelijke oriëntatie en ruimtelijk accent om alzo een 
dialoog met zijn omgeving aan te gaan. De gebouwen worden zodanig op 
de site gepositioneerd zodat een maximaal aan open ruimte behouden blijft. 
De functionele organisatie van elk volume is autonoom, maar past in het 
groter geheel. De constellatie van volumes verleent autonomie en identiteit, 
maar genereert vooral een logica en eenvoud in plan en organisatie.

KARAKTER
De architectonische organisatie en expressie vermijdt een duidelijke 
grootschaligheid en anoniem karakter. Huiselijkheid, geborgenheid en een 
kwaliteitsvol leefmilieu voor de gasten zijn de belangrijkste parameters, 
waarbij autonomie en privacy in een juiste verhouding staan tot integratie en 
verbondenheid.

De combinatie van verdichten en expanderen, van open en gesloten, ge
nereert een ruimtelijke kwaliteit en weerspiegelt de architecturale expressie 
van het gebouw. Het gebouw als een miniatuur stad, ontvouwt zich als een 
stedelijke topografie met een interieure organisatie volgens een eenduidige 
structuur.

Het gebouw orienteert zich op stimulatie van gebruik, omgeving en sensibi
liteit als reflectie van het dagelijkse leven. De organisatie tracht bij te dragen 
aan het bieden van een duidelijke structuur. Het gebouw is rijk in variatie en 
diversiteit, een plaats met straten, pleinen, tuinen, publieke faciliteiten en 
private ruimten, een plaats waar er meer mogelijkheden bestaan om van A 
naar B te gaan. Het palliatieve zorgcentrum wordt tenslotte een bijna thuis 
huis voor haar gasten, waar ze het dagelijkse leven doorbrengen en ze fami
lie en vrienden ontmoeten.

De publieke functies zijn opgevat als vloeiende en open ruimtes, terwijl de 
gastenhuizen alle individuele noden van haar gasten invullen. Als het ware 
zal de architectuur een kader creëren, waarbinnen zowel plaats is voor het 
individuele leven als het gemeenschapsleven.

BUITENRUIMTE
Er is een gebouw met 1 bouwlaag ontworpen, met verscheidene buitenrui
mten, die een dialoog tussen het interieur en het exterieur maximaliseert. 
Landschap en groene ruimte rondom en in het gebouw zijn meer dan 
zichtgroen dat wordt bekeken vanop een afstand. De natuur met zijn geur en 
geluid wordt tactiel, zodat men meer in contact komt met de buitenruimte. 
Natuur wordt getransponeerd in het artificiële van architectuur door als het 
ware groen in het gebouw te halen.

De connectie tussen interieur en exterieur heeft onze primaire en grootste 
architecturale zorg. Het project is ontwikkeld van binnenuit naar buiten. 
Bij wijze van spreken zijn eerst de buitenruimtes ontworpen waarrond 
de gastenhuizen en andere functies zijn georganiseerd. Het gebruik van 
patio’s voorziet niet alleen licht en lucht, maar zorgt ook voor contact met 
de elementaire materie zoals vegetatie. Op een beperkte oppervlakte wordt 
immers een maximale diversiteit aangeboden om het menselijke contact en 
communicatie te stimuleren. De plattegrond als een landschap van patio’s 
en buitenruimte brengt niet alleen licht en variatie in het gebouw, maar or
ganiseert verschillende functies en geeft vooral stimuli en beleving voor haar 
gasten en bezoekers.

De typologie van buitenruimte; omschreven buitenruimte of dorpsplein, 
de bestaande schuur als shelter, patio’s en inpandig balkon reflecteren de 
rijkdom en variatie in plattegrond, buitenruimte en gebruik. 
Naast de patio’s krijgt ook het dorpsplein (buitenruimte tussen 2 volumes) 
een bijzondere betekenis. Deze collectieve buitenruimte ligt in het verlengde 
van het vormingslokaal en zal werken als transitie en schanier tussen entree, 
gebouw en achterliggend open landschap, die de contouren van de plot 
overstijgen. Het inpandige balkon zorgt vanuit het gastenhuis voor een maxi
male relatie met de natuur, met behoud van het private karakter.

GEBOUW_PLAN_CONCEPT

CODA SITE + BEHOUD SCHUUR BOUWZONE CONCEPT PATIO’S

GEBOUWCONSTELLATIE GEBOUWCONTOUREN GEBOUWENVELOPPE

ENTREE + CIRCULATIE FUNCTIES + ORGANISATIE BUITENRUIMTE



PLAN

LEGENDE
1_EXPERTISECENTRUM PALLIATIEVE ZORG
NPNZ / 1.1_bureau coördinator / 1.2_bureau psycholoog 
1.3_gespreksruimte / 1.4_kitchenette / 1.5_toiletten
MBE - Algemene administratie / 1.6_landschapsbureau 
1.7_bureau // Inloophuis / 1.8_bureau   //  LEIF artsen / 1.9_bureau
Opleidingscentrum / 1.10_gespreksruimte / 1.11_vergaderruimte
1.12_vormingslokaal / 1.13_bergingen / 1.14_ontmoetingsruimte
1.15_zithoek - wachtruimte / 1.16_onthaalbalie / 1.17_dorpsplein

2_PALLIATIEF DAGVERZORGINGSCENTRUM
2.1_eetruimte - leefruimte / 2.2_amicale keuken / 2.3_rustruimte 
2.4_toiletten bezoekers en personeel / 2.5_terras

3_PALLIATIEF  SUPPORTIEF DAGCENTRUM
3.1_eetruimte / 3.2_leefruimte / 3.3_rustruimte / 3.4_spreekkamer / 
3.5_toiletten bezoekers en personeel / 3.6_welnessruimte / 3.7_terras

4_LOW CARE CENTRUM
4.1_gastenkamer

5_HOSPICE
5.1_gastenhuis / 5.2_eetruimte / 5.3_leefruimte / 5.4_keuken / 5.5_badkamer 
5.6_toiletten / 5.7_toiletten personeel / 5.8_zorgpost  / 5.9_stilteruimte  
5.10_rookruimte / 5.11_bergruimten / 5.12_terras / 5.13_discrete ingang
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Het palliatief zorgcentrum heeft 1 bouwlaag. De hoogte geeft het gebouw 
een profiel dat uitstekend aansluit op de schuur ten noorden en samengaat 
met de omliggende tuinen en open ruimte. Het silhouet van het gebouw zal 
men onderscheiden door zijn actuele conditie. De hoogte / doorsnede van 
het gebouw wordt bepaald door volgende parameters:

CONTEXT + KWALITEIT
Vanuit de context met zijn landschappelijk karakter wordt een gebouw met 
1 bouwlaag voorzien. Een horizontaal gebouw, een compositie van pavil
joenen, wordt op een evenwichtige wijze onderdeel van de site. De schaal 
van de volumes passen in de ruimtelijke context met een expressie en ver
schijningsvorm dat duidelijk een kleinschalig en huiselijk karakter heeft.

