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GEBORGEN IN EEN KLEINE 
WERELD

VZW de Korenbloem realiseert groepswoningen voor twee nieuwe catego-
rieën bewoners: jong dementerenden en slachtoffers van een beroerte. Wat 
deze gemeenschappelijk hebben is dat ze veelal afkomstig zijn uit normaal 
functionerende sociale verbanden. Jong dementerenden vervreemden daar-
van heel langzaam, wie een beroerte krijgt wordt er soms abrupt uit weg-
gerukt, maar familie, vrienden en kennissen blijven een veel prominentere 
rol spelen dan bij de bejaarde bewoners van De Korenbloem gebruikelijk 
is. Naast deze bestaande sociale verbanden scheppen de nieuwe afdelingen 
nieuwe sociale verbanden in groepswoningen. Die combineren een ge-
meenschappelijke woonkamer met persoonlijke kamers. Tevens zijn grote-
re appartementen voorzien waarin de patiënt met zijn of haar partner kan 
verblijven. Belangrijk zijn ook de innige betrekkingen met de buurt. De 
instelling streeft naar integratie. De indruk van een geïsoleerd eiland moet 
worden voorkomen. Het functioneren van de groepswoningen staat of valt 
met de inzet van het personeel. Een belangrijke uitgangspunt van het hier 
gepresenteerde ontwerp is dat het optimaal aan de specifieke behoeften 
van de patiënten tegemoet wil komen, maar daarnaast inzet op wat met 
een Engelse term staff satisfaction heet. De gebouwen moeten ook de staf 
een plezierig, comfortabel gevoel geven. De twee doelgroepen krijgen de 
beschikking over eigen gebouwen, die bestaan uit twee unieke combinaties 
van gerenoveerde villa’s en nieuwe vleugels. Er is alles aan gedaan om die 
in te richten om aan de noden van de bewoners tegemoet te komen, maar 
toekomstige functieveranderingen gemakkelijk mogelijk te maken. Een 
zeer belangrijk onderdeel van het project vormt de tuin. Deze wordt deels 
opengesteld voor de buurtbewoners, maar behoudt voor de patiënten een 
veilig, besloten karakter. Geborgenheid in een kleine wereld, dat is wat de 
Korenbloem zijn gebruikers wil bieden.
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1. INLEIDING
VWZ De Korenbloem is een instelling voor de verpleging van 
ouderen met deels zware somatische en psychische klachten (de-
mentie). De Korenbloem wil een aantal maatschappelijke ten-
densen aangrijpen om haar takenpakket uit te breiden en de be-
staande voorzieningen op een hoger peil te brengen. Vergrijzing 
is een van deze tendensen, vermaatschappelijking (of normalisa-
tie) een andere. Oud worden is niet uitzonderlijk, en dat zijn de 
ouderdomskwalen waarmee dat gepaard gaat evenmin. Anders 
dan in de hoogtijdagen van de geïnstitutionaliseerde zorg, die 
zich van de samenleving afkeerde, wordt nu gestreefd naar een 
zo soepel mogelijke integratie van de oudere medeburgers in 
de samenleving. Dat vraagt om organisatorische vernieuwingen 
(waaronder het stimuleren van mantelzorg), maar vaak ook om 
aanpassing van de gebouwenvoorraad. Deze invalshoek leent 
zich ook voor de verzorging van andere doelgroepen. De aard 
van de aandoeningen waaraan de meeste bewoners in de nieuw 
te bouwen en te renoveren afdelingen lijden maakt dat speci-
fieke ontwerpoplossingen werden gevraagd. Deze zijn nochtans 
zo vormgegeven dat de afdelingen gemakkelijk her te bestem-
men zijn voor andere categorieën waarvoor het samenwonen in 
leefgroepen van belang is. Gekozen is voor het benadrukken van 
wat met een Engelse term staff satisfaction wordt genoemd: het 
personeel moet een omgeving worden aangeboden waarin het 
zich thuis voelt en prettig kan werken - niet in de laatste plaats 
omdat dit de zorg voor de bewoners ten goede komt. De nood-
zaak het gebouw aan te passen aan de noden van de bewoners 
staat aandacht voor de staf niet in de weg.

2. OPGAVE
De Korenbloem denkt haar nieuwe maatschappelijke opga-
ven het best te kunnen vervullen door twee doelgroepen toe 
te voegen: mensen die te kampen hebben met de gevolgen van 
een beroerte - en dat zijn er relatief veel - en jong demente-
renden (jonger dan 65 jaar). Dat vraagt om uitbreiding van de 
gebouwenvoorraad. Om haar ambities gestalte te geven heeft 
De Korenbloem de beschikking weten te krijgen over een park-
achtig terrein dat achter het huidige gebouw ligt, met daarop 
twee monumentale villa’s. Deze site biedt unieke kansen om de 
voorgenomen uitbreiding en ‘upgrading’ tot stand te brengen. 
De projectdefinitie voorziet in de restauratie van de twee villa’s, 
de uitbreiding van beide villa’s, en de herinrichting van het park 
zodat die een grote rol kan spelen bij de verzorging van de twee 
nieuwe doelgroepen, de bewoners van het bestaande verpleeg-
huis, maar tegelijk ook dient als uitbreiding van de recreatieve 
groenvoorziening voor de buurtbewoners.

De vernieuwde en uitgebreide instelling bestaat niet alleen uit 
woonvoorzieningen, maar ook uit recreatieve en therapeutische 
voorzieningen. Deze lenen zich om één van de vernieuwende 
ambities te vervullen: het aanbieden van activiteiten die ook 
voor de buurtbewoners van belang kunnen zijn. Dat vraagt om 
ruimtelijke oplossingen die het gebruik van mensen van buiten 
de instelling mogelijk maakt zonder het functioneren van de 
instelling in gevaar te brengen. Zo profiteert de buurt van de 
diensten die De Korenbloem moet ontwikkelen om de eigen 
bewoners voldoende passende activiteiten aan te bieden. Het 
ligt voor de hand andere partijen in de wijk een rol te laten 
spelen bij het exploiteren van deze voorzieningen (een café, een 
buurtwinkel, een kapper).

Concreet
Het projectgebied is gelegen in het centrum van Kortrijk en 
omvat de nieuwbouw en renovatie van “Het Portiek” en van 
“Het Landhuis” en de renovatie van het dagverzorgingscentrum 
van Vzw De Korenbloem te Kortrijk. Het hier gepresenteerde 
plan bevat vier hoofdonderdelen:
- Renovatie en nieuwbouw De Portiek, voor jong dementeren-
den
- Renovatie en nieuwbouw Het Landhuis, voor patiënten met 
een beroerte
- Renovatie van het bestaand dagverzorgingscentrum
- Het tuinontwerp (voor beide nieuwe doelgroepen en voor ge-
bruik door de buurtbewoners)
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3. CONCEPT EN
VISIEVORMING 

OOG VOOR ALLE BEWONERS 
EN HUN FAMILIE

JONG DEMENTERENDEN
Jong dementerenden en mensen die de gevolgen van een be-
roerte onder ogen moeten zien vormen twee afzonderlijke 
doelgroepen, die nochtans in een vergelijkbare setting kunnen 
wonen - deze is gemakkelijk op hun specifieke behoeften aan 
te passen. Jong dementerenden zijn zich er in de beginfase van 
hun ziekte zeer van bewust dat deze onomkeerbaar is en steeds 
ernstiger gevolgen heeft. De jong dementerende komt naar De 
Korenbloem wanneer het verblijf thuis niet langer verantwoord 
is. Niet alleen voor de patiënt, ook voor partner en kinderen 
is de diagnose uiterst confronterend. Anders dan bij oudere 
dementerenden worden jong dementerenden dikwijls uit een 
gezinssituatie gerukt. Daarmee is de familierelatie echter niet 
verbroken. Het optimaal inzetten van het ondersteunend ver-
mogen van gezinsleden - en het ondersteunen van deze naaste 
verwanten behoort tot de taakopvatting van De Korenbloem. 
Dat komt onder andere tot uiting in het opnemen van grotere 
appartementen waar partner en patiënt samen kunnen verblij-
ven. Het ontwerp houdt volop rekening met de specifieke eisen 
van de onderbrenging van jong dementerenden.

LIJDERS AAN DE GEVOLGEN VAN EEN BEROERTE
Naast de geestelijke beperkingen zijn ook lichamelijke aandoe-
ningen gebruikelijk, maar het staat niet altijd vast of verdere 
aftakeling onvermijdelijk is, en van sommigen zijn de geeste-
lijke vermogens nog altijd op een behoorlijk peil. Communica-
tiemoeilijkheden - het wegvallen van de spraakvermogens, bij-
voorbeeld, vaak aangeduid als afasie - komt vaak voor en werkt 
bij de patiënt de neiging in de hand zich terug te trekken. Het 
wonen in groepsverband is een middel om de daaruit voort-
vloeiende vereenzaming tegen te gaan. De consequenties voor 
het ontwerp zijn uiteenlopend, maar het zijn niet de enige eisen 
waaraan dat moet voldoen. Van groot belang is dat de staf zich 
thuis voelt in het gebouw en daar met plezier kan werken. Aan 
deze staff satisfaction is veel aandacht besteed.

EEN STERKE BAND MET DE BUURT
Vzw De Korenbloem heeft een sterke band met de buurt. Het 
woonzorgcentrum doet nu reeds dienst als een laagdrempelig 

aanspreekpunt voor zorgbehoevenden en geïnteresseerden. Het 
project wil die band versterken. Het richt zich zowel op de be-
woners van het woonzorgcentrum zelf als buurtbewoners. Een 
aantal activiteiten worden georganiseerd voor de bewoners die 
tevens voor de buurt opengesteld worden : maaltijden, ont-
spanningsactiviteiten, wellness-fitness, vergaderzalen, en ken-
niscentrum. Het project houdt in zijn materialisatie rekening 
met de buurt en biedt mogelijkheden om die band te versterken 
en uit te breiden.

ENTITEITEN IN EEN PARK
Verschillende bewonersgroepen in de Korenbloem vragen om 
een specifieke architectuur. Elke bewonersgroep bevindt zich 
in een specifiek gebouw – de jong dementerenden in de nieuw-
bouw bij het Portiek, de beroertezorg en somatische patiënten 
in de nieuwbouw bij de Landhuis. Doch de gebouwen zijn 
zo ontworpen dat ze een grote flexibiliteit naar de toekomst 
toe hebben, zodat ze op termijn ook andere bewoners kunnen 
huisvesten. Het zijn losse, maar met elkaar verbonden entitei-
ten in het park. Ze vinden steeds aansluiting bij de historisch 
gesitueerde parkvilla’s. Tussen de gebouwen bevinden zich ver-
schillende routes die de gebouwen met elkaar en met een aantal 
oriëntatiepunten in het park verbinden.

SCHAKELEN TUSSEN BESCHERMING EN 
OPENHEID
Het zorgcentrum zet in op het schakelen tussen binnen en bui-
ten, tussen bescherming en openheid. Bewoners en bezoekers 
kunnen van het park genieten. Bewoners vinden er verschil-
lende tuinen in aanvulling op de buitenruimtes van hun ka-
mers of appartementen. De tuinmuur biedt een beschermend, 
geborgen gevoel. Bezoekers kunnen het park betreden via het 
portiekgebouw dat dienst doet als centrale publieke ingang.

AANGENAAM VERBLIJF
Wanneer de jong dementerende of hulpbehoevenden (al dan 
niet met beroertezorg of somatische zorg) de eigen woning 
dienen te verlaten, dringt al snel het stigma, de angst van het 
hospitaal of de instelling zich op. Het project voor De Koren-
bloem zet in om zowel op een architectuur die zo dicht moge-
lijk aanleunt bij het idee van huiselijkheid. Lange gangen met 
kamers als cellen worden vervangen door adressen op een plein, 
donkere leefruimtes vervangen door heldere ruimtes waar het 
aangenaam verblijven is. De bewoners worden op die manier in 
hun waardigheid gehouden, ze vormen kleine bewonersgroepen 
in een zorgzame omgeving.
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4. PARKLANDSCHAP 
De bestaande site biedt reeds heel wat landschappelijke kwali-
teiten. Het betreft een landschap in het hart van een bestaand 
bouwblok. Hoge bomen van verschillende soorten maken dat 
landschap tot een open plek. Deze open plek loopt als een na-
tuurlijk grasveld tot aan een kleine waterpartij. Deze verzekert 
het beheer van regenwater en kan tevens als stockage voor over-
tollig water functioneren. Een strook struikgewassen is momen-
teel te nadrukkelijk aanwezig en verhindert een natuurlijke en 
visuele transparantie tussen de ruimtes. Ze vermindert ook de 
toegankelijkheid van het park. Het projectvoorstel gaat uit van 
dat bestaande landschap, het wil via enkele kleine ingrepen, 
daar waar het nodig is, het bestaande park versterken in haar 
kwaliteiten. Sommige interventies zullen de vorm aannemen 
van toevoegen aan het bestaande, andere bestaan uit het wegne-
men of vervangen van bestaande beplantingen.

Het landschapsproject zal het bestaande parkkarakter van de 
site versterken en garandeert een sterke visuele transparantie 
over de totaliteit van de site. Het wegnemen van de struiken 
en het vervangen van deze struiken door lage en gevarieerde 
gewassen zal de totale toegankelijke oppervlakte visueel verho-
gen. Een nieuw netwerk van wandelpaden aan de rand van de 
bebossing maakt het park betreedbaar, bruikbaar. Langsheen de 
wandelpaden worden banken op gepaste punten geplaatst. Zij 
zorgen voor rustplaatsen in het park. Hagen die op verschil-
lende hoogten worden getailleerd vervolledigen de bestaande. 
Zij creëren verschillende groene achtergronden en laten de 
overgang tussen de gebouwen onderling en tussen de terrassen 
en het park toe.

Langs de straatkant, stellen we voor om grote bomen te plan-
ten. We kiezen bomen uit een pallet aan lokale soorten zoals we 
die in de natuurlijke omgeving van de regio terugvinden. Voor 
de diverse natuurlijke grasvelden, het laaggewas en de bomen 
kiezen we tevens voor soorten die passen bij de karakteristieken 
van het terrein. Ze zullen tevens overeenkomen met het natuur-
lijke pallet van de onmiddellijke omgeving. Deze keuzes laten 
ons toe om de kwaliteit van de natuurlijke omgeving te garan-
deren in haar resistentie op lange termijn. Lokale, inheemse bo-
men en gewassen zijn tevens weinig arbeidsintensief, ze vragen 
minder onderhoudt en vormen zo een duurzaam landschap.
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PRINCIPES

EEN LEESBAAR LANDSCHAP
Jong dementerenden zijn zeker bij het stellen van de diagnose 
lichamelijk over het algemeen fit en actief, maar moeten nood-
gedwongen leven geestelijke beperkingen die steeds ernstiger 
vormen aannemen. Deze kwetsbare groep heeft nood aan een 
heldere structuur en duidelijke oriëntatiepunten. Houvast ge-
ven aan deze bewoners vormt een voorwaarde voor het tuinont-
werp. Met besc¬heiden landschappelijke middelen ontwikkelen 
we een helder en leesbaar landschap, een park met een heldere 
structuur en de duidelijke oriëntatiepunten.

EEN THERAPEUTISCH LANDSCHAP
Het landschapsontwerp pleit voor een versterkte integratie van 
de dagactiviteiten van de bewoners in de tuin. Het actief mee-
werken aan het onderhoud van de parktuin heeft een thera-
peutische waarde. Het bezorgt de bewoners een bezigheid, een 
taak die ze alleen of in groep kunnen uitvoeren. Het breekt de 
lange dagen op en confronteert hen tevens met de wisselende 
seizoenen. We beogen een aantrekkelijk landschap met subtiele 
zintuigelijke variatie en seizoensgebonden (kleur)wisselingen. 
Daarbij is rekening gehouden met de bevindingen van de (in-
ternationale) literatuur. Gebruikswaarde en esthetiek vallen sa-
men.

EEN BRUIKBAAR LANDSCHAP
Een tuin voor jong dementerenden en mensen die een beroerte 
hebben gehad stelt bijzondere eisen. Om ten volle te kunnen 
profiteren van het therapeutisch nut zijn oplossingen nodig die 
inspelen op de specifieke behoeften van de patiënten: hellingen 
dienen te worden vermeden, er moeten voldoende rustplekken 
zijn, de paden moeten voor rolstoelgebruikers begaanbaar zijn, 
om rolstoelgebruikers net als andere bezoekers in staat te stel-
len planten fysiek te beroeren kunnen verhoogde bloembedden 
van belang zijn, en het tuinmeubilair moet bij voorkeur robuust 
en zwaar zijn, zodat de gebruikers het niet om kunnen stoten. 
Om mensen die slecht ter been zijn toch uit te nodigen zich 
in de tuin te verpozen worden relingen langs de paden aan-
bevolen. Een therapeutische tuin is meer dan kijkgroen: wie 
daartoe in staat is zou er eenvoudig recreatief kunnen tuinieren. 
Om dementerenden niet te verwarren verdient het aanbeveling 
doodlopende paden en scherpe bochten te vermijden. De staf, 
ten slotte, moet op een eenvoudige wijze in staat zijn een oogje 
in het zeil te houden.

EEN DUURZAAM LANDSCHAP
Alle overwegingen met betrekking tot de parkaanleg staan in 
het teken van een duurzaam gebruik. Het (eventueel) kweken 
van eigen producten, het manueel onderhoud van de tuin en 
de paden door de bewoners. Een gescheiden rioolsysteem en de 
berging van hemelwater – in kleine waterpartijen en natuurlijke 
filters – voor later gebruik wordt nader onderzocht. Het park 
heeft een gezond landschap: gezond niet alleen door de eetbare 
gewassen, maar tevens door de duurzame wijze van verbouwen 
en beheren. Een belangrijk aandachtspunt vormde het streven 
naar lage onderhoudskosten om te voorkomen dat deze bij de 
niet onaanzienlijke grootte van het terrein een te zware last zou-
den vormen.

EEN OPEN / GESLOTEN LANDSCHAP
Een bijzondere uitdaging is het openstellen van een deel van de 
tuin voor de buurtbewoners zonder het risico te lopen dat de 
patiënten al dwalende het terrein verlaten. De tuin is gedacht 
als een schakel tussen instelling en samenleving, een streven dat 
op het eerste gezicht moeilijk te verenigen is met de noodzaak te 
voorkomen dat de bewoners het terrein verlaten. De besloten-
heid van het park is reeds aanwezig in de bestaande site: het be-
staande park is namelijk reeds deels ommuurd. Die ommurin-
gen wordt doorgetrokken zodat een kloostertuin ontstaat. Het 
is een tuin om tot rust te komen : ommuurd, afgesloten van 
de stad Kortrijk. Men vindt er rust en veiligheid. De klooster-
tuin is toegankelijk via de portiek villa voor de buurtbewoners. 
Verder bestaat het park uit vier verschillende compartimenten, 
waarvan enkele alleen voor bewoners en bezoekers toegankelijk 
zijn.
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Niet toegangelijke elementen die de 
visuele transparantie verhinderen

BESTAANDE SITUATIE DIAGNOSE
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DOORSNEDE ONTWERP

DOORSNEDE BESTAANDE SITUATIE

DIAGNOSE BESTAANDE TOESTAND VOORGESTELDE PROJECTACTIES

PRINCIPES

Het parkkarakter van de site versterken
Bewaren van de hoge bomen

Versterken met nieuwe aanplantingen
Weglaten van de strook lage struiken

Aanplanting van een strook lage begroeiing onder de bomen
Bewaren van de gesnoeide heggen

Versterken van het netwerk van voetpaden
Crëeren van plekken waar een activiteit kan plaatsvinden

Onbepaald karacter tussen tuin en park
Sterke beplante delen

Gebrek aan visuele transparantie

Beperkte toegangelijkheid tot het park
Weinig gedefinieerde gebruiken
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BOMEN
De bestaande bomen worden bewaard en waar no-
dig worden nieuwe hoge bomen bijgeplant.

GRASVELD
Het centrale natuurlijke grasveld wordt bewaard en 
versterkt.

LAGE BEGROEIING
De strook lage begroeiing wordt vervangen door 
een nieuwe aanplanting van varens, klimop, mos-
sen en wintervaste planten.

DE ONDERDELEN VAN HET PROJECT
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HAGEN
De bestaande hagen rondom de gebouwen worden 
bewaard. Ze definiëren de limieten en de terrassen. 
Nieuwe hagen worden aangeplant en crëeren daar 
waar nodig een visuele of fysieke afsluiting. Het 
terrein is in het noorden afgesloten door en hoge 
haag.

WATER
De waterpartij is samen met het grasveld het cen-
trale element van het park. Waterplanten vormen 
de randen van de oevers.

PADEN
Het bestaande pad langs de gebouwen wordt be-
waard. Haar materialiteit kan worden overgenom-
men. Nieuwe wandelpaden worden toegevoegd. 
Zij garanderen de link tussen de gebouwen en het 
park. Verschillende banken ritmerenhet wandelen 
en nodigen uit tot contemplatie. Ze zijn rolstoel-
toegankelijk.
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BEPLANTINGSPLAN
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INPLANTINGSPLAN
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DE BELEVINGSTUIN
Nabij het landhuis bevindt zich een zinnenprikkelende tuin, 
toegankelijk voor alle bewoners en bezoekers. Door het wel-
bewust inzetten van beplantingen die meerdere zintuigen be-
roeren, zal hier een aantrekkelijk landschap ontstaan, zonder 
spectaculair te zijn. De bijzonderheid bestaat uit de afwisseling 
van heel verschillende subtiele ervaringen. Het geritsel van de 
ratelpopulier, het geuren van de linde, het proeven van geplukte 
bessen, al die ervaringen kunnen worden opgedaan binnen een 
enkele therapeutische wandeling in de belevingstuin.

HET ARBORETUM
Een tweede tuin in het park wordt gevormd door de bomen-
tuin of het arboretum. Deze verzameling bomen wordt aan-
gelegd rond de bestaande waardevolle hoogstammige bomen. 
Het arboretum biedt een zo gevarieerd mogelijke collectie aan 
(Vlaamse) bomen, zodat de bewoners naast het ontdekken van 
specifieke bomen en gewassen, ook kunnen genieten van wis-
selende kleurschakeringen bij het veranderen van de seizoenen. 
Naamgeving en etikettering spelen een belangrijke rol voor het 
arboretum. De bewoners kunnen hier ook toe bijdragen.

DE BRON
Een van de kenmerken van de klassieke hortus conclusus is een 
centraal gelegen bron, de levensfontein. Deze vormt het sym-
bool van de oorsprong van alle leven, maar dient met name ook 
voor praktisch gebruik. In de parktuin bevindt zich het restant 
van de Groeningebeek. Deze waterpartij wordt heraangelegd 
als een belangrijk oriëntatie- en rustpunt. Naast drinkwater en 
water voor het begieten van de planten, geeft deze bron verkoe-
ling op warme dagen en vormt ze een natuurlijke ontmoetings-
plaats.

DRIE TUINEN VORMEN SAMEN 
EEN PARK
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EEN BESCHERMENDE MUUR
Vanwege de doelgroep heeft het park een zekere beslotenheid 
nodig. Tegelijkertijd moet ze voldoende uitnodigend zijn voor 
de buurtbewoners. Volledige openstelling van de tuin is niet 
mogelijk, omwille van de kwetsbaarheid van haar bewoners. De 
tuin is wel bezoekbaar. Het park is volledig ommuurd waardoor 
de grens tussen het woon-zorgcomplex en de buurt een fysieke 
duidelijkheid krijgt.

STRUCTURERENDE PADEN
De paden dragen bij tot de leesbare structuur van het park. 
Verharde paden worden expliciet gemaakt in contrast met de 
groene tuin. Zij duiden een duidelijk parcours aan voor de be-
woners en bezoekers. Alle verharde paden zijn rolstoeltoegan-
kelijk. Daarnaast heeft het park ook onverharde paden waar 
bezoekers en bewoners vrij kunnen rondlopen.

ORIËNTATIEPUNTEN
Niet alleen de paden definiëren de verschillende functies en ge-
bieden. Door gebruik te maken van specifiek landschappelijke 
middelen – planten, bloemen, gewassen, vijver, tuinmeubilair 
– wordt de leesbaarheid van het landschap bevorderd. Het wan-
delen op de paden leidt tot een aantal rustpunten : de bron, de 
volière, het arboretum. Deze oriëntatiepunten geven een iden-
titeit aan elk van de tuinen in het park.
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ENTITEITEN IN EEN PARK

 
Verschillende bewonersgroepen in de Korenbloem vragen om 
een specifieke architectuur. Elke bewonersgroep bevindt zich in 
een specifiek gebouw – de jong dementerenden in de nieuw-
bouw bij het Portiek, de beroertezorg en somatische patiënten 
in de nieuwbouw bij de Landhuis. Doch de gebouwen zijn 
zo ontworpen dat ze een grote flexibiliteit naar de toekomst 
toe hebben, zodat ze op termijn ook andere bewoners kunnen 
huisvesten. Het zijn losse, maar met elkaar verbonden entitei-
ten in het park. Ze vinden steeds aansluiting bij de historisch 
gesitueerde parkvilla’s. Tussen de gebouwen bevinden zich ver-
schillende routes die de gebouwen met elkaar en met een aantal 
oriëntatiepunten in het park verbinden.

EEN STERKE BAND MET DE 
BUURT

 

Vzw De Korenbloem heeft een sterke band met de buurt. Het 
woonzorgcentrum doet nu reeds dienst als een laagdrempe-
lig aanspreekpunt voor zorgbehoevenden en geïnteresseerden. 
Het project wil die band versterken. Het richt zich zowel op 
de bewoners van het woonzorgcentrum zelf als buurtbewo-
ners. Een aantal activiteiten worden georganiseerd voor de be-
woners die tevens voor de buurt opengesteld worden : maaltij-
den, ontspanningsactiviteiten, wellness-fitness, vergaderzalen, 
en kenniscentrum. Het project houdt in zijn materialisatie 
rekening met de buurt en biedt mogelijkheden om die band 
te versterken en uit te breiden.