BUITENRUIMTE + PATIO’S
Vanuit de ruimtelijke belevingswaarde geeft een 1laags gebouw een ideale 
maat, proportie en sfeer aan de omliggende buitenruimte en patio’s. 
Het hellend dak (van buiten naar binnen) en de ruime opzet van de patio’s 
maken dat de patio’s zeer veel daglicht krijgen. De schaal en expressie van 
de patio’s krijgt zelfs een huiselijk ‘domestic’ karakter. In doorsnede kan 
het gebouw gelezen worden als een sequentie van massa en leegte. Deze 
 wisselende doorsnede maakt een maximale relatie tussen binnen en buiten. 
Het speelt een spel met schaal, gewaarwording, circulatie als verblijfs ruimte 
met een filmische beleving en dialoog tussen andere bouwdelen en de 
omgeving.

PROGRAMMA
Vanuit de programmaanalyse blijkt het meest logische organisatiemodel 
om alles gelijkvloers (met uitzondering van bergingen, logistieke functies en 
technische ruimte) te houden. Hierdoor vermijden we verticale circulatie en 
behouden we vanuit de planorganisatie korte loopafstanden.

DOORSNEDE
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FASE 1
Bouwen van het nieuwe Hospice

BESTAAND  NIEUW

FASE 2
Afbraak van het vroegere Hospice
Behoud en renovatie van de schuur

FASE 3
Bouwen van het nieuwe Dagcentrum en 
Expertisecentrum

FASE 4
Afbraak van het vroegere dagcentrum
Bouwen van het nieuwe Low care centrum

PROGRAMMA

INDIVIDUEEL Vs COLLECTIEF BUITENRUIMTE

PROGRAMMA-FUNCTIES FASERING



PALLIATIEF EXPERTISECENTRUM
+ DAGCENTRA

PALLIATIEF EXPERTISECENTRUM
Binnenkomend vanaf de Bredabaan treft men rond de gemeenschappelijke 
balie de verschillende functies van het expertisecentrum palliatieve zorg aan. 
Deze ruimtes worden gekenmerkt door een open en transparant karakter, 
waardoor het geheel uitnodigend en geïntegreerd is. 

Het regionaal dienstencentrum wordt nabij de centrale patio voorzien en 
wordt letterlijk en figuurlijk als een marktplein uitgewerkt, waar er in een 
informele sfeer kennis tussen professionals en zorgvragers kan worden uit
gewisseld. Bovendien kan deze infrastructuur ook dienstig zijn als buurthuis 
en als ontmoetingsfunctie naar de buitenwereld.

De ruimten voor de diensten van de externe expertise, zoals standplaats 
voor LEIF artsen en inloophuis zijn onmiddellijk naast de entree voorzien, 
om te kunnen voldoen aan de herkenbaarheid, zichtbaarheid en laagdrem
pelingheid. Andere lokalen voor externe expertie worden voorzien naast het 
marktplein.  De vormings en opleidingslokalen worden in het verlengde van 
entree gesitueerd, in relatie met de verschillende buitenruimten. Eigenlijk 
kunnen deze localen gemakkelijk als multifunctionele ruimten dienst doen.

De lokalen voor interne expertise zijn in plattegrond voorzien aan de nood
oost zijde en hebben een directere relatie met de dagcentra.

PLAN
Het palliatieve zorgcentrum CODA integreert zich in de context met respect 
en behoud van het groene karakter. Het vormt een beeldbepalend element 
in de omgeving, een herkenningspunt. Aantrekkelijk in gebruik en gemak
kelijk toegankelijk maken een zorgvriendelijk gebouw. 
De hoofdentree is gelegen in het noordoost volume, nabij het nieuwe WZC 
en parallel aan de Bredabaan. Dit volume huisvest in wijzerszin het Palliatief 
Dagverzorgingscentrum, het Palliatief Supportief Dagcentrum, waartussen de 
amicale keuken is ingekemd en tenslotte het Palliatieve Expertisecentrum. 

Alle functies zijn rond een centrale patio gelegen, waardoor een heldere or
ganisatie, een leesbare plattegrond en doorzichten/vista’s over het interieur 
en naar het exterieur ontstaan. Deze patio zoneert niet alleen de plattegrond 
en voorziet in licht en lucht, maar in doorsnede ontstaat er een ruimtelijke en 
visuele relatie met de verschillende eenheden en de bestaande schuur.

Vanuit de entree heeft men een duidelijk overzicht naar de verschillende 
eenheden. Er bestaat tevens een onmiddellijke ruimtelijke relatie met het 
zuidwest gelegen volume, die het Hospice huisvest. De schakeling tussen 
beide volumes biedt plaats aan het  ‘Low care’ Centrum, een vormingslokaal 
van het expertisecentrum palliatieve zorg en de collectieve buitenruimte of 
‘dorpsplein’.

PALLIATIEF DAGVERZORGINGSCENTRUM
De lokalen voor het palliatief dagverzorgingscentrum zijn in het oostelijk deel 
van de plattegrond gesitueerd. Een entiteit, waarbij het psychosociale, de 
creatieve stimulans, het gemeenschapsgebeuren en het wijgevoel,  een 
architectonische expressie krijgen. De bestaande schuur werkt als het ware 
als overkapping en roept de connotatie van een ‘gewoon’ huis op. Er wordt 
een afzonderlijke entree voorzien om meer autonomie en zelfstandigheid te 
genereren. Dit ondersteunt de oriëntatie op de ruimere site, de omgeving en 
scherpt ‘afstand ‘ ten opzichte van het hospice.

PALLIATIEF SUPPORTIEF DAGCENTRUM
Het palliatief supportief dagcentrum wordt in het zuidelijk deel van de plat
tegrond gesitueerd. De ongedwongen sfeer van verblijven, ontmoeten en 
leven wordt in relatie gesteld tot een maximaal contact met de buitenruimte 
en omliggende landschap. De dagdagelijkse activiteiten in een collectieve, 
huiselijke sfeer wordt ruimtelijk aangescherpt door de landschappelijke 
betrokkenheid en kwaliteit van de locatie.

Het ‘dorpsplein’, tussen het dagcentrum en het hospice schept afstand, 
maar toch ook betrokkenheid vermits er gasten van het hospice in het dag
centrum verblijven of er gebruikmaken van de faciliteiten.
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HOSPICE + ‘LOW CARE’ CENTRUM

HOSPICE
De plattegrond van het hospice is opgebouwd conform een perimetermodel.
Aan de zuidgevel worden er respectievelijk drie gasten’huizen’ voorzien, aan 
de westgevel vijf. Beide hebben een maximale oriëntatie op het landschap, 
waardoor de absolute en essentiele privacy voor de gasten wordt bekomen. 
Rust en natuur wordt als belangrijke toegevoegde waarde ervaren en ‘het 
bijnathuis huis’ in gezelschap van zijn persoonlijke eigendommen, zorgt 
voor een gastvrije en veilige plek.