5. ONTWERPPRINCIPES
 

PRINCIPES MASTERPLAN
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AANGENAAM VERBLIJF

 

Wanneer de jong dementerende of hulpbehoevenden (al dan 
niet met beroertezorg of somatische zorg) de eigen woning die-
nen te verlaten, dringt al snel het stigma, de angst van het hos-
pitaal of de instelling zich op. Het project voor De Korenbloem 
zet in om zowel op een architectuur die zo dicht mogelijk aan-
leunt bij het idee van huiselijkheid. Lange gangen met kamers 
als cellen worden vervangen door adressen op een plein, donke-
re leefruimtes vervangen door heldere ruimtes waar het aange-
naam verblijven is. De bewoners worden op die manier in hun 
waardigheid gehouden, ze vormen kleine bewonersgroepen in 
een zorgzame omgeving.

SCHAKELEN TUSSEN 
BESCHERMING EN OPENHEID

Het zorgcentrum zet in op het schakelen tussen binnen en 
buiten, tussen bescherming en openheid. Bewoners en bezoe-
kers kunnen van het park genieten. Bewoners vinden er ver-
schillende tuinen in aanvulling op de buitenruimtes van hun 
kamers of appartementen. De tuinmuur biedt een bescher-
mend, geborgen gevoel. Bezoekers kunnen het park betreden 
via het portiekgebouw dat dienst doet als centrale publieke 
ingang.
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EEN POREUS SYSTEEM

 
Het gesloten karakter van het centrum leidt niet noodzakelijk 
tot een gesloten gebouw. Het gebouw is opgevat als een poreus 
systeem waar grote ramen uitgeven op de wijk en het centrale 
park. Grote ramen vormen een natuurlijke, maar transparante 
scheiding tussen leefruimtes en de buitenomgeving. Gezien de 
visuele beperkingen waarmee jong dementerenden in toene-
mende mate te kampen krijgen is nochtans duidelijk dat deze 
ramen de ruimte afscheiden. Dat neemt de angst weg die ont-
staat als bewoners menen voor een diepe afgrond te staan. Be-
woners voelen zich veilig maar niet opgesloten. Ruimtes staan 
visueel met elkaar in contact maar bieden ook fysieke afstan-
den. Er is voldoende overzicht, maar ook ruimte om zich terug 
te trekken, plaats voor individuele activiteiten, ontmoeting en 
dialoog.

GENEREUZE RUIMTES
 

Het contact met de buitenwereld is beperkt als men in een 
zorgcentrum verblijft. De relatie met de onmiddellijke om-
geving is dan des te belangrijker. Leefruimte wordt essentieel. 
De nieuwe gebouwen Portiek en Landhuis zijn ontworpen als 
genereuze bewegingsruimtes waarop leefeenheden worden ge-
schakeld. Gangen worden vervangen door brede ruimtes die 
de kamers met elkaar en met de leefruimtes verbinden. Ruim-
tes kunnen door de patiënten en het verplegend personeel in-
gezet worden om er te praten, te lezen, even te pauzeren. Bij 
de afdelingen voor de opvang van mensen met een beroerte 
staat individuele geborgenheid voorop. Vaak hebben deze pa-
tiënten behoefte om zich, na de uren waarin ze therapieën 
ondergaan, in hun vertrouwde, persoonlijke omgeving terug 
te trekken (al dan niet met hun bezoekers).

 
PRINCIPES ONTWERP
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SCHAKELEN TUSSEN 
PERSOONLIJK EN 

GEMEENSCHAPPELIJK
 

De oppervlakte van één kamer wordt opgedeeld in vier delen. 
Deze vier delen worden zo geschakeld dat ze van het meest 
publieke naar het meest private overlopen. De badkamer vormt 
het meest private gedeelte. Deze staat in rechtstreekse verbin-
ding met de slaapkamer. Een schuifwand kan de hele badka-
mer open maken naar de badkamer toe zodat met een tillift 
de patiënt makkelijk gewassen kan worden of naar de douche 
kan gebracht worden. Als schakel tussen individuele kamers en 
gemeenschappelijke leefruimte is een overgangszone gedacht, 
die de jong dementerende uitnodigt er familie en vrienden te 
ontvangen of met een buurman of buurvrouw te praten.

FLEXIBILITEIT
 

De twee nieuw te bouwen delen zijn zo ingericht dat ze ge-
makkelijk voor andere functies geschikt te maken zijn. Dat is 
bijzonder eenvoudig wanneer deze functies een scheiding van 
individuele wooneenheden en een gemeenschappelijke woon-
kamer nodig maken - in dat geval zijn nauwelijks aanpassingen 
nodig. Maar met enkele eenvoudige ingrepen is meer moge-
lijk. De grote appartementen zijn in twee standaardwoningen 
te splitsen, de standaardwoningen zijn samen te voegen tot 
eenheden die overnachting van familieleden mogelijk maakt, 
de gemeenschappelijke woonkamer is geschikt te maken voor 
kantoorwerk door, bijvoorbeeld, geestelijk gezonde ouderen 
die iets om handen willen hebben.
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FUNCTIONELE BLOKKEN
De verschillende leefruimtes hebben ook nood aan functionele 
lokalen : berging, keuken, sanitair, en toilet. Deze functionele 
ruimtes worden bij elkaar gebracht en aan elkaar geschakeld 
als een functioneel blok dat de centrale leefruimte afscheid van 
de leefunits. Deze functionele blokken bevinden zich dus op 
strategische plaatsen om er te beantwoorden aan de praktische 
noden van elke leefeenheid. 

GEKOPPELD WONEN
Social support geldt in instellingen als De Korenbloem, en met 
name bij de nieuwe doelgroepen, als bijzonder belangrijk. Ge-
zins- en familieleden, kennissen en vrienden vormen in veel ge-
vallen een goed functionerend sociaal netwerk, dat plotseling in 
gevaar komt. Zowel bij de jong dementerenden als bij de be-
roerte slachtoffers is er alles aan gedaan om dit netwerk zo goed 
en zo lang mogelijk te laten functioneren. Daarom zijn grotere 
appartementen opgenomen voor die gevallen waarin het wense-
lijk en mogelijk is om partner en patiënt samen te laten wonen.

ONTMOETEN, SAMENWERKEN, DELEN
De gedeelde leefruimtes liggen functioneel en soms ook fysiek 
in het verlengde van het park. Ze zetten de logica daarvan ver-
der met het oog op ontmoeting binnen een veilig en aangenaam 
kader. Het park kan worden gevoeld, geroken en ook geproefd. 
Voor bewoners, bezoekers en personeel bieden deze ruimtes de 
mogelijkheid er te ontmoeten, samen te werken en te delen.

SCHAKELEN TUSSEN BINNEN EN BUITEN
De bewoners van de Korenbloem worden uit de buitenwereld 
gehaald om rust en verzorging te vinden in het zorgcentrum. 
Zij kunnen echter vrij circuleren binnen de perimeter van de 
instelling. De gebouwen worden zo ontworpen dat dit scha-
kelen tussen beschermende binnenwereld en prikkelende bui-
tenwereld deel wordt van de leef-ervaring. Leefruimtes zijn ge-
scheiden van therapie en bezoekruimtes. Voor therapie of een 
dagactiviteit verlaten de bewoners tijdelijk hun leefeenheid om 
in de gemeenschappelijke zorgzone in één van de villa’s therapie 
te volgen, of een gesprek te voeren in het kenniscentrum, een 
activiteit te volgen in één van de ateliers. Patiënten kunnen ook 

ga in het centrale café iets drinken, naar de kapper gaan, of iets 
kopen in de buurtwinkel. Een schakering van vrijheidsgraden 
maakt het mogelijk voor bewoners om zelf te schakeren tussen 
de private ruimte van de eigen woning en de beschermende 
buitenwereld van het complex.

HUISELIJKHEID
De Korenbloem is er alles aan gelegen om het karakter van een 
institutionele setting te vermijden. Normalisatie staat hoog in 
het vaandel, en dat betekent aan de ene kant het onderstrepen 
van de band met het eigen thuis (onder andere door de moge-
lijkheid te bieden persoonlijke woonkamers in te richten met 
spullen uit de eigen vertrouwde omgeving, en aan de andere 
kant het inbedden van de instelling in haar maatschappelijke 
context. Huiselijkheid kenmerkt ook de gemeenschappelijke 
woonruimte, waarin een deel van het leven zich afspeelt rond 
normale huishoudelijke activiteiten als het koken.

ZORGZAAM TOEZICHT
Noch de lijders aan de gevolgen van een beroerte, noch de jong 
dementerenden kunnen zonder toezicht in hun woning verblij-
ven. In geen geval mag het toezicht het karakter van bewaking 
krijgen, en ook dat pleit ervoor het personeel een ongedwongen 
omgeving te bieden waarin het op een vanzelfsprekende manier 
met de bewoners om kan gaan. Het ontwerp onderstreept dat 
niet alleen met de patiënten, maar ook met de staf rekening 
wordt gehouden.
DOMOTICA
Het ontwerp wenst optimaal gebruik te maken van de mo-
gelijkheden die moderne domotica technieken bieden om 
kunstlicht, zonnewering, warmte in de persoonlijke woon en 
-slaapkamer al dan niet door het personeel ondersteund zoveel 
mogelijk door de patiënten zelf te laten regelen, maar tevens 
mogelijkheden te bieden de controle zo eenvoudig mogelijk en 
met minimale inbreuk op de privacy van de patiënt aan de staf 
over te dragen. In een later stadium zal een keuze gemaakt wor-
den uit de systemen die op de markt te vinden zijn. 
Van domotica toepassingen wordt tevens een belangrijke bij-
drage verwacht bij het regelen van de toegang tot de verschil-
lende zones: sommige mogen door de patiënt niet zonder toe-
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zicht verlaten worden, terwijl bezoekers vrij in- en uit moeten 
kunnen lopen. Sommige gedeeltes van de tuin zijn ook voor 
buurtbewoners toegankelijk, maar mochten zich daar ook pa-
tiënten ophouden, dan dient te worden voorkomen dat deze de 
instelling met de buurtbewoners min of meer ongemerkt verla-
ten. Te verwachten is dat deze systemen deels nieuw ontwikkeld 
moeten worden.
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LOVE YOUR NEIGHBOUR
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SPELEN

ETEN MET UITZICHT

WANDELEN

LIVING

LEZEN
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INDIVIDUEEL WONEN
REFERENTIES

SANAA JAPAN

SMITHSON HOUSE 

LACATON VASSAL PARIJS
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INDIVIDUEEL WONEN
STUDIE MAQUETTE

WOONVORM

ZORGFLAT TYPE A

ZORGFLAT TYPE B
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6. HET PORTIEK 
EEN COMPLEX  VOOR JONG 
DEMENTERENDEN: 

HET PORTIEK EN DE NIEUW-
BOUW

Het portiek, een villa uit de jaren dertig, en de daarbij gepro-
jecteerde nieuwbouw zijn bestemd voor jong dementerenden. 
Karakteristiek is dat deze vaak uit een gezinssituatie afkomstig 
zijn: het geleidelijke afscheid van partner en kinderen maakt 
deze aandoening bijzonder tragisch. Lichamelijke klachten 
doen zich bij het begin van het ziekteproces nauwelijks voor, en 
het toenemend onvermogen om zelfs eenvoudige taken tot een 
goed einde te brengen springt in deze fase meer in het oog dan 
het voor dementie kenmerkende geheugenverlies. Het leven 
van de jong dementerende wordt, met andere woorden, onuit-
voerbaar, de last voor het gezin te groot, uitplaatsing onvermij-
delijk. In deze fase is het nochtans van groot belang de banden 
met gezin en familie zoveel mogelijk te accommoderen - het is 
een onmisbare vorm van social support. De aanvankelijk nau-
welijks aangetaste lichamelijke conditie vraagt om zinvolle dag-
besteding: de jong dementerende moet iets te doen hebben dat 
mentaal eenvoudig maar fysiek eventueel redelijk zwaar mag 
zijn. Na verloopt van tijd - vermoedelijk al vanaf het begin van 
de opname in De Korenbloem - ontstaan perceptieproblemen. 
De waarneming van kleuronderscheiden en van diepte neemt 
af. Om zich te kunnen oriënteren is het bevorderlijk ruimtes 
en objecten duidelijk naar hun functie onderscheiden vorm te 
geven, zodat ze niet door elkaar worden gehaald. Repetitie van 
dezelfde vormen verdient evenmin aanbeveling als het maken 
van grote multifunctionele ruimtes. Vanuit de toegang tot de 
eigen individuele woonkamer moet onmiddellijk zichtbaar 
zijn waar de gemeenschappelijke ruimte zich bevindt. Tussen 
woonkamer en de rest van het gebouw is een hal wenselijk. Ge-
zien de perceptiemoeilijkheden zijn glimmende oppervlakten 
te vermijden. Zoveel mogelijk licht is een vereiste, maar glazen 
wanden tussen vloer en plafond schrikken de jonge demente-
rende af. Geen van deze uitgangspunten dwingt de ontwerper 
tot keuzes die zo specifiek zijn dat deze de flexibiliteit van het 
geheel in de weg staan, noch tot een vormgeving die voor het 
personeel belastend is - het tegendeel lijkt eerder het geval.
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PORTIEK NIEUWBOUW

WONEN OP HET PLEIN
Het nieuwe gebouw aan het portiek telt vijf groepswoningen. 
Elke groepswoning bevindt zich op één bouwlaag en bestaat 
uit negen kamers rondom een centrale gemeenschappelijke 
leefruimte. De kamers zijn geschakeld als huizen op een plein. 
Lange gangen worden vermeden, en iedere bewoner heeft een 
adres (een voordeur) op het plein.