De centrale patio maakt een ruimtelijke scheiding tussen en de private en de 
collectieve functies en zoneert zodoende de verschillende functies. 
De eetruimte, met semiopen keuken en inpandig terras, grenst aan de gevel 
van het ‘dorpsplein’ en krijgt een bijzondere rol in het sociale leven binnen 
het hospice. De leefruimte flankeert een patiogevel en staat in een ruimtelijke 
dialoog met de eetruimte. Beide kunnen werken als ontmoetingsruimte in 
relatie met een buitenruimte en natuur, maar kunnen ook een zorgonder
steunden en therapeutische functie invullen en als platform dienen voor 
dialoog en ontmoeting bij gelijkaardige palliatieve situaties van lotgenoten. 

Aan de tegenoverliggende gevelzijde van de patio is de zorgpost en stilte
ruimte voorzien. De zorgpost is centraal gelegen en kan gemakkelijk als 
aanspreekpunt door bezoekers worden gebruikt en biedt teozicht en con
trole in het hospice. Aan de noordzijde zijn de aangepaste sanitaire ruimte, 
rookruimte en bergingen gelegen. Tevens werd er nog een extra uitgang 
toegevoegd, die bij sterfgevallen een maximale discretie zal bieden bij het 
wegbrengen van de overledene.

PLAN
Komende vanaf de hoofdentree heeft men onmiddellijk het Hospice in het 
perspectief, terwijl aan de rechterzijde de 3 gastenkamers van het ‘Low Care’ 
Centrum zijn gelegen. Het zuidwest volume oriënteert zich hoofdzakelijk op 
het omliggende landschap, als een deel van het landschappelijke decor. Het 
gebouwdeel presenteert zich niet alleen naar het private omliggende 
landschap, maar het landschap wordt als het ware ook in het gebouw 
opgenomen.

De verdraaiing van het rechtervolume ten opzichte van het linkervolume 
genereert in de plattegrond een relatieve autonomie en privacy, die in een 
juiste verhouding staan tot integratie en verbondenheid. De buitenruimte of 
‘dorpsplein’, die ontstaat als tussenruimte tussen beide volume, zorgt voor 
afstand en nabijheid tussen de verschillende entiteiten van het palliatieve 
zorgcentrum.

In planorganisatie zijn er duidelijke overeenkomsten tussen het hospice 
en expertisecentrum palliatieve zorg + dagcentra. Echter de organisatie 
rond een centrale patio kent een heldere zonering tussen het individuele en 
het collectieve. De plattegrond maakt een duidelijke scheiding tussen de 
gasten’huizen’ in de perimeter (zuidwestzijde), met aandacht voor gebor
genheid en privacy, tegenover de leef en eetruimte, waar er mogelijkheden
tot ontmoeting, collectiviteit en sociaal contact wordt geboden. Zodoende 
ondersteunt het organisatiemodel de noden voor elke functionele invulling.

De gasten’huizen’ van het hospice bezitten een dubbele entree, één vanuit 
het hospice en één buitenom zodat de maximale privacy en geborgenheid 
kan worden gegarandeerd. De gasten’huizen’ kunnen als autonome en vol
waardige entiteiten werken voor zowel de gast als zijn familie en/of vrienden. 
De gasten’huizen’ hebben een heldere plattegrond, die voorziet in een 
slaap en leefzone gescheiden door een sanitaire cel. Bijzondere aandacht 
wordt gegeven aan de entreezone, maar ook aan de buitenruimte. Het 
gasten’huis’ wordt daadwerkelijk een huis en een thuis.

‘LOW CARE’ CENTRUM
Het ‘low care’ centrum is gelegen in het scharnier tussen beide volumes. Er 
worden 3 gastenkamers voorzien voor kortverblijf. De kamers genieten van 
de privacy van het hospice, maar kunnen ook gebruik maken van de collec
tieve functies en voorzieningen van het palliatieve zorgcentrum.
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KAMERTYPOLOGIE

Vanuit het PvE wordt er voor het hospice een specifieke kamer of  
gasten’huis’ gevraagd. De ontwerper heeft een grondige analyse gemaakt, 
waarbij een bijzondere typlogie voor het gasten’huis’ is ontwikkeld. De 
individuele en collectieve noden worden ruimtelijk vertaald, waarbij ‘leven, 
wonen en zorgen’ als parameters wordt gebruikt. Er is een gasten’huis’ 
ontworpen met een grote aandacht voor veiligheid, flexibiliteit, geborgenheid 
en huiselijkheid. 

Tevens beschik het gasten’huis’ over twee entrees, één vanuit het hospice 
en de ander buitenom, om zodoende de nodige privacy en discretie te kun
nen voorzien. Deze ‘buiten’entree kan tevens als balkon, toegankelijk van 
binnenuit met een bed, worden gebruikt, waardoor een optimaal contact met 
de natuur wordt gecreëerd.

De sanitaire unit met schuifwand of zorgwand wordt centraal geplaatst, 
waardoor een slaapzone aan de buitengevel en een zitzone aan de patio 
zijde ontstaat. Centraal naast de sanitaire unit wordt het entree/ verblijfs
ruimte met kitchenette voorzien. Alle verblijven kunnen ruimtelijk als één 
werken, maar ook ruimtelijk van elkaar worden gescheiden om de nodige 
privacy en geborgenheid te kunnen bieden. Ingeklemd naast de slaap en 
zitzone zijn de respectievelijke entrees voorzien. 

De entreedeur vanuit het hospice is teruggelegen om zodoende meer 
privacy te bieden. De buitenentree kan tevens dienst doen als semiinpandig 
balkon en wordt ruimtelijk verlengd tot in het omliggende landschap.
Alle gasten’huizen’ voldoen aan de geldende regelgeving van VIPA, toegan
kelijkheid en brandweer.

GASTEN’HUIS’ in het Hospice
schaal 1/50

ZITZONE : SANITAIR : SLAAPZONE RUIMTELIJKE ERVARING

LEGENDE
1. inkomhal / 2. slaapruimte / 3. sanitaire cel met zorgwand
4. verblijfsruimte / 5. kitchenette /  6.1 binnenterras / 6.2 buitenterras

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.1.

6.2.



BEELD
ARCHITECTONISCHE EXPRESSIE
Er wordt gestreefd naar een zekere coherentie. Een beeld, dat 
tegelijkertijd eigentijds en tijdloos is en gevoelsmatig bij de locatie gaat 
horen. De ambitie van dit project ligt in het vormen van een actueel beeld en 
als herkenningspunt voor gebruiker en bezoeker. 

Een bijzonder gevelbeeld heeft het gebouw, waar men het als ware aanraakt 
vanuit zijn context. Een verankering in zijn omgeving, zowel vanuit een inte
rieure als exterieure perceptie. 

Monoliet vs samengesteld, warm vs koud, hard vs zacht zwaar vs licht ... 
enkele dualiteiten van baksteen en hout. Of hoe verschuift het vraagstuk van 
een massieve verschijning naar een tactiele bekleding. 
De verschijningsvorm, waarin het wezen van de achitectuur schuilt, laat zich 
niet alleen als zwaarte uitdrukken, maar ook als lichtheid. 

CONCEPT
De openingen in de gevel geven het beeld van een willekeurige, maar ratio
neel ontworpen gevel. De gevel is opgebouwd als een overlapping van twee 
materialen, waarbij elke opening in de gevel een eigen compostie heeft. De 
baksteen buitenschil wordt over het houten interieur geplaatst. 