ONTMOETEN IN DE CENTRALE LEEFRUIMTE
Centrale element op het plein is de gemeenschappelijke leef-
ruimte. Deze bestaat uit een keuken, een eettafel, een terras, en 
berging. Bewoners kunnen vanuit hun private woning naar het 
hart van het plein wandelen, om er in de centrale leefruimte 
koffie te drinken, te praten met een mede bewoner. Het verple-
gen personeel kan deze centrale leefruimtes ook gebruiken om 
er gesprekken met de bewoners te voeren.

PRATEN MET JE BUUR
Wanneer zorgbehoevenden in een zorgcentrum terecht komen, 
voelen ze zich al snel opgesloten in hun kamer, eenzaam en ver-
laten. Het project gaat hier tegen in. Kamers worden geschakeld 
zodat tussen elke twee kamers steeds een gedeelde semi-publie-
ke leefruimte ontstaat. De gang krijgt hier een huiselijkheid, de 
relaties tussen twee bewoners ondersteund. Deze ruimtes zijn 
zoals de dorpel voor het huis, waar ‘s zomers al snel een stoel 
buitenstaat om aan de voordeur met een buurman te praten. 
In deze drempelruimtes, kunnen twee mensen samen zitten, ze 
zijn noch alleen in hun woning, noch geforceerd samen met 
anderen in een gedeelde leefkamer.
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HUISELIJKHEID EN NORMALE RITMES
De leefunit van elke bewoner lijkt zoveel mogelijk op een “nor-
maal” huis. Er is een aparte leefruimte, een aparte slaapkamer, 
een aparte badkamer. De bewoner voelt zich niet opgesloten in 
een ziekenhuiskamer, maar kan zijn eigen leefunit als een kleine 
compacte woning inrichten. In de materialisering is tevens reke-
ning gehouden met een huiselijke warme sfeer. Niemand blijft 
graag de hele dag in zijn slaapkamer. Ook de bewoners van het 
Portiek niet. Met de architectuur van het portiek gebouw geven 
we de mogelijkheid om zo normaal mogelijke ritmes en dagin-
delingen op te bouwen.

DOORZON WONINGEN
De leefruimtes zijn open naar het plein. Deze open ruimtes 
hebben een therapeutische waarde. Patiënten voelen zich niet 
alleen in hun kamer, opgesloten, maar in contact met leefruim-
te en met andere bewoners. De slaapkamer en badkamer zijn 
afgesloten maar de leefruimte is open naar het plein, zoals de 
traditionele Nederlandse doorzonwoningen, hebben deze leef-
ruimtes grote ramen die uitgeven op de buitengevel én op het 
binnenplein. Gezocht is naar oplossingen die maximale door-
zonning, en maximaal contact met de omgeving garanderen, 
maar tegelijkertijd ook heel duidelijk een afsluiting van de 
ruimte vormen. Elke bewoner heeft een eigen visuele relatie tot 
de leefruimte.
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EN OPEN HUIS
De Portiek villa is het meest publieke gebouw van de hele site. 
De villa staat in verbinding met zowel de nieuwbouw, het park 
als met de straat en dus met de buurt. Het is het publieke ge-
zicht van de Korenbloem. De villa stelt zich open naar buurt-
bewoners : er is een buurtwinkel, een kleine cafetaria en een 
kapper waar de bewoners van de Korenbloem als ook anderen 
kunnen komen voor dagactiviteiten. Op de eerste verdieping 
van de villa bevindt zich tevens het kenniscentrum. Bewoners 
en hun familie maar ook mensen uit de buurt of de regio kun-
nen hier informatie inwinnen over de ziekte, over mogelijke 
aanpassingen in hun leven, mantelzorg en andere begeleiding.

EEN ACTIEF HUIS
De portiek villa is het kloppend hart van de site. Bewoners 
worden door de inplanting van het programma dan ook uit-
genodigd om op geregelde tijden een bezoek te brengen aan 
dit “actief huis”. Hier bevinden zich namelijk het gros van de 
dagactiviteiten : therapieruimtes, kenniscentrum, kapper maar 
ook fitness en atelierruimtes.

EEN VERBONDEN HUIS
Jong dementerende en oudere bewoners blijven al snel in hun 
eigen kamer of woning opgesloten als te veel barrières ze verhin-
deren naar buiten te gaan. Daarom voorzien wij een eenvoudige 
verbinding tussen alles groepswoningen en de villa via het park 
niveau. Zo kunnen alle bewoners zonder problemen eenvoudig 
naar de portiek villa, voor een babbel in de cafetaria, een kine-
sitherapie sessie of atelier activiteit.

PORTIEK VILLA

ZICHT VANUIT DE STILLE RUIMTE

NIVEAU 1

ZICHT VAN DE LIVING

NIVEAU 0
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UITZICHTSTERRASSEN GEMEENSCHAPELIJKE LIVING ZICHT VAN UIT DE KAMER
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ZICHT VAN UIT DE KAMER LEESRUIMTE

LIVING WOONVORM
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VILLA

2.5. Atelier
2.6. Atelier
2.11 Toilet
2.16 Kleedkamer personeel

NIEUWBOUW
1.1 Entree (publiek)
Appartement (2 personen, 60m2)
1.12 Hal 
1.13 Living
1.14 Slaapkamer
1.15 Douche
1.16 Bergruimte
1.18 Algemene badkamer
1.19 Flexibel kantoor
1.20 Overslag vuil linnen
1.21 Ontvangst schoon linnen
1.22 Goederenontvangst
1.23 Berging (afval, etc.)
1.24 Technische ruimte
2.8.1 Fitnessruimte
2.8.2 Kleedkamer fitnessruimte
2.9 Badkamer
2.10 Toilet
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VILLA
2.1. Entree, hal, infobalie, café, buurtwinkel
2.2 Living
2.4 Keuken
2.11 Toilet
5. Terras

NIEUWBOUW

Kamer in groepswoning (1 persoon, 30m2)
1.1 Sas, entree, hal, balie (toegankelijk voor iedereen)
1.2. Gemeenschappelijke living
1.3 Keuken en eetruimte
1.4 Voorraadkasten keuken + kasten verpleegmateriaal
1.5.1 Slaapkamer
1.5.2 Salon
1.6 Badkamer
1.7 Toilet by living
1.8 Bergruimte rollend materieel
1.11.1 Buitenruimte
1.11.2 Balkon
1.26 Personeelsruimte
Goederenlift naar kelder (buiten)* 

* niet gevraagd in het programma maar logische toevoeging
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1.3

1.4

1.2

1.6

1.8

1.5.1
1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.11.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.1

1.25

1.2

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.7

1.11.2

1.11.2

2.1

2.11
2.14

2.2

2.2

2.2

2.4

1.11.2

1m 5m0

PORTIEK NIEUWBOUW 0
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PORTIEK VILLA +1

1.3

1.4

1.2

1.6

1.8

1.5.1
1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.11.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.14

1.9

1.2

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.16

1.11.2

1.11.2

2.1

2.112.12

2.15.2

2.3

2.15.1

2.11

1.13

1.7

1.12

1.15

1.101.11.1

1.11.2

1.1

1m 5m0

VILLA
1.11.1 Buitenruimte
2.1 Hal, circulatie naar niv +2
2.11 Toilet
2.12 Kenniscentrum
2.15.1 Kapper
2.3 Stille ruimte

NIEUWBOUW
Appartement (2 personen, 60m2)
Kamer in groepswoning (1 persoon, 30m2)

1.1 Entrée
1.2 Living
1.3 Keuken en eetruimte
1.4 Voorraadkasten keuken + kasten verpleegmateriaal
1.5.1 Slaapkamer
1.5.2 Salon
1.6 Badkamer
1.7 Toilet by living
1.8 Bergruimte rollend materieel
1.9 Bergruimte vuil linnen
1.10 Bergruimte schoon linnen
1.11.1 Buitenruimte
1.11.2 Balkon
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PORTIEK NIEUWBOUW +1

1.3

1.4

1.2

1.6

1.8

1.5.1
1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.11.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.14

1.9

1.2

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.16

1.11.2

1.11.2

2.1

2.112.12

2.15.2

2.3

2.15.1

2.11

1.13

1.7

1.12

1.15

1.101.11.1

1.11.2

1.1

1m 5m0



PILOOTPROJECT DE KORENBLOEM

PORTIEK VILLA +2

villa nieuwbouw

1.3

1.4

1.2

1.6

1.8

1.5.1
1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.11.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.14

1.9

1.2

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.16

1.11.2

1.11.2

2.1

2.112.7 1.13

1.7

1.12

1.15

1.10

2.7
2.11

1.1

1.11.2

1m 5m0

VILLA
2.1 Hal, circulatie
2.7 Flexibele ruimte
2.11 Toilet

NIEUWBOUW
Appartement (2 personen, 60m2)
Kamer in groepswoning (1 persoon, 30m2)

1.1 Entrée
1.2 Living
1.3 Keuken en eetruimte
1.4 Voorraadkasten keuken + kasten verpleegmateriaal
1.5.1 Slaapkamer
1.5.2 Salon
1.6 Badkamer
1.7 Toilet by living
1.8 Bergruimte rollend materieel
1.9 Bergruimte vuil linnen
1.10 Bergruimte schoon linnen
1.11.1 Buitenruimte
1.11.2 Balkon
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PORTIEK NIEUWBOUW +2

villa nieuwbouw

1.3

1.4

1.2

1.6

1.8

1.5.1
1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.11.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.14

1.9

1.2

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.16

1.11.2

1.11.2

2.1

2.112.7 1.13

1.7

1.12

1.15

1.10

2.7
2.11

1.1

1.11.2

1m 5m0
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PORTIEK VILLA +3-4

1.3

1.4

1.2

1.6

1.8

1.5.1
1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.11.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.14

1.9

1.2

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.16

1.11.2

1.11.2

1.13

1.7

1.12

1.15

1.10

1.1

1.11.2

1m 5m0

NIV +3 en +4

Appartement (2 personen, 60m2)
Kamer in groepswoning (1 persoon, 30m2)

1.1 Entrée
1.2 Living
1.3 Keuken en eetruimte
1.4 Voorraadkasten keuken + kasten verpleegmateriaal
1.5.1 Slaapkamer
1.5.2 Salon
1.6 Badkamer
1.7 Toilet by living
1.8 Bergruimte rollend materieel
1.9 Bergruimte vuil linnen
1.10 Bergruimte schoon linnen
1.11.1 Buitenruimte
1.11.2 Balkon
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PORTIEK NIEUWBOUW +3-4

1.3

1.4

1.2

1.6

1.8

1.5.1
1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.11.5.1

1.5.1

1.5.1

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.5.2

1.14

1.9

1.2

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.16

1.11.2

1.11.2

1.13

1.7

1.12

1.15

1.10

1.1

1.11.2

1m 5m0
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KEUKEN GEMEENSCHAPELIJKE EETRUIMTE ZICHTTERRASSEN

KEUKEN  WOONVORM
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ZICHTTERRASSEN EENPERSOONSKAMERKLEIN SALON
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7. HET LANDHUIS 
EEN COMPLEX VOOR LIJDERS 
AAN DE GEVOLGEN VAN EEN 
BEROERTE: 

HET LANDHUIS EN DE NIEUW-
BOUW

Anders dan jong dementerenden worden de slachtoffers van 
een beroerte plotseling verrast door een gebeurtenis die hun le-
ven volledig verandert. De eerste maanden is niet duidelijk hoe 
ingrijpend de gevolgen zullen zijn. Vaak is gedeeltelijk herstel 
mogelijk, en verschillende therapieën zijn beschikbaar om dat 
te bevorderen. Later krijgen de gevolgen steeds vaker het karak-
ter van een chronische ziekte, die weinig hoop op verbetering 
toelaat. Een tweede verschil bestaat uit de lichamelijke klach-
ten, vaak ernstige somatische aandoeningen die onder andere 
vaak tot het gebruik van rolstoelen noopt. Maar het belangrijk-
ste onderscheid is wellicht de aanwezigheid van niet aangetaste 
geestelijke functies, die echter vaak verscholen gaan achter de 
bij beroertepatiënten vaak voorkomende ernstige communica-
tieproblemen (afasie). Vaak leidt dit tot een neiging zich af te 
zonderen. Dat geeft  het wonen in groepsverband een zekere 
therapeutische betekenis, die wellicht uitgesprokener is dan bij 
de jong dementerenden. In andere opzichten stelt de opvang 
van beroerteslachtoffers vergelijkbare eisen als die van jong de-
menterenden. Geprobeerd wordt optimaal te profiteren van be-
staande sociale verbanden.
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LANDHUIS NIEUWBOUW

Zoals in het portiek gebouw, bevinden zich in het landhuis een 
schakeling van kamers zodat de bewoners op een kleinschalige 
manier samen kunnen wonen in een groepswoning. 
We hanteerden hier dezelfde principes als voor het Portiek ge-
bouw.
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EEN RUIMTE VOOR DAGVERZORGING
Op de begane grond van de villa is een ruimte voorzien voor 
dagverzorging. Hier kunnen bewoners heen in een gemeen-
schappelijke leefruimte en keuken om met andere bewoners 
te praten of in de stille ruimte om rust te vinden. De ruimtes 
bieden geborgenheid en een erg huiselijke sfeer door de houten 
wandpanelen en de indirecte verlichting. 