De opzettelijke nietuitgelijnde overlapping van de baksteenopeningen 
tegenover het hout geeft een expressie van plastitciteit/ diepte aan de gevel 
en verschaalt de gevel. De ambitie is niet alleen het vermijden van een 
‘room in serie’ gevelbeeld, maar om in overeenkomst met de kleuren van 
het landschap, een beeld van diversiteit van kleuren, texturen en reflecties 
onderhevig aan de seizoenen, te integreren in deze context.

De combinatie en variatie van metselwerkvlakken, houten delen en de re
flectie van het glas, zorgvuldig in compostie en harmonie met elkaar, zal een 
‘domestic’ atmosfeer aan het gebouw geven. De bouwlichamen hebben een 
compositie van een horizontale geleding en grote vierkante gevelopeningen, 
ingevuld met glas en houten delen. Een knipoog naar de schuur die we 
behouden qua tectoniek en materialisering.
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DETAIL
MATERIAAL
Baksteen, hout en glas zijn de basismaterialen die voor het exterieur en 
interieur worden gebruikt. Deze materialen worden niet enkel gebruikt als 
omhulling, maar tevens als onthulling. De keuze van materialen is geen toeval
lige, maar bewuste en weloverwogen keuze. Materialen die enerzijds comple
mentair zijn en anderzijds verschillen in tactiliteit en expressie. Baksteen is 
constructief en heeft een expressief karakter, hout wordt als bekleding ge
bruikt en heeft een tactiel, warm, natuurlijk karakter. Deze materialen met hun 
verschillende eigenschappen, zoals bv. , stootvastheid, akoestische kwaliteit, 
etc. ...versterken de onzichtbare kwaliteiten van het interieur. Een intelligent 
gebruik van deze materialen geeft een onmiddellijk meerwaarde. Een meer
waarde die wordt ervaren bij intensief gebruik. 

LEGENDE
1. Thermische isolatie: geëxtrudeerd polystyreen     2. Dorpel in blauwe 
hardsteen    3. Dagkanten in gevelmetselwerk, lang formaat    4a. Houten 
schrijnwerk, vast deel / Dikte beglazing volgens NBN S23002   4b. Houten 
schrijnwerk, draaikip deel   5. In de gevel geïntegreerde zonnewering   6. 
Gevelmetselwerk, lang formaat / Composiet spouwhaken / Gevelisolatie / Dra
gend metselwerk / Betonbalk    7. Deksteen in architectonisch beton (dezelfde 
kleur als het gevelmetselwerk)   8. Beplanting / Substraat volgens FLL e / 
Minderaal vochthoudende platen (MSP) als extra waterbuffering / Luchtlaag 
ter voorkoming van verzuring van grond / Drain en filterlaag / Beschermlaag 
voor dakdichting / Wortelvaste dakdichting, FLLgekeurd / Dakisolatie in 
helling /Dampscherm / Betonnen dakplaat / Verlaagd plafond / Bepleistering /    
9. Vloerafwerking op zwevende dekvloer 80 mm /Akoestische isolatie 20 mm / 
Uitvullingschape 50 mm / Betonnen /vloerplaat / Thermische isolatie EPS.
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KUNST
Doorheen het kloosterdomein vinden we verschillende sculpturen. Een 
wandeling of een ritje met de CODA mobiel door de site is als het ware een 
zoektocht van ontdekkingen, zichtlijnen, sculpturen en een netwerk van 
paden en dreven. Verschillende karakteristieke elementen uit de nabije en 
wijdse omgeving worden opgenomen in het beeld.

Als kunstinterventie stellen we voor dat kunst deel zal uitmaken van een  
 routing doorheen het gebouw en het landschap, waardoor een verschei
denheid en diversiteit zal ontstaan. Kunst wordt onderdeel van de site, het 
gebouw en het landschap om interactie en confrontatie te ontwikkelen.

PARCOURS & DISCOURS

Het gebouw en landschap als PARCOURS stimuleert en activeert gewaar
wording en gesprek DISCOURS. De kunstinterventie als interactie en onder
steuning van de ruimtelijke beleving van het gebouw. Een wandeling door 
het gebouw en het landschap als een filmische beleving en dialoog tussen 
gebouw en landschap.

De betekenis/ambitie van het kunstwerk omschrijven we door middel van de 
schoonheid van het kunstwerk. Als een plek in het vage, opene en onbe
paalde, die elke vorm openhoudt voor veelvuldige interpretaties. 

Dingen, kunstwerken, die ons raken, bestaan uit veel lagen. Ze bezitten vele, 
misschien oneindig vele betekenislagen, die steeds weer veranderen, af
hankelijk van het oogpunt van waaruit ze worden bekeken. Het vage dat hier 
wordt gesteld, kan echter enkel bestaan door een zeer precieze en zorgvul
dige manier van werken om zo de diepte en rijkdom vanuit de dingen zelf te 
laten spreken. Alleen tussen de werkelijkheid van dingen – de werkelijkheid 
van architectuur als vorm, massa en ruimte: haar corpus – en de verbeelding 
ontvlamt de vonk van het kunstwerk.

Foto: Pascal Vyncke



VISIE DUURZAAM BOUWEN

Tenslotte moet de duurzaamheid van een gebouw ook bekeken worden 
over de volledige levensduur van een gebouw. We hanteren hiervoor de 
principes van Life Cycle Thinking.  Deze beschouwt de economische, 
milieugerelateerde en sociale impact van een product of proces over de 
gehele levencyclus. In een levenscyclusanalyse of Life Cycle Assessment 
wordt een inventarisatie en evaluatie uitgevoerd van de input, output en 
potentiële milieuimpact van een materiaal, bouwelement of gebouw over de 
hele levenscyclus. 

1. ENERGIE & DUURZAAMHEID
De technische uitrusting in een hedendaags gebouw moet de hoge eisen 
van een aangename en performante werk of verblijfsomgeving koppelen 
aan een economisch verantwoorde duurzame omgang met de natuurlijke 
rijkdommen.

Deze doelstelling vraagt een inspanning van alle actoren in het project:
1. Compromis vinden tussen programma van eisen, comfortniveau en 
budget.
2. Afstemmen van bouwkundige en technische maatregelen binnen het 
architecturale concept om de energieverliezen te beheersen en het verwa
chte comfortniveau te bereiken.
3. Sensibilisatie van de gebruiker naar energieverbruik.

Om de energieconsumptie van een gebouw te beperken is het in eerste 
instantie zaak om de externe belasting te beperken, in tweede instantie om 
de installaties ter compensatie van de overblijvende lasten zo energiezuinig 
mogelijk op te vatten. Deze principes moeten afgetoetst binnen de architec
turale wensen.

1.1 COMPACTHEID EN THERMISCHE ISOLATIE
Aaneenschakeling van de twee bouwdelen levert een hoge compactheid 
op waardoor warmteverliezen naar de omgeving beperkt zijn. Een compact 
volume wordt verder op oordeelkundige wijze ‘verlucht’ d.m.v. buitenpatio’s. 
Hierdoor kan optimaal geprofiteerd worden daglicht en zonnetoetreding in 
de winter en natuurlijke verluchting in de zomer.
De opbouw en materiaalkeuze van de buitenschil wordt maximaal zinvol 
geïsoleerd en structureel en/of technisch zo opgevat dat het aangename 
aspect van zonlicht en warmte in de winter ontvangen en hun storend aspect 
in de zomer geweerd worden.

1.2 DAGLICHT, KUNSTVERLICHTING EN VISUEEL COMFORT
Het kunstlicht wordt in gebruikslokalen daglichtafhankelijk en/of aanwezig
heidsafhankelijk geschakeld. In de ruimtes voor de gasten blijft manuele 
bediening te verkiezen. We kiezen voor lampen met hoog rendement en lage 
warmteontwikkeling. De oriëntatie van het gebouw en de maatregelen betref
fende zonnewering laten toe dat we naast het voorzien van energiezuinige 
verlichting ook daglichtdimming kunnen toepassen, wat een energiebespar
ing zal opleveren. 

1.3 KOELLASTEN EN ZOMERCOMFORT
De externe koellasten worden beheerst door een oordeelkundig gevel
ontwerp. De interne koellasten worden bepaald door de prestatieeisen en 
het ambitieniveau dat de gebruikers stellen. Actieve koeling wordt beperkt 
tot enkele gemeenschappelijke ruimtes (bv. vormingslokaal). Wanneer in 
een verder stadium gekozen wordt voor lage energiesystemen kan ook een 
beperkte (top)koeling in de gastenhuizen overwogen worden. Nachtventilatie 
om de massa van het gebouw af te koelen is geen optie gezien de frequente 
bewoning in de gastenhuizen.

 

INTRO
Het palliatieve zorgcentrum CODA te Wuustwezel is gelegen in een zeer 
groene omgeving.  Het ontwerp houdt hier rekening mee en nodigt als het 
ware het omliggende landschap uit als getuige van het zorgproces.
Vanzelfsprekend moet er voor zulks een gebouw ook naar een hoge mate 
van duurzaamheid worden gestreefd.

Duurzaamheid is evenwel meer dan een groen karakter.  We streven door 
duurzaam te bouwen ook naar een meerwaarde voor de bouwheer en voor 
de gasten / gebruiker van het gebouw.  

Het start met de oordeelkundige inplanting van het gebouw, waarover we 
reeds hebben uitgeweid.  De volgende stap is de keuze van bouwmaterialen 
die een duurzaam karakter hebben (een goede milieuscore op bvb. de NIBE 
index) en tevens degelijk zijn, zodat we van een lange levensduur kunnen 
spreken.

Daarnaast zoeken we ook naar een ontwerp dat leidt tot een laag ener
gieverbruik.  Hierbij laten we ons leiden tot de bekende “trias energetica”, 
die zegt dat, wil men komen tot een drastisch lager energieverbruik, men 
volgende stappen moet nemen:

1. Beperk de energievraag, door goed te isoleren, door koeling te vermijden, 
2. Gebruik duurzame bronnen van energie
3. Als er toch nog fossiele brandstof nodig is, gebruik die dan zo efficiënt 
mogelijk.

Tevens is life cycle costing een goede tool, om ook te zorgen voor een lage 
kostprijs op lange termijn, waarbij de kost voor uitbating op langere termijn 
voordeliger wordt door de keuze van duurzame concepten en duurzame 
materialen.  Deze kostendaling vertaalt zich in:

1. Lagere energiekosten
2. Lagere onderhoudskosten
3. Lagere opstartkosten en nazorg
4. Minder vervanging omwille van de degelijkheid van materialen
5. Lagere endoflifecycle kost (recyclage…)
6. Hoger comfortgevoel

Om dit alles te verwezenlijken, wordt het ingenieursbureau duurzaam 
bouwen en technieken van bij de start van het ontwerp betrokken, zodat er 
een geïntegreerd ontwerpteam erover waakt dat het architecturaal ontwerp 
en het technisch concept naadloos bij elkaar passen.  De oriëntatie, de 
gevelopbouw en isolatie, de keuze van glas en zonnewering, de inertie, het 
ventilatieconcept, de verlichting en toedrede van daglicht…  zorgen samen 
voor het optimale concept. We streven hierbij naar een Kpeil rond 30 en 
een Epeil dat ruim voldoet aan de regelgeving.   We zullen aan de hand 
van haalbaarheidsstudies nagaan wat het optimale, betaalbare energetisch 
niveau is.

Voor de evaluatie en aftoetsing van de duurzaamheid van het gebouw, kun
nen verschillende duurzaamheidsmeetinstrumenten worden gehanteerd.
Naast de opgelegde duurzaamheidcriteria van VIPA en de Life Cycle Cost 
kunnen we ook verwijzen naar het internationaal erkende BREEAM, dat een 
goede en gestructureerde duurzaamheidsleidraad vormt.

De energiebehoefte, het (dag)lichtcomfort en het zomercomfort worden 
via bouwfysische simulaties geoptimaliseerd opdat een evenwicht wordt 
gevonden tussen energieverbruik, thermisch comfort en visueel comfort. Het 
bouwkundig ontwerp van het gebouw wordt op deze wijze in de ontwerpfase 
geoptimaliseerd opdat enerzijds de technieken dit niet hoeven recht te trek
ken en anderzijds in gebruik geen onverwacht en ongewenst energieverbruik 
en comfort ontstaat.  Beter voorkomen dan genezen. 

1.4 EXTRA INVESTERINGEN IN DUURZAME TECHNIEKEN
Voor dit project zullen we onderzoeken of extra investeringen zinvol zijn 
rekening houdend met het door de opdrachtgever aan te leveren ge en ver
bruikspatroon, de investeringskost, subsidies en terugverdientijden. Indien 
budgettaire ruimte kan vrijgemaakt worden zien we vooral heil in volgende 
toepassingen:

• Warmteopwekking/koeling voor ruimteverwarming / koeling d.m.v.
bodemsystemen.
Het gebruik van palliatieve zorgcentrum is continu en constant. Bezetting en 
behoefte (temperatuur) variëren niet in de tijd. Dit maakt dit gebouw o.i. uiter
mate geschikt voor de toepassing van tragere lage temperatuurssystemen, 
in concreto vloerverwarming.
Bijkomend voordeel is de afwezigheid van een verwarmingselement in de 
ruimtelijk geoptimaliseerde gastenhuizen en mogelijkheid voor toepassing 
van glasvlakken tot op de grond. Door de goede isolatie en mechanische 
ventilatie met warmterecuperatie is bijverwarming niet nodig.

De productie van lage temperatuurssystemen kan met duurzame energie 
zoals water/water warmtepompen met een hoge COP (of EER) (bv. bodem
systemen). Die systemen bieden bovendien het voordeel te kunnen (top)
koelen in de zomer. Het effect van deze topkoeling is het hoogst wanneer de 
koude van het plafond komt (i.t.t. de verwarming via de vloer dus). 
Betonkernkoeling is voor ons dan ook een zeer interessante optie waarvan 
we in functie van de structurele mogelijkheden (in welfsels of op predallen) 
de financiële haalbaarheid in een vroeg ontwerpstadium zullen onderzoeken. 
De vloeropbouw zal de nodige aandacht krijgen om alle mogelijkheden 
(vloerverwarming, plafond(top)koeling en eisen (draagkracht,akoestische 
isolatie, energietelling) op elkaar af te stemmen.