EEN OPEN BIBLIOTHEEK
Centraal in het landhuis bevindt zich en bibliotheek. Deze bi-
bliotheek is een ruimte met mezzanine, die zich over twee ver-
diepingen hoog uitstrekt. Het is het stille hart van het landhuis. 
Een ruimte die rust en geborgenheid uitstraalt, een rustpunt in 
het park weg van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes. 
Een ruimte waar je de krant kan lezen, in een boek kan zoeken 
maar tevens ook met familie kan zitten praten.

KENNISCENTRUM
De bibliotheek staat in verbinding met het kenniscentrum in 
het landhuis. Dit kenniscentrum is intern aan de Korenbloem 
en biedt de bewoners de mogelijkheid informatie in te winnen 
over hun ziekte, hun verblijf en mogelijke activiteiten. In de 
bibliotheek kunnen in de namiddag korte lezingen gehouden 
worden of videos getoond die de bewoners informeren.

PERSONEELSRUIMTES
De zolderverdieping van het landhuis is voorbehouden voor het 
personeel. Zij hebben hier een rustig onderkomen in het hart 
van het park. Een rustige en aangename werkplek die het perso-
neel de gelegenheid biet even weg te zijn van de dagelijkse zorg 
en het te bieden toezicht. 

LANDHUIS VILLA

ZICHT VAN DE LIVING/ONTMOE-

TINGSRUIMTE

ZICHT VAN DE LIVING/STILLE RUIMTE

NIVEAU 1
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LANDHUIS NIEUWBOUW 0

3.1

3.2

3.3
3.4

3.5.11.5.1 3.5.1 3.5.1

3.5.1 3.5.1 3.5.13.5.13.5.1

3.5.2

3.5.2 3.5.2

3.5.2

3.5.2

3.2

1.6 3.6 3.6 3.6 3.6

3.6 3.63.6 3.6 3.6

3.24

3.10

3.9

3.23

3.5.1

3.22

3.8

4.5

4.3

4.2

3.11.23.11.23.11.23.11.23.11.2

3.11.2

3.11.23.11.23.11.23.11.23.11.2

3.2

4.4

4.4

4.1

1m 5m0
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3.1

3.2

3.3
3.4

3.5.11.5.1 3.5.1 3.5.1

3.5.1 3.5.1 3.5.13.5.13.5.1

3.5.2

3.5.2 3.5.2

3.5.2

3.5.2

3.2

1.6 3.6 3.6 3.6 3.6

3.6 3.63.6 3.6 3.6

3.24

3.10

3.9

3.23

3.5.1

3.22

3.8

4.5

4.3

4.2

3.11.23.11.23.11.23.11.23.11.2

3.11.2

3.11.23.11.23.11.23.11.23.11.2

3.2

4.4

4.4

4.1

1m 5m0

VILLA  DR LAUWERS 0

NIV +0

Nieuwbouw
Woonvorm ( 30m2)

3.1 Entrée
3.2 Living
3.3 Keuken en eetruimte
34 Voorraadkasten keuken + kasten verpleegmateriaal
3.5.1 Slaapkamer
3.5.2 Salon
3.6 Badkamer
3.7 Toilet by living
3.8 Bergruimte rollend material
3.9 Bergruimte vuil linnen
3.10 Bergruimte schoon linnen
3.11.2 Balkon
3.22 Algemene badkamer
3.23 Kinélokaal/fitness

Villa
4.1 Entrée
4.2 Living
4.3 Stille ruimte
4.4 Keuken
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LANDHUIS NIEUWBOUW 1

3.30

3.18
3.20

3.17

3.9

4.12

3.21

3.21

3.21

3.21

3.16

3.193.19

3.203.16

3.17
3.18

3.21

3.19

3.20 3.16

3.17

3.183.21
3.19

3.20

3.16

3.17 3.18

3.19

3.20

3.16
3.17

3.18

3.19

3.18

3.20
3.16

3.17

3.21

3.16

3.20

3.17

3.18

3.19

4.11
4.11

4.1
4.8

4.7

4.7

4.12

3.30

3.30

3.30

1m 5m0
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3.30

3.18
3.20

3.17

3.9

4.12

3.21

3.21

3.21

3.21

3.16

3.193.19

3.203.16

3.17
3.18

3.21

3.19

3.20 3.16

3.17

3.183.21
3.19

3.20

3.16

3.17 3.18

3.19

3.20

3.16
3.17

3.18

3.19

3.18

3.20
3.16

3.17

3.21

3.16

3.20

3.17

3.18

3.19

4.11
4.11

4.1
4.8

4.7

4.7

4.12

3.30

3.30

3.30

1m 5m0

VILLA  DR LAUWERS 1

NIV +1

Nieuwbouw
Zorgflat type B (60m2)

3.16 Entrée
3.17 Living
3.18 Slaapkamer
3.19 Douche/toiletruimte
3.20 Bergruimte
3.21 Balkon
3.30 Flexible ruimte

Villa
4.1 Entrée
4.7 Living
4.8 Keuken
4.11 Personnels-/bezoekerstoilet
4.12 Omklede
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3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.153.13

3.143.12

3.153.13

3.143.12

3.153.13

3.143.12

1m 5m0

LANDHUIS NIEUWBOUW 2
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3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.12

3.15

3.13

3.14

3.153.13

3.143.12

3.153.13

3.143.12

3.153.13

3.143.12

1m 5m0

VILLA  DR LAUWERS 1

NIV +2

Nieuwbouw
Zorgflat type A (35m2)

3.12 Zitgedeelte
3.13 Slaapgedeelte
3.14 Douche/-toiletruimte
3.15 Buitenruimte / Balkon
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SNEDES
LANDHUIS EN PORTIEK

Straat niveau + 18.15

+ 18.88

+ 22.68

+ 26.93

+ 18.88

+ 21.88

+ 24.88

+ 27.88

+ 33.88

+ 18.88

+ 15.58 + 15.58

+ 30.88

+ 26.93

+ 22.00

+ 18.00

+ 21.00

+ 24.00

+ 27.00

+ 18.00

+ 21.00

+ 24.00

+ 27.00

+ 18.00

+ 22.00

+ 27.00

+ 18.00

+ 15.00

3.1

3.2

3.5.1

3.16/3.20

3.30

3.12/3.14

3.6,3.14

PARKING

1.2,1.2

2.11

1.5.1, 1.5.2

2.8.1

2.9

2.15.1, 2.15.2

2.5, 2.6

1.25
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4.13

4.11
4.10

4.2
4.9

4.6

4.64.13

4.13

1m 5m0

VILLA  DR LAUWERS 2

NIV +3

Villa

4.1 Entrée
4.6 Multifunctioneel kantoor
4.9 Kantoren Kenniscentrum
4.13 Personeelskeuken
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EENPERSOONSKAMER
30M2

1.5.1

1.5.2

1.14

1.6

1.6
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EENPERSOONSKAMER
MAQUETTE

1.5.2/3.5.2 KLEIN SALON 3.2 /1.2 ZITGEDEELTE1.5/3.5 SLAPGEDEELTE

1.6/3.6 DOUCHE-/TOILET
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ZORGFLAT TYPE B
60M2

nie
uw
bo
uw

vill
a

3.17

3.19

3.18

3.16

3.20
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ZORGFLAT TYPE B 
MAQUETTE

3.17.1 KLEIN SALON3.17 LIVING 3.18 SLAAPKAMER

3.19 DOUCHE-/TOILET
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ZORGFLAT TYPE A
35M2

3.12

3.15

3.13

3.14
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ZORGFLAT TYPE A
MAQUETTE

3.12

3.15

3.13

3.14

3.13.1 KLEIN SALON3.12 ZITGEDEELTE

3.13 SLAPGEDEELTE

3.14 DOUCHE-/TOILET
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8. DAGVERZORGINGS-
CENTRUM DE KOREN-

BLOEM

De benedenverdieping van het dagverzorgingscentrum de Ko-
renbloem wordt gerenoveerd. De renovatie volgt zo veel moge-
lijk dezelfde principes die we voor de hele site gebruiken. 

9. MATERIALEN, 
INTERIEUR & 
REFERENTIES

INTERIEUR NIEUWBOUW 
PORTIEK  EN LANDHUIS

HUISELIJKHEID NASTREVEN
De materialen in de twee nieuwbouw projecten werden geko-
zen omwille van het warme, huiselijke karakter. De vloeren van 
alle kamers en gemeenschappelijke leefruimtes zijn in goed te 
onderhouden hout. De sanitaire cellen hebben langs de bui-
tenkant eveneens en houten bekleding. Het hout zorgt voor 
warme, zachte tinten die een zekere nostalgie oproepen aan de 
klassieke woonkamer. Ze geven de patiënten in hun beleving 
het gevoel dichter bij het huis dan bij het ziekenhuis te staan.

HOUTEN KASTEN, WARME TINTEN
De kasten in de kamers, keukenkasten en de opbergkasten 
worden uit multiplex gemaakt. Deze multiplex wordt groen 
geschilderd. Het kleurenpalet is te kiezen in overleg met de 
deskundigen van de korenbloem, maar we zouden graag voor 
warme tinten willen opteren.

PRAKTISCHE, HERKENBARE SANITAIRE BLOKKEN
Alle sanitaire blokken zijn op dezelfde manier ontworpen. Ze 
hebben eenvoudige schoon te maken en te onderhouden ma-
terialen en hebben allen een licht blauwe kleur. Deze kleur en 
identieke behandeling van alle sanitair in het project geeft een 
punt van herkenning voor bewoners en bezoekers.

INDIVIDUALISERING MOGELIJK MAKEN
De muren van de kamers en van de gemeenschappelijke ruim-
tes zijn geschilderd in een warm wit. Die neutraliteit laat het de 
bewoners toe te kamers aan te kleden met een aantal persoon-
lijke spullen. Het warme wit geeft een zekere neutraliteit die 

met de houten vloeren en enkele houten panelen een warme, 
huiselijke sfeer geeft.

INDIRECTE VERLICHTING EN ENKELE LICHTPUN-
TEN
De verlichting is indirect en warm, opnieuw om de bewoners 
dichter bij het huis dan bij het hospitaal te brengen. We opte-
ren voor tl lampen met warme tinten die naar gebruik en naar 
duurzaamheid toe het meest interessant zijn voor de kamers en 
gemeenschappelijke ruimtes. Iedere kamer heeft een leeslamp 
bij het bed en een direct lichtpunt in de woonkamer. 
Ook in de gemeenschappelijke keuken kunnen enkele directe 
lichtpunten het gevoel van huiselijkheid opwekken.

HOUTEN VLOEREN BINNEN EN BUITEN
De houten binnenvloeren worden op de verschillende verdie-
pingen van het portiek en het landhuis doorgetrokken naar 
buiten. De terrassen zijn in die zin een vervolg van de gemeen-
schappelijke leefruimtes.

CIRCULATIE
Circulatieruimtes worden in een zo onderhoudsvriendelijk en 
duurzaam mogelijk materiaal gemaakt. Voor de verbinding tus-
sen de portiek en de villa zal dat bijvoorbeeld een tegelvloer 
zijn. Bij het landhuis zal dat eerder een afwerking in hout zijn.

SIGNALISATIE
De signalisatie vraagt bijzondere aandacht. Signalen naar in – 
en uitgangen moeten helder gegeven worden; zonder de bewo-
ners te infantiliseren. We willen voor de verder uitwerking van 
de signalisatie samen werken met deskundigen die ons hierin 
kunnen begeleiden. Het ontwerp voorziet de ruimte om bij het 
uitstappen uit de lift en voor het binnengaan in de groepswo-
ning op een blinde muur een duidelijk signalisatie aan te bren-
gen.
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INTERIEUR VILLA PORTIEK  EN 
VILLA LANDHUIS

PLANKENVLOER
In de beide villa’s worden plankenvloeren voorzien. Dit is een 
mooie oplossing, en niet te kostelijk. Sommige leefruimtes zou-
den indien gewenst met een tapijt gedecoreerd kunnen worden. 
We denken hier aan redelijk lichte kleuren.