•Warmte-opwekking voor sanitair warm water door zonnecollectoren
of warmtekracht-koppeling (WKK).
Het palliatieve zorgcentrum heeft een belangrijke continue warmtevraag 
voor sanitair warm water die het mogelijk maakt alternatieve energie toe 
te passen op zijn hoogste rendement. We denken hierbij vooral aan zon
necollectoren die vooral in de zomer hun hoogste rendement zullen halen. 
Daarnaast zal ook de rendabiliteit van een gasmotor voor warmtekrachtkop
peling onderzocht worden. De continue warmtevraag moet voldoende zijn 
om de turbine min. 4.000 uren op vollast te laten draaien. De motor verant
woordelijk voor deze warmteproductie levert bijkomend elektriciteit die in het 
net geïnjecteerd wordt.

1.5 NAZORG
Een goed en duurzaam installatieconcept voorzien is noodzakelijk maar niet 
voldoende. Een goede afregeling en bijstelling van de installatie is onont
beerlijk om de vooropgestelde energiezuinigheid te behalen. 
De gebouw en gebruiksparameters wijken immers steeds af van de op 
voorhand gemaakte veronderstellingen. Daarom is een goede nazorg van 
belang. Het gebouwenbeheersysteem zal hierbij helpen om de installatie 
op te volgen, op punt te stellen en om afwijkingen zo snel mogelijk te zien 
en op te lossen. Tevens kan men het energieverbruik op de voet volgen en 
bijsturen waar nodig.
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PALLIATIEF ZORGCENTRUM
VO      voorontwerp
DO      definitief ontwerp
           goedkeuring VIPA dossier
           indienen bouwaanvraag
UO     goedkeuring bouwaanvraag
          opmaak aanbesteding
          aanbesteding
          nazicht biedingen
CO     toewijzing
          uitvoering der werken
          dossier As-built
          opkuis
          voorlopige oplevering
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2014 2015
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RAMING + TIMING

1. VOORBEREIDENDE WERKEN m2 198.806,17 EUR               

werfinrichting tp 120.000,00 120.000,00 EUR               
afgraven teelaarde             7.171,00    m2 3,00 21.513,00 EUR                 
uitgravingen en afvoeren                607,76    m3 12,00 7.293,17 EUR                   
riolering + rw afvoeren tp 50.000,00 50.000,00 EUR                 

2. SLOOP + RENOVATIE SCHUUR m2 98.560,00 EUR                 

afbraakwerken tp 60.000,00 60.000,00 EUR                 
dak + structuur                159,00    m2 140,00 22.260,00 EUR                 
wanden + kolommen                163,00    m2 100,00 16.300,00 EUR                 

3. HOSPICE - LOW CARE CENTRUM                888,28    m2 1.438.443,33 EUR            

STABILITEIT
funderingsbalken                 61,91    m3 250,00 15.478,65 EUR                 
betonplaat vloer                888,28    m2 75,00 66.621,23 EUR                 
betonplaat dak                928,45    m2 85,00 78.918,51 EUR                 
dragende wanden - zichtmetselwerk in betonblokken                928,45    m2 65,00 60.349,45 EUR                 
dragende wanden - metselwerk             1.072,22    m2 62,00 66.477,62 EUR                 

SUBTOTAAL STABILITEIT 287.845,44 EUR               
ARCHITECTUUR
vloerisolatie - onder vloerplaat                888,28    m2 15,00 13.324,25 EUR                 
uitvullingslaag - dikte 50 mm                888,28    m2 8,00 7.106,26 EUR                   
akoestische isolatie                888,28    m2 9,00 7.994,55 EUR                   
zwevende dekvloer - dikte 70 mm                888,28    m2 15,00 13.324,25 EUR                 
vloerafwerking                484,07    m2 70,00 33.884,85 EUR                 
vloerafwerking - kamers                311,37    m2 80,00 24.909,55 EUR                 
vloerafwerking - badkamers                 92,84    m2 100,00 9.284,43 EUR                   
dampscherm                928,45    m2 11,00 10.212,98 EUR                 
dakisolatie                928,45    m2 21,00 19.497,51 EUR                 
dakdichting                928,45    m2 30,00 27.853,59 EUR                 
groen dak                928,45    m2 65,00 60.349,45 EUR                 
deksteen in architectonisch beton                119,61    m 125,00 14.951,25 EUR                 
isolatie                539,00    m2 35,00 18.865,04 EUR                 
gevelmetselwerk - lang formaat                463,78    m2 240,00 111.306,24 EUR               
houten gevelbekleding                 75,23    m2 150,00 11.283,75 EUR                 
hydrofuge                463,78    m2 9,00 4.173,98 EUR                   
buitenschrijnwerk : draai-kip ramen                 48,44    m2 450,00 21.798,00 EUR                 
buitenschrijnwerk : vaste ramen                103,18    m2 400,00 41.272,00 EUR                 
buitenschrijnwerk : schuiframen                 53,76    m2 600,00 32.256,00 EUR                 
buitenschrijnwerk : deuren                 49,00    m2 550,00 26.950,00 EUR                 
zonwering                 85,47    m2 140,00 11.965,80 EUR                 
gipskartonwand met gipsvezelplaten (sterk en stootvast)                145,92    m2 60,00 8.755,20 EUR                   
bepleistering wanden             1.715,55    m2 14,00 24.017,72 EUR                 
wandafwerking badkamers                266,55    m2 80,00 21.324,00 EUR                 
binnenschrijnwerk - deuren kamers                 11,00    st 550,00 6.050,00 EUR                   
binnenschrijnwerk - ramen kamers _ Rf 1/2 h                 55,04    m2 1.200,00 66.048,00 EUR                 
automatische deursluiters (deuren kamers)                 11,00    st 800,00 8.800,00 EUR                   
binnenschrijnwerk - enkele deuren                 12,00    st 750,00 9.000,00 EUR                   
binnenschrijnwerk - dubbele deuren                   5,00    st 1.000,00 5.000,00 EUR                   
binnenschrijnwerk - vaste ramen                   4,05    m2 250,00 1.012,50 EUR                   
binnenschrijnwerk - deuren badkamers                 11,00    st 700,00 7.700,00 EUR                   
binnenschrijnwerk - zorgwand badkamers                 11,00    st 1.000,00 11.000,00 EUR                 
bepleistering plafond                568,16    m2 14,00 7.954,18 EUR                   
verlaagd plafond                360,30    m2 52,00 18.735,44 EUR                 

SUBTOTAAL ARCHITECTUUR 717.960,77 EUR               
4% onvoorzien in ontwerp 28.718,43 EUR                 
4% onvoorzien in uitvoering 28.718,43 EUR                 