BEKLEDING EN ISOLATIE
De muren van de beide villa’s worden langs binnenuit geïso-
leerd. De isolatiepanelen worden aangebracht als standaardpa-
nelen van 3m. De isolatiepanelen worden bekleed met hout wat 
opnieuw een warm en huiselijk karakter geeft. De isolatie stopt 
aan raamkaders en kornissen en benadruk hun aanwezigheid. 
De functionele isolatiepanelen krijgen een esthetische waarde. 
Door de indirecte verlichting zetten zij bovendien de histori-
sche kwaliteit van de panden letterlijk in het licht.

MUREN
De muren worden geschilderd in een beige (eierschaal) achtige 
kleur. Die mooi aansluit met de houten plankenvloer en bekle-
dingen.
SCULPTURALE TRAP
De twee villa’s hebben allebei in hun centrum een centraal spil-
trap. In het landhuis bevindt deze zich in de bibliotheek, in 
de portiek villa is dat een verbinding met de zolderverdieping 
(bureaus, archief, vergaderzaal). De trap prijkt als een object in 
de ruimte, een functionele circulatiezone wordt sculptuur.

BESTAAND CORNICHE

TL LAMP ACHTER MULTIPLEXPLAAT,

INDIRECTE VERLICHTING, ISOLATIE 40MM

MULTIPLEX PLAAT, 30MM GESCHILDERD 

BESTAANDE PLINT

PLANKENVLOER

SECUNDAIRE STRUKTUUR

PRIMAIRE STRUKTUUR MET ISOLATIEPLATEN TUSSEN DE 

BALKEN , 10MM
AFWERKINGSPLAAT

TL
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GEVELAANZICHT LANDHUIS NIEUWBOUW

GEKLEURD BETON RONDE KOLOM HOUTEN LUIK
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STALEN BALUSTRADEHOUTEN LUIK GORDIJN
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10. GLOBALE AANPAK 
VAN DUURZAMHEID 

ORIENTATIE EN ENVELOPPE
Door gebruik te maken van passieve en uitgeteste energiebespa-
rende principes speelt het compacte gebouw in op wisselvallig 
weer en de wisselende seizoenen. Om de gebouwen zo energie 
zuinig mogelijk te maken, zullen alle glazen gevelonderdelen 
uitgevoerd worden in driedubbel glas. De raamkozijnen wor-
den ontworpen zonder thermische bruggen. De gesloten wan-
den worden langs de buitenzijde voorzien van een hoog perfor-
mante isolatie. Bij de renovatieprojecten worden de wanden van 
binnenuit geïsoleerd. De enveloppe van de gebouwen wordt zo 
ontworpen dat warmte en koude pieken worden opgevangen 
door voldoende warmte-isolatie. De warmteverliezen aan de ra-
men worden tot een minimum beperkt door driedubbel glas en 
raamkozijnen die thermische bruggen zo veel mogelijk vermij-
den. De gebouwen worden uitgevoerd met voldoende aandacht 
voor het potentieel van de bestaande gemiddelde temperaturen, 
wind en bezonning van de site.

DUURZAME MATERIALEN / ENERGIEBEWUST 
BOUWEN
De portiek en landhuis nieuwbouw worden gerealiseerd met 
duurzame materialen. Alle hout in het project heeft een FSC of 
PEFC label, wat garant staat voor een verantwoord bosbeheer, 
volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria. Om 
te voldoen aan de structurele en klimaatgebonden concepten, 
met name wat betreft de vloerverwarming en de natuurlijke 
verluchting, zal het project opgetrokken worden in beton. De 
duurzaamheidscriteria worden ook bij het gebruik van beton 
beoogd, onder meer door gebruik van gerecycleerd beton, af-
komstig uit de afbraak van andere gebouwen. Deze norm wordt 
in de toekomst een belangrijke duurzaamheidsnorm, zoals trou-
wens nu al in Zwitserland het geval is (MINERGIE-ECO la-
bel). Tot slot zal voor elke keuze met betrekking tot materialen, 
een berekening gemaakt worden van de grijze energie. Dit is de 
nodige energie om het product te vervaardigen, te ontginnen, te 
transformeren, te fabriceren, te transporteren, te gebruiken, te 
onderhouden en te recycleren. De architecturale en structurele 
keuzes zullen op die manier steeds de meest duurzame oriënta-
tie vooropstellen.

DUURZAAM WATERBELEID
Het project integreert een duurzame aanpak met betrekking tot 
het gebruik van water. Het regenwater wordt opvangen in een 

reservoir. Dit regenwater wordt ingezet de besproeiing van de 
tuinen en het onderhoud van de gebouwen. Het gebruik van 
leidingwater wordt tot een minimum herleid. Bijvoorbeeld : 
spoelbakken toiletten 3/6 liter, gebruik van watereconome kra-
nen, gebruik van pompen met een variabel debiet, beperken 
van de waterdruk in de leidingen tot 3 bar, afsluitkranen per 
circuit zodat sommige delen van de leidingen kunnen afgeslo-
ten worden bij onderhoudswerken.

WARMTEREGULATIE
De verwarming van de gebouwen wordt verzekerd via een geo-
thermisch systeem. Dit systeem bestaat uit het recupereren van 
energie in de grond via een warmtegeleider (meestal water) bin-
nen een gesloten circuit in een systeem van verticaal gepositio-
neerde buizen onder het gebouw. De energie die op die manier 
gerecupereerd wordt, wordt via een warmtepomp omgezet om 
de nodige warmte voor het project te bekomen. De energie-
aanlevering via dit systeem is met name van toepassing voor 
“energetisch lage temperaturen” ideaal voor bijvoorbeeld vloer-
verwarming. Dit systeem zou kunnen aangevuld worden – met 
een aantal zonnepanelen op het dak van de nieuwbouw portiek 
en landhuis, om te voorzien in de warmwater productie. Een 
studie zal nodig zijn om de meest geschikte oplossing te bereke-
nen voor energietoevoer via geothermie.

GELUIDSISOLATIE
De gebouwen zijn gelegen in het centrum van Kortrijk. Om de 
rust te bewaren en tevens performante ruimtes te creëren werd 
bijzondere aandacht besteed aan de akoestiek. De akoestiek is 
in de vooral van primordiaal belang voor de interne akoestiek. 
Binnen de leefruimtes zal de akoestische kwaliteit een belang-
rijke rol spelen in de dagelijkse kwaliteit van de bewoners.

KLIMAATREGULEREND GEBOUWEN

Verwarming
De gebouwen worden verwarmd via een vloerverwarming, dit 
is een systeem van kanalen die in de betonvloer worden ver-
werkt. Dit systeem biedt een betere warmteregulatie aan wan-
neer men het vergelijkt met een klassiek systeem (radiatoren), 
want zowel de lucht van het volume als de lokale oppervlaktes, 
die net aan een gebruiker het specifieke warmtegevoel geven 
worden op deze manier verwarmt.
Afkoeling
De afkoeling van de gebouwen wordt geheel op passieve wijze 
gerealiseerd, via een strategie van nachtelijke natuurlijke ver-
luchting. Tijdens de zomer kan de frisse lucht in het gebouwd 
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volume binnendringen via open ramen en de betonnen vloeren 
en wanden afkoelen die de volgende dag opnieuw de warmte 
kunnen absorberen.
Ventilatie
Tijdens de winter worden de gebouwen geventileerd op een 
mechanische manier, via een centrale die de verse lucht het ge-
bouw inblaast en de gebruikte lucht aan het gebouw onttrekt. 
Dit toestel is voorzien van een energie gevoelig toestel dat toe-
laat om de warmte uit de gebruikte lucht opnieuw in de verse 
lucht in te brengen, en op die manier een laag energiegebruik 
toe te laten. De mechanische ventilatie beantwoordt bovendien 
aan een strategie van verluchting via verplaatsing. De nieuwe 
lucht wordt in de ruimte geblazen in een lager gelegen gedeelte 
van de ruimte en aan lage snelheid. De warmte die geprodu-
ceerd wordt door het gebruik (warmte van de gebruikers, artifi-
ciële verlichting) wordt uit de lucht geëxtraheerd.  Dit systeem 
biedt naast een goede thermisch comfort ook een excellente 
manier om de luchtkwaliteit te verbeteren want dit principe 
neemt de CO2 partikels mee. Tijdens de zomer maanden en 
in de tussenseizoenen zullen de gebouwen op een natuurlijke 
manier verlucht worden via de ramen en openingen in de zuid 
en noordgevels en via de dakvensters.
Wanneer sanitair en badkamers gebruikt worden, wordt de 
mechanische ventilatie  voorzien. De nieuwe lucht wordt in-
geblazen in de leefruimtes. De mechanische ventilatie laat toe 
om de energie te recupereren en aan de nieuwe lucht toe te 
voegen. Tegelijkertijd zal een schakelaar in de leefruimtes ook 
gebruikt worden om de mechanische ventilatie te bedienen. De 
keukens van de woningen zijn allen voorzien van een mechani-
sche luchtafvoer (dampkap) om de geuren van het koken weg 
te nemen.
Raampartijen
De ramen in de gebouwen zijn in driedubbel glas. Hun dimen-
sies zijn genereus en laten een visueel comfort toe, via natuur-
lijk licht in het volume, ze verminderen op die manier ook het 
elektriciteitsgebruik via artificiële verlichting. De ramen aan de 
zuidgevel zijn voorzien van zonneschermen zodat oververhit-
ting tijdens de zomer wordt vermeden. Deze zonnepanelen la-
ten aan de bovenkant van de ruimte evenwel toe om gedeeltelijk 
het zonlicht binnen te laten zodat minder artificiële verlichting 
nodig is. Alle ramen en dakvensters zijn voorzien van zonne-
schermen; die toelaten om de ruimtes te verduisteren.

       
       
       

11. PROCESGERICHTHEID
WERKMETHODE
Het team heeft gedurende het voorbije decennia in verschil-
lende gerenommeerde bureaus en samenwerkingsverbanden 
ervaring en kennis opgedaan, waardoor de nodige maturiteit 
met betrekking tot het ontwerp, de coördinatie en realisatie van 
een architectuuropdracht is opgebouwd. Vanuit de diverse erva-
ringen die SNCDA, Asli Cicek als architect, Cor Wagenaar en 
Franz Baro als deskundigen, Bollinger + Grohmann als struc-
tureel ingenieur, Transsolar als klimaatingenieur en Boydens als 
ingenieur algemene technieken hebben omtrent het uitwerken 
van specifieke werkmethodes in het kader van zeer diverse ar-
chitectuur- en stedenbouwkundige opdrachten, kunnen wij 
stellen dat elk dossier een methodologisch maatwerk vereist en 
elke methodologie of werkmethode de ambitie in zich dient te 
hebben maximaal te streven naar een kwaliteits- en budgetbe-
waking en dit binnen het hanteren van een specifieke planning 
en timing.

ONTWERPBENADERING
De ontwerpbenadering van het team kent een centrale plaats 
toe aan de structuur van ieder projectvoorstel. De constructie, 
drager van het toekomstige gebouw, wordt steeds van bij aan-
vang van het project ontworpen in samenwerking met het in-
genieursbureau en vormt in vele gevallen een leidraad voor het 
ontwerp. De structuur kan generiek en flexibel zijn of erg bepa-
lend, afhankelijk van het programma van eisen en de inpassing 
van het gebouw in zijn omgeving.
In de uitwerking en realisatie van de projecten valt een zeker 
pragmatisme te ontwaren. Als een logische opeenvolging, op-
somming en aaneenschakeling van eenvoudige constructieve 
systemen, wordt het project architectuur. Overdreven orna-
ment en onnodige aankleding worden achterwege gelaten, ten 
voordele van een heldere vormentaal, vaak krachtig of beel-
dend, maar steeds in coherentie met de logica van de structuur.

METHODOLGISCH MAATWERK
Wij kunnen terugvallen op de jarenlange expertise die wij heb-
ben opgebouwd om in elke fase van een project de methodiek en 
middelen te hanteren die de ontwerpers toelaat om het project 
in deze verschillende fases in vraag te stellen, te onderzoeken, te 
ontwikkelen, te onderbouwen, te presenteren, zowel intern als 
extern,.... en dit tot het verkrijgen van de nodige akkoorden en 
vergunningen en tot het verder uitwerken naar realisatie toe.
Hierbij vermelden wij dat het bureau vertrekt vanuit een zeer 
gerichte en diepgaande analyse van de opdracht en dit voor-
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afgaand aan het eigenlijke ontwerpwerk. Hoe ogenschijnlijk 
anders de architecturale benadering en uitwerking van deze op-
dracht door ontwerpteam zou kunnen worden, zij zal het logi-
sche gevolg zijn van deze analyse.
Wij vermelden eveneens dat het bureau bijzonder veel aandacht 
schenkt aan de wijze van het presenteren van het project en dit 
tijdens alle fases van het ontwerp. Hierbij zullen schaalmodellen 
en 3D-visualisaties worden gebruikt om het project toe te lich-
ten. Ten laatste benadrukken wij de algemene betrokkenheid 
en verantwoordelijkheidszin van de teamleden om op efficiënte 
wijze dit project aan te pakken en uit te werken.