VAST MEUBILAIR 8% reservering budget 66.859,77 EUR                 

TECHNISCHE INSTALLATIES 29% SUBTOTAAL TECHNIEKEN 308.340,49 EUR               
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4. PALLIATIEVE DAGVERZORGINGSCENTRA                312,78    m2 447.854,37 EUR               

STABILITEIT
funderingsbalken                 22,26    m3 250,00 5.564,25 EUR                   
betonplaat vloer                312,78    m2 75,00 23.458,50 EUR                 
betonplaat dak                329,00    m2 85,00 27.965,00 EUR                 
dragende wanden - metselwerk                397,92    m2 62,00 24.671,08 EUR                 

SUBTOTAAL STABILITEIT 81.658,83 EUR                 
ARCHITECTUUR
vloerisolatie - onder vloerplaat                312,78    m2 15,00 4.691,70 EUR                   
uitvullingslaag - dikte 50 mm                312,78    m2 8,00 2.502,24 EUR                   
akoestische isolatie                312,78    m2 9,00 2.815,02 EUR                   
zwevende dekvloer - dikte 70 mm                312,78    m2 15,00 4.691,70 EUR                   
vloerafwerking                282,24    m2 70,00 19.757,02 EUR                 
vloerafwerking - badkamers/wc                 30,54    m2 100,00 3.053,68 EUR                   
dampscherm                329,00    m2 11,00 3.619,00 EUR                   
dakisolatie                329,00    m2 21,00 6.909,00 EUR                   
dakdichting                329,00    m2 30,00 9.870,00 EUR                   
groen dak                329,00    m2 65,00 21.385,00 EUR                 
deksteen in architectonisch beton                 53,28    m 125,00 6.660,00 EUR                   
isolatie                150,69    m2 35,00 5.274,22 EUR                   
gevelmetselwerk - lang formaat                 88,74    m2 240,00 21.298,08 EUR                 
houten gevelbekleding                 61,95    m2 150,00 9.292,50 EUR                   
hydrofuge                 88,74    m2 9,00 798,68 EUR                      
buitenschrijnwerk : draai-kip ramen                 26,39    m2 450,00 11.875,50 EUR                 
buitenschrijnwerk : vaste ramen                 55,30    m2 400,00 22.120,00 EUR                 
buitenschrijnwerk : schuiframen                   9,66    m2 600,00 5.796,00 EUR                   
buitenschrijnwerk : deuren                 33,60    m2 550,00 18.480,00 EUR                 
zonwering                 31,85    m2 140,00 4.459,00 EUR                   
bepleistering wanden                636,67    m2 14,00 8.913,42 EUR                   
wandafwerking badkamers                 32,35    m2 80,00 2.588,00 EUR                   
binnenschrijnwerk - enkele deuren                 12,00    st 750,00 9.000,00 EUR                   
binnenschrijnwerk - dubbele deuren                   5,00    st 1.000,00 5.000,00 EUR                   
bepleistering plafond                221,63    m2 14,00 3.102,81 EUR                   
verlaagd plafond                107,37    m2 52,00 5.583,28 EUR                   

SUBTOTAAL ARCHITECTUUR 219.535,86 EUR               
4% onvoorzien in ontwerp 8.781,43 EUR                   
4% onvoorzien in uitvoering 8.781,43 EUR                   

VAST MEUBILAIR 8% reservering budget 25.500,60 EUR                 

TECHNISCHE INSTALLATIES 32,5% SUBTOTAAL TECHNIEKEN 103.596,21 EUR               
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5. EXPERTISECENTRUM PALLIATIEVE ZORG + BERGING                723,07    m2 848.529,83 EUR               

STABILITEIT
funderingsbalken                 33,89    m3 250,00 8.472,15 EUR                   
betonplaat keldervloer - gepolierd                120,00    m2 85,00 10.200,00 EUR                 
betonplaat vloer                603,07    m2 75,00 45.230,25 EUR                 
betonplaat dak                603,07    m2 85,00 51.260,95 EUR                 
trap - prefab beton                 20,00    tr 150,00 3.000,00 EUR                   
kelderwanden - waterdicht beton                 65,87    m3 600,00 39.519,90 EUR                 
dragende wanden - beton                 26,59    m3 600,00 15.952,80 EUR                 
dragende wanden - zichtmetselwerk in betonblokken                118,46    m2 65,00 7.699,58 EUR                   
dragende wanden - metselwerk                546,07    m2 62,00 33.856,07 EUR                 

SUBTOTAAL STABILITEIT 215.191,70 EUR               
ARCHITECTUUR
VLOER
vloerisolatie - onder vloerplaat                603,07    m2 15,00 9.046,05 EUR                   
uitvullingslaag - dikte 50 mm                603,07    m2 8,00 4.824,56 EUR                   
akoestische isolatie                603,07    m2 9,00 5.427,63 EUR                   
zwevende dekvloer - dikte 70 mm                603,07    m2 15,00 9.046,05 EUR                   
vloerafwerking                599,53    m2 70,00 41.967,39 EUR                 
vloerafwerking - badkamers/wc                   3,54    m2 100,00 353,58 EUR                      
dampscherm                603,07    m2 11,00 6.633,77 EUR                   
dakisolatie                603,07    m2 21,00 12.664,47 EUR                 
dakdichting                603,07    m2 30,00 18.092,10 EUR                 
groen dak                603,07    m2 65,00 39.199,55 EUR                 
deksteen in architectonisch beton                 61,99    m 125,00 7.748,75 EUR                   
rookkoepel                   1,00    st 2.500,00 2.500,00 EUR                   
isolatie                183,87    m2 35,00 6.435,35 EUR                   
gevelmetselwerk - lang formaat                126,34    m2 240,00 30.322,08 EUR                 
houten gevelbekleding                 57,53    m2 150,00 8.628,75 EUR                   
hydrofuge                126,34    m2 9,00 1.137,08 EUR                   
buitenschrijnwerk : draai-kip ramen                 44,10    m2 450,00 19.845,00 EUR                 
buitenschrijnwerk : vaste ramen                 85,33    m2 400,00 34.132,00 EUR                 
buitenschrijnwerk : schuiframen                   9,66    m2 600,00 5.796,00 EUR                   
buitenschrijnwerk : deuren                 27,30    m2 550,00 15.015,00 EUR                 
zonwering                 42,00    m2 140,00 5.880,00 EUR                   
bepleistering wanden                873,71    m2 14,00 12.231,87 EUR                 
wandafwerking badkamers/wc                 16,80    m2 80,00 1.344,00 EUR                   
binnenschrijnwerk - enkele deuren                 20,00    st 750,00 15.000,00 EUR                 
binnenschrijnwerk - dubbele deuren                   7,00    st 1.000,00 7.000,00 EUR                   
binnenschrijnwerk - vaste ramen                 54,88    m2 250,00 13.720,00 EUR                 
bepleistering plafond                405,28    m2 14,00 5.673,98 EUR                   
verlaagd plafond                197,79    m2 52,00 10.284,86 EUR                 

SUBTOTAAL ARCHITECTUUR 349.949,87 EUR               
4% onvoorzien in ontwerp 13.997,99 EUR                 
4% onvoorzien in uitvoering 13.997,99 EUR                 