VOORSTEL REALISATIEPROCES

ONTWERP- EN COÖRDINATIEVERGADERINGEN
Naast de interne vergaderingen tussen alle leden binnen het 
ontwerpteam worden enkele belangrijke vergaderingen met 
opdrachtgever(s) en belanghebbende partijen voorzien gedu-
rende de hele ontwerpperiode. Op deze vergaderingen zal de 
architect de stand der werken toelichten aan de opdrachtgever. 
Deze vergaderingen wisselen elkaar normaal gezien tweeweke-
lijks af. Binnen de ontwerpvergadering ligt de focus voorna-
melijk op het ontwerp als dusdanig. De coördinatievergadering 
besteed dan meer aandacht aan de volledige organisatie, tijds-
planning, budgettering en logistiek rond het project. Hierbij zal 
een maximale coördinatie worden nagestreefd met alle partijen 
binnen het bouwteam om zo de volledige ontwerpopdracht 
naar de gestelde wensen en afspraken uit te voeren.

INFORMATIE- OF EXTERNE VERGADERINGEN
In het kader van deze opdracht zal het ontwerpteam indien 
nodig de noodzakelijke presentaties verzorgen om het project 
extern toe te lichten. De opmaak van specifiek presentatiema-
teriaal (presentatiemaquette, affiches, e.d.) zal het voorwerp 
uitmaken van een aparte prijsofferte voorafgaandelijk goed te 
keuren door de opdrachtgever.

OPMAAK VAN VERSLAGEN, PROCES VERBAAL
Het architectenbureau zal de ontwerpvergaderingen organise-
ren, agenderen, voorzitten en de verslaggeving van deze verzor-
gen. De coördinatievergaderingen zullen georganiseerd worden 
door de opdrachtgever of door een aangestelde projectmanager 
of coördinator. De verslaggeving van deze vergadering en het 
agenderen van de actiepunten voor de verschillende partijen te-
gen de volgende coördinatievergadering zal worden opgesteld 
door de organiserende partij. Tevens zal het architectenbureau 
in het kader van zijn ontwerpwerken verslaggeving doen en/of 

nota’s maken van verkregen externe info van derden.
Het ontwerpteam zal dit frame van goede communicatie en 
duidelijke ontwerpstrategie verder hanteren bij de uiteindelijke 
realisatie van het project . Ten alle tijde zal een strikte metho-
diek worden gehanteerd om binnen deze fases van de opdracht 
- en met name het indienen en opvolgen van de bouwaanvraag, 
de opmaak van het aanbestedingsdossier, de opvolging van de 
werf en participatie bij de oplevering en nazorg - de kwaliteit- 
en budgetbewaking samen met een strikte planning voor ogen 
te houden. Gezien ‘time’ inderdaad nog steeds ‘money’ is, heeft 
de ervaring ons geleerd om zeer strikt o.a. volgende punten hier 
op te volgen:

BEGELEIDING PROCES BOUWAANVRAAG
Wij zijn van mening dat het architectenbureau hier een zeer 
duidelijke communicatieve rol kan spelen. Door de diverse par-
tijen zo breed als mogelijk te informeren en het project maxi-
maal te visualiseren kan er inderdaad op een positieve wijze 
kortsluitingen worden vermeden die anders het proces tot defi-
nitieve goedkeuring zouden kunnen vertragen.

AANBESTEDINGSDOSSIER
De basis voor het succes van een goede werfopvolging door alle 
partijen (met diverse belangen) ligt voornamelijk in de helder-
heid en volledigheid van dit dossier. Het ontwerpteam zal er 
dan ook alles aan doen om dit na te streven

OPVOLGING VAN DE WERKEN
Binnen de opdracht wordt de wekelijkse opvolging waargeno-
men door ons architectenbureau om maximale kwaliteitszeker-
heid te verkrijgen gedurende de uitvoering van de werken. De 
verslaggeving enerzijds en de uitwisseling van verkregen info 
tussen uitvoerders en architect anderzijds, zal aldus van cruciaal 
belang zijn.

NAZORG
De ervaring leert ons dat naar het einde van de werken speci-
fieke taken en problematieken naar boven komen die vaak in de 
marge van de opdracht van het ontwerpteam liggen. Wij den-
ken hierbij oa aan het intrekken van de diverse diensten in de 
gebouwen, het operationeel krijgen van deze diensten ‘die nog 
hun weg in het gebouw moeten vinden’, tijdelijke en definitieve 
signalisaties in en rond de gebouwen, omgevingsaanleg naar de 
gebouwen, enz. Ook hier is het zinvol dit item te bespreken 
met de architect opdat deze processen zo efficiënt als mogelijk 
kunnen worden opgelost.
Al deze inspanningen van het ontwerpteam rond kwaliteit- en 
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budgetzorg, met respect voor timing moet uiteindelijk resul-
teren in een hoogwaardig en gebruiksvriendelijk gebouw waar 
alle kwaliteit en niet in het minst de ruimtelijke kwaliteit aan-
wezig is.

12. KWALITEITS- EN 
KOSTENBEHEERSING

SNCDA besteedt bijzondere aandacht aan de algemene kwa-
liteit- en budgetbewaking. De inspanningen van het ontwerp-
team rond kwaliteit- en budgetzorg, met respect voor timing 
moeten uiteindelijk resulteren in een hoogwaardig en gebruiks-
vriendelijk gebouw waar alle kwaliteit en niet in het minst de 
ruimtelijke kwaliteit aanwezig is. Om deze kwaliteits-en bud-
getbewaking te kunnen garanderen binnen het ontwerpwerk 
van een creatief en dynamisch ontwerpteam, is het vooreerst 
noodzakelijk om, samen met opdrachtgever en de belangheb-
bende partijen, een duidelijke communicatie en strategie te 
ontwikkelen. In de uitwerking van projecten in het verleden 
bleken volgende punten belangrijke instrumenten:

Onderzoek en rapportering. Bij aanvang van een project wordt 
gezorgd voor heldere parameters die het project zullen bepalen. 
De informatie die de bouwheer kan leveren vormt in hierbij een 
essentiële stap. Na een kritische evaluatie wordt deze informatie 
gekoppeld aan andere criteria, zoals ruimtelijke parameters, ei-
sen met betrekking tot veiligheid en technische uitrusting. Het 
programma van eisen en een gebouw- en omgevingsorganigram 
worden opgemaakt. Zij laten toe een volledig en schematisch 
overzicht te krijgen van de verschillende functies op het terrein 
en hun relatie tot elkaar.

Technisch memorandum. Tevens wordt bij aanvang van het 
project een technisch memorandum opgemaakt. Dit document 
is een sleutelinstrument voor het ontwerpproces. Het bevat 
alle noodzakelijke informatie die het ontwerpproces stuurt en 
waarbinnen beslissingen worden opgenomen. Aldus zal het 
ontwerpproces maximaal rechtlijnig kunnen verlopen met de 
focus op kwaliteit, budgetbeheer en tijdsbeheersing binnen het 
ontwerpproces.

Coördinatievergaderingen. Het betreft hier enerzijds interne 
ontwerpvergaderingen en anderzijds tweewekelijkse vergade-
ringen met de opdrachtgever en de belanghebbende partijen. 
Op deze vergaderingen zal de architect de stand der werken 
toelichten aan de opdrachtgever in zake : organisatie, tijdsplan-

ning, budgettering en logistiek rond het project.

Presentatiemateriaal. In het kader van deze coördinatieverga-
deringen worden specifieke presentaties georganiseerd. De op-
maak van specifiek presentatiemateriaal (presentatiemaquette, 
affiches, e.d.) zal het voorwerp uitmaken van een aparte prijsof-
ferte voorafgaandelijk goed te keuren door de opdrachtgever.

Verslagen en proces verbaal. Het is belangrijk voldoende dui-
delijke verslagen bij te houden van ontwerp- en coördinatie-
vergaderingen. Het architectenbureau verzorgt de ontwerpver-
gaderingen en hun verslaggeving. De coördinatievergaderingen 
zullen georganiseerd worden door de opdrachtgever of door een 
aangestelde projectmanager. De verslaggeving van deze verga-
dering en het agenderen van de actiepunten voor de verschil-
lende partijen tegen de volgende coördinatievergadering zal 
worden opgesteld door de organiserende partij.

Opvolging en nazorg. SNCDA neemt de wekelijkse opvolging 
waar tijdens de realisatiefase om maximale kwaliteitszekerheid 
te verkrijgen gedurende de uitvoering van de werken. De ver-
slaggeving en de uitwisseling van verkregen informatie tussen 
uitvoerders en architect, zal van cruciaal belang zijn. De erva-
ring leert ons dat naar het einde van de werken specifieke taken 
en problematieken naar boven komen die vaak in de marge van 
de opdracht van het ontwerpteam liggen. Ook hier is het zinvol 
dit onderwerp te bespreken met de architect opdat deze proces-
sen zo efficiënt als mogelijk kunnen worden opgelost.
 

13. TEAMSAMENSTELLING
TEAM
De mandataris en het aanspreekpunt van het team is het ar-
chitectenbureau Sara Noel Costa De Araujo (SNCDA) et al. 
De eigenheid en ambitie van bouwheer, locatie en bestaande 
context vragen om een ontwerp op maat. Daarom werd voor 
deze studieopdracht een multidisciplinair team samengesteld. 
SNCDA et al. zal voor het architectuur- en stedenbouwkundig 
gedeelte specifiek samenwerken met Asli Cicek en met Véroni-
que Patteeuw. Professor Cor Wagenaar en Prof emeritus Franz 
Baro werden bereid gevonden het team te versterken als advi-
seurs.

Sara Noel Costa De Araujo (architectuur en stedenbouw)
Asli Cicek (meubilair en binneninrichting)
Véronique Patteeuw (architectuurkritiek)
Cor Wagenaar (deskundige zorgarchitectuur)
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Franz Baro (prof emeritus geneeskunde en psychiatrie)
Bollinger + Grohmann (stabiliteit)
Studiebureau Boydens (technieken)
Transsolar (klimaat en energiebewust bouwen)
Miething + Marti Baron (landschapsarchitectuur)

ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW
SNCDA et al. wil het zorgproject tot een hoogwaardige ruim-
telijke, stedenbouwkundige en architecturaal project ontwikke-
len dat gebed is in een rationele aanpak en leidt tot een inspi-
rerende nieuwbouw en renovatie. SNCDA et al. heeft enerzijds 
ervaring met het realiseren van grotere en complexere publieke 
gebouwen in België, en anderzijds met het uitvoeren en opma-
ken van stedenbouwkundige plannen en de aanleg van publieke 
ruimten. Onderzoek naar de wisselwerking tussen architectuur 
en stedenbouw is een constante in het werk van het bureau. 
Niet alleen heeft SNCDA et al. grote ervaring met architectuur 
en stedenbouwkundige planning als disciplines op zich, elke 
architectonische opgave is een zoektocht naar een specifieke, 
steekhoudende strategie die een boeiende ruimtelijke articulatie 
tussen architectonische objecten en een goede publieke tussen-
ruimte genereert. Dit streven kan uitmonden in een relatief dis-
crete aanpak of in oplossingen waarbij individuele, formeel zeer 
uitgesproken gebouwen de context maken en herscheppen. Bij 
de opdracht voor Kortrijk komen bovenstaande overwegingen 
weer op een eigen, uitdagende wijze samen.

Asli Cicek is architecte die de voorbije jaren een belangrijke 
expertise ontwikkelde op het gebied van publieke projecten en 
zich met name  specialiseerde in interieurprojecten. Ze werkte 
onder meer voor Zenghelis-Gigantes, en is momenteel archi-
tecte bij Robrrecht en Daem. Cicek doceert interieurontwerp 
aan St Lucas Gent.

Cor Wagenaar is architectuurhistoricus en deskundige zorgar-
chitectuur. Hij is universitair hoofddocent aan de Technische 
Universiteit Delft en aan de Universiteit van Groningen. Hij 
publiceerde internationaal over zorgarchitectuur, ondermeer 
Hospital Architecture (2006), Healthcare Architecture in the 
Netherlands (2010),

Professor emeritus Franz Baro is arts en deskundige op het ge-
bied van zorg en psychiatrie. Hij was jarenlang de medische 
directeur van de psychiatrische instelling Sint Kamillus te Bier-
beek en publiceerde over zorgarchitectuur, onder meer “A Con-
temporary Approach to Geriatric Care in Belgium” in het boek 
Life-span Design of Residential Environments for an Aging Po-

pulation van het  American Association of Retired Persons and 
Stein Gerontological Institute.

De studieopdracht schrijft zich in de Vlaamse context en een 
debat over duurzame architectuur. Architectuurcriticus Véroni-
que Patteeuw vervolledigt het team. Haar studies en publicaties 
naar hedendaagse architectuur en naar het belang van stadspro-
jecten in Vlaanderen, zullen een bijkomende meerwaarde geven 
aan het ontwerpteam.