VAST MEUBILAIR 8% reservering budget 47.451,00 EUR                 

TECHNISCHE INSTALLATIES 30% SUBTOTAAL TECHNIEKEN 177.941,27 EUR               
Lift                   1,00    st 30.000,00 30.000,00 EUR                 

6. BUITENAANLEG m2 300.959,00 EUR               

herstructurering buitenaanleg + paden             2.993,20    m2 50,00 149.660,00 EUR               
patio's                499,62    m2 200,00 99.924,00 EUR                 
parking                685,00    m2 75,00 51.375,00 EUR                 

TOTAAL 1 TEM 6                 1.924    m2 3.333.152,70  €             

SAMENVATTING
SLOOP + RENOVATIE 98.560,00  €                  
PALLIATIEF ZORGCENTRUM CODA 2.933.633,70  €             
BUITENAANLEG 300.959,00  €                
TOTAAL 3.333.152,70  €             
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PROCES
1_PROCES
PROCESMANAGEMENT
Voor de ontwikkeling van het ontwerp stellen wij een procesgestuurde aan
pak over de verschillende fasen voor. Het is niet enkel een projectrealisatie, 
maar ook een procesrealisatie. Een dynamisch proces met een interne en 
externe imput. Extern: VIPA, Landschappen en Monumenten, gemeente, 
omwonende, etc... Intern: Raad van Bestuur, afgevaardigde van het bestuur, 
impact vanuit de verschillende eenheden.

REGIE VAN HET PLANPROCES
De regie van het planproces wordt begeleid door een stuurgroep, bestaande  
uit de gedelegeerden van de opdrachtgever en alle betrokkene. Het is de 
taak van de stuurgroep om, naast draagvlak te creëren, te beslissen en de 
stappen in het planproces goed te keuren en te communiceren. Op hun 
beurt bereiden zij hun organisatie voor op de beslissingen en delegeren zij 
de beleidsbevoegdheden. De opdrachtgever is de voorzitter van de stuur
groep.

De geproduceerde werken door de architect worden aan het bestuur aange
boden en geraporteerd. Het bestuur kan zich in de coördinatie en controle 
over de werke laten bijstaan door een kwaliteitsteam en klankbordgroep.
Kwaliteitsteam: vereiste objectiviteit, een kritische reflectie en vakinhoudelijke 
diepgang is nodig bij het toetsen van de ruimtelijke en functionele kwalieteit
en van het project. Kwaliteitsteam kan worden gevormd door: projectregis
seur, deskundige in zorg en architectuur.
Klanbordgroep: stappen in het proces worden goedgekeurd, bestaat uit 
Raad van Bestuur en andere belanghebbende.

2_STRUCTUUR & ORGANISATIE
PLAN VAN AANPAK
De ontwerper gaat uit van een integrale controle. Elke fase, van het ontwerp 
tot en met de uitvoering, wordt door de ontwerper in eigen beheer (incl. 
de kostenbeheersing) uitgevoerd. Hierdoor behoudt en bewaart men een 
duidelijk overzicht en kwaliteitsgarantie ten opzichte van het ontwerp en de 
opdrachtegever. Reeds vanaf de eerste tekening worden alle factoren, die 
het project omvatten, in rekening gebracht om alzo een controle te houden
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maakt het mogelijk elke ontwerpbeslissing/ wijziging op budgettair vlak te 
evalueren. De elemenetenraming wordt door de architect opgemaakt en 
rekeninghoudend met realistsche eenheidsprijzen voor architectuur, technie
ken en stabiliteit. Er wordt uitgegaan van 4% onvoorziene kosten tijdesn het 
ontwerp en 4% onvoorziene meerwerken in de uitvoering.

Aanbestedingsdossier_Het aanbestedingsontwerp wordt budgettair 
geëvalueerd aan de hand van een gedetailleerde raming gebaseerd op 
een volledige meting. De eenheidsprijzen worden berekend aan de hand 
van recente aanbestedingen in vergelijkbare projecten. De goedgekeurde 
ramingen van de vorige fases zijn de leidraad geweest voor de opmaak van 
de definitieve raming. Er wordt uitgegaan van 4% onvoorzien in uitvoering.

Uitvoering_Tijdens de uitvoering wordt de evolutie van de vorderingen en 
verrekeningen geëvalueerd, enerzijds tijdens de werfvergadering met het 
hele bouwteam en anderzijds tijdens de kostenvergadering enkel met de 
bouwheer. Onverwachte elementen tijdens het bouwproces worden opge
vangen door het opgenomen percentage onvoorziene kosten. Op elk tijdstip 
heeft de bouwheer een duidelijk inzicht in de kosten zodat door een vroegtij
dige detectie zinloze meeruitgaven worden vermeden.

4_WEDSTRIJD & ONDERHANDELINGSPROCES
Een wedstrijd is eigenlijk een momentopname of statement. Een weergave 
en vertaling van documenten en gesprekken, die er tussen de ontwerper 
en de opdrachtgever hebben plaatsgevonden. Echter elk ontwerp, 100% 
conform de wensen en eisen van de opdrachtgever komt enkel tot stand bij 
een intense en wederzijdse dialoog. De ontwerper wil de volgende fase, de 
onderhandelingsprocedure aangrijpen om in dialoog te gaan met de op
drachtgever. Om zodoende nog beter de wensen van de opdrachtgever te 
beheersen en te vertalen in de onwikkeling van het ontwerp. Een ontwerp is 
tijdens een wedstrijd zeker niet voltooid, maar geeft aanleiding tot discours 
voor een komend ontwerpproces.

5_HONORARIUM
De ontwerper aanvaart de principes van de modelovereenkomst en kan de 
studieopdracht uitvoeren binnen het opgegeven honorarium (zie offertefor
mulier) Architectuur 6,75% / Stabiliteit 2,375% / Technieken + Bouwfysica 
2,50% van de totale bouwkost excl. BTW.

over het bouwbudget en PvE. We analyseren en vergelijken tegelijk verschil
lende voorstellen om te kunnen bepalen wat de meest interessante combi
natie van de respectievelijke elementen zijn. Het is een dynamisch proces: 
we gaan stappen vooruit en nemen er terug. Hierbij is de belangrijkste acter 
de DIALOOG. wij willen een constante en constructieve communicatie met 
onze opdrachtgever, om zo tot het beste resultaat te komen.

ORGANISATIE
Bijgevoegde schema’s (uitvoeringsplan + organigram bouwteam) geeft 
weer hoe de ontwerper met de verschillende adviseurs samenwerkt. Aan de 
hand van een duidelijk vergaderschema, efficiente dialoog, hebben we met 
onze onderaannemers uitstekende samnerwerkingsmethode ontwikkeld. 
Een samenwerking in functie van het prject en een meerwaarde voor de 

3_KOSTENBEHEERSING
De ontwerper heeft ruime ervaring met overheidsopdrachten en VIPA gesub
sidieerde bouwprojecten, waarbij kostenbeheersing een belangrijke factor 
speelt.

VO & DO fase_Deze ontwerpfase worden budgettair geëvalueerd aan de 
hand van een elementenraming. De opmaak van deze elementenraming 