LANDSCHAPSARCHITECTUUR
Het ontwerp voor Kortrijk schrijft zich in, in een belangrijke 
kwalitatieve landschappelijke context die voor ons integraal 
deel uitmaakt van de basisvoorwaarden van het project. Voor de 
landschapsaanpak wordt samengewerkt met bureau Miething + 
Marti Baron. Miething + Marti Baron is landschapsbureau met 
een ruime en specifieke ervaring in projecten waarbij cultuur-
historische en sociaal-maatschappelijke aspecten even zwaar 
wegen als specifiek landschappelijke en botanische inzichten. 
Ontwerpuitgangspunten vertrekken vanuit een nadrukkelijk 
waarderen van bestaande kwaliteiten. Procesbegeleiding en 
zorgvuldige opvolging door de tijd heen zijn vanzelfsprekend 
binnen de praktijk van het bureau.

STRUCTUUR EN TECHNIEKEN
Het is cruciaal dat het project in Kortrijk niet alleen steden-
bouwkundig en architecturaal duurzaam en waardevol is. Ook 
praktisch moet het over een lange periode flexibel, gebruiks-
vriendelijk en energetisch vernuftig zijn. Energiezuinigheid en 
gebruiks- en onderhoudsgemak zijn doelstellingen waarvoor 
SNCDA et al. nauw samen zal werken met teampartners Bol-
linger, Transsolar en Boydens. SNCDA et al. en zijn teamgeno-
ten zijn, doorheen verschillende wedstrijd- en uitvoeringspro-
jecten, uitstekend op elkaar ingespeeld en menen de relevante 
ervaring te hebben om tot een innovatief en blijvend duurzaam 
gebouwconcept te komen.

SNCDA et al. voorziet de dagelijkse projectleiding en com-
municatie van het project naar de opdrachtgever toe en zorgt 
voor de onderlinge communicatie en organisatie tussen de  
teamleden. Hiervoor wordt er een projectleider aangesteld. De 
projectleider wordt bijgestaan door een team van architecten 
en stedenbouwkundigen in het bureau die samen een ruimte-
lijke en programmatische analyse maken en concrete modellen 
testen op de site voor het gebouw. SNCDA et al. verzorgt de 
coördinatie van alle studies, integratie van alle studies die niet 
deel uitmaken van de opdracht, het architectuurontwerp, de 
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aanbestedingsdocumenten en de algemene leiding en controle 
op de werken.

Bollinger+Grohmann Ingénierie verzorgt de stabiliteitsstudie 
van de nieuwe en te renoveren gebouwen , gaat de aanbeste-
dingsdocumenten aanmaken voor structuur en stabiliteit en 
verzorgt de algemene leiding en controle op de werken wat be-
treft de structuur.

Transsolar ClimateEngineering staat in voor het ontwikkelen 
van het innovatieve klimaat en energieconcept vanaf de vroeg-
ste ontwerpfase. Hierdoor bereiken ze oplossingen waarbij 
lokale condities, vorm, materiaal en mechanische systemen 
geïntegreerde onderdelen vormen van een goed georkestreerd 
klimaatbeheersingssysteem dat de uitbatingskost drukt en het 
gebruikscomfort verhoogt.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Studiebureau Boydens is gespecialiseerd in klimaatstudie en 
speciale technieken, EPB controleberekening en EPB verslag-
geving. Voor dit luik maken zij de aanbestedingsdocumenten 
en verzorgen ze de algemene leiding en controle op de werken 
voor technieken. Hiervoor verzorgen zij eveneens de akoesti-
sche studie van het gehele complex.

Wij denken dat dit team buiten alle specialisaties voor het pro-
ject ook een troef heeft in zijn positieve jarenlange ervaring van 
samenwerken op verschillende grootschalige projecten in bin-
nen- en buitenland. CV’s en/of portfolio’s vindt u in bijlage.

14. RAMING 
PROJECTKOSTEN EN 

HONORARIA
RAMING ARCHITECTUUR 2013.10.30

Oppervlakte (m² brutto) Hoogte( m) Volume( m³) Eenheid

Het Portiek Nieuwbouw 3550 3,00 15.975,00
Het Landhuis Nieuwbouw 2295 3,00 10.327,50
Ondergrondse parkeergarage 765 3,00 2.295,00
Totaal: 6610 28.597,50

RAMING NIEUWBOUW Hoveelheid Eenheidsprijs

Deblayage 4.425 20,00 € 88.500,00 €
Installatie werf 1.475 5,00 € 7.375,00 €
Funderingen PU 264.000,00 €

Sub-Totaal 359.875,00 €

Het Portiek Nieuwbouw 3550
400,00 € 1.420.000,00 € Structuur
400,00 € 1.420.000,00 € Binnenafwerking
450,00 € 1.597.500,00 € Technieken
400,00 € 1.420.000,00 € Gevels

Sub-Totaal Portiek 5.857.500,00 €

Het Landhuis Nieuwbouw 2295
400,00 € 918.000,00 € Structuur
400,00 € 918.000,00 € Binnenafwerking
450,00 € 1.032.750,00 € Technieken
400,00 € 918.000,00 € Gevel

Sub-Totaal Landhuis 3.786.750,00 €

Totale Oppervlakte/totale kostprijs/m²prijs (zonder parking) 5845 10.004.125,00 €

Ondergrondse parking 765
280,00 € 214.200,00 € Structuur
41,25 € 50.000,00 € Berliner Wand
40,00 € 30.600,00 € Binnenafwerking
90,00 € 68.850,00 € Technieken
10,00 € 7.650,00 € Gevels

Totale Oppervlakte/totale kostprijs/m²prijs (enkel parking) 765 371.300,00 €

Totale Oppervlakte/totale kostprijs/m²prijs (parking&gebouw) 6.610 10.735.300,00 €

RAMING RENOVATIE Hoveelheid Eenheidsprijs

Het Portiek Nieuwbouw 760
1.650,00 € 1.254.000,00 €

Het Portiek Landhuis 344
1.500,00 € 516.000,00 €

Het Dagcentrum 300
380,00 € 114.000,00 €

Totaal Project 12.619.300,00 € exl BTW
ALGEMEEN TOTAAL (excl. btw, erelonen, verzekeringen,  e.d.)
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15. PLANNING EN TIMING VAN DE OPDRACHT
UITVOERING
In samenspraak met het bouwteam dient een afweging te gebeuren voor kortere planning dan voorzien versus een eventuele hogere 
bouwkost en het al dan niet voorzien van specifieke deeltermijnen waarbij de aannemer gehouden is om deze te respecteren om aldus de 
algemene planning niet in gevaar te brengen.
In algemene zin kan gesteld worden dat een snelle uitvoering van dit project mogelijk is gezien het zeer verticaal karakter van het bouw-
project waardoor verschillende afwerkingsniveaus boven elkaar kunnen werken (zie overlap in planningstabel) en gezien de uniformiteit 
binnen het ontwerp.
Tevens dient hier ook nog te worden aan toegevoegd dat de installatie- en afwerkingsfase ingekort werd aangezien de voorziene afwerkin-
gen voornamelijk van ‘droge aard’ zijn, met name nauwelijks pleister- en chapewerken e.d. en dat, gezien de aanwezigheid van zichtbaar 
blijvend beton en de verhoogde vloeren, de technieken zeer eenvoudig kunnen worden geplaatst en dit met een minimum aan slijpwerken.
PLANNING EN TIMING VAN DE OPDRACHT
In algemene zin zal bij aanvang van de opdracht een kalender worden afgesproken m.b.t. het bepalen van een reeks van ontwerp- en 
coördinatievergaderingen en dit afwisselend om de 14 dagen.
Bij elke voorziene fase waarop een beslissingsmoment voor de opdrachtgever en het bouwteam volgt, zal het ontwerpteam een update 
overhandigen van de totale raming van het project. 
Volgende basisdetaillering van de planning stellen wij hierbij voor:

Activiteit                       werkdagen

1. Fase VOORONTWERP            40 d
1.1 
Toetsing van het gewonnen wedstrijdontwerp aan parameters gebruikers en leden van het bouwteam, omgevingselementen, ondergrond, 
e.d.              10 d
1.2 
Inventarisatie van de diverse elementen en resultaten van ontwerpproces 1.1 en duiding van de weerslag van deze elementen op het win-
nend wedstrijdproject. Uit deze analyse dient een duidelijke lijst van actiepunten door het ontwerpteam enerzijds en door opdrachtgever 
en bouwteam anderzijds te worden voorgelegd. Deze zullen de basis vormen voor de aanpassingen aan het voorontwerp  10 d
1.3 
Start aanpassing voorontwerp in relatie tot de opmaak van een gedetailleerde raming, de opmaak van de diverse verantwoordingsnota’s en 
het technisch memorandum die deze omkaderen
Presentatie van het volledig voorontwerp          10 d
Beslissingsmoment 1
Evaluatie van het voorontwerpdossier door bouwteam en bevel aanvang volgende fase                     10 d 
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2. Fase ONTWERP                                                   125 d
2.1 
Fase definitief voorontwerp                                                     15 d
Beslissingsmoment 2
Evaluatie van het definitief voorontwerpdossier door het bouwteam                                     5 d
2.2 
Fase indienen van de bouwaanvraag en alle noodzakelijke administratieve stukken die hiermee een geheel vormen  35 d
Beslissingsmoment 3
Ondertekening van het bouwaanvraagdossier
2.3 
Fase opmaak aanbestedingsdossier                                                    60 d
Beslissingsmoment 4
Evaluatie van het aanbestedingsdossier door bouwteam en bevel aanvang volgende fase                                                 10 d

3. Fase GUNNING                                       75 d
3.1 Fase aanbesteding                                       45 d
3.2 Fase nazicht aanbestedingsdossier en opmaak gunningsverslag                                  30 d
 
4. Fase UITVOERING                                                   350 d
4.1 Bevel tot aanvang aan de aannemer                                                 (20 d)
4.2 Afbraakwerken                                                     30 d
4.3 Gesloten ruwbouw                                                   180 d
4.4 Installaties en afwerking                                                                150 d
4.5 Inrichting                                                    100 d
 
In samenspraak met het bouwteam dient een afweging te gebeuren voor kortere planning dan voorzien versus een eventuele hogere 
bouwkost en het al dan niet voorzien van specifieke deeltermijnen waarbij de aannemer gehouden is om deze te respecteren om aldus de 
algemene planning niet in gevaar te brengen.

In algemene zin kan gesteld worden dat een snelle uitvoering van dit project mogelijk is gezien het zeer verticaal karakter van het bouw-
project waardoor verschillende afwerkingsniveaus boven elkaar kunnen werken (zie overlap in planningstabel) en gezien de uniformiteit 
binnen het ontwerp. 
Tevens dient hier ook nog te worden aan toegevoegd dat de installatie- en afwerkingsfase ingekort werd aangezien de voorziene afwerkin-
gen voornamelijk van ‘droge aard’ zijn, met name nauwelijks pleister- en chapewerken e.d. en dat, gezien de aanwezigheid van zichtbaar 
blijvend beton en de verhoogde vloeren, de technieken zeer eenvoudig kunnen worden geplaatst en dit met een minimum aan slijpwerken.
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GEBORGEN IN EEN KLEINE 
WERELD

VZW de Korenbloem realiseert groepswoningen voor twee nieuwe catego-
rieën bewoners: jong dementerenden en slachtoffers van een beroerte. Wat 
deze gemeenschappelijk hebben is dat ze veelal afkomstig zijn uit normaal 
functionerende sociale verbanden. Jong dementerenden vervreemden daar-
van heel langzaam, wie een beroerte krijgt wordt er soms abrupt uit weg-
gerukt, maar familie, vrienden en kennissen blijven een veel prominentere 
rol spelen dan bij de bejaarde bewoners van De Korenbloem gebruikelijk 
is. Naast deze bestaande sociale verbanden scheppen de nieuwe afdelingen 
nieuwe sociale verbanden in groepswoningen. Die combineren een ge-
meenschappelijke woonkamer met persoonlijke kamers. Tevens zijn grote-
re appartementen voorzien waarin de patiënt met zijn of haar partner kan 
verblijven. Belangrijk zijn ook de innige betrekkingen met de buurt. De 
instelling streeft naar integratie. De indruk van een geïsoleerd eiland moet 
worden voorkomen. Het functioneren van de groepswoningen staat of valt 
met de inzet van het personeel. Een belangrijke uitgangspunt van het hier 
gepresenteerde ontwerp is dat het optimaal aan de specifieke behoeften 
van de patiënten tegemoet wil komen, maar daarnaast inzet op wat met 
een Engelse term staff satisfaction heet. De gebouwen moeten ook de staf 
een plezierig, comfortabel gevoel geven. De twee doelgroepen krijgen de 
beschikking over eigen gebouwen, die bestaan uit twee unieke combinaties 
van gerenoveerde villa’s en nieuwe vleugels. Er is alles aan gedaan om die 
in te richten om aan de noden van de bewoners tegemoet te komen, maar 
toekomstige functieveranderingen gemakkelijk mogelijk te maken. Een 
zeer belangrijk onderdeel van het project vormt de tuin. Deze wordt deels 
opengesteld voor de buurtbewoners, maar behoudt voor de patiënten een 
veilig, besloten karakter. Geborgenheid in een kleine wereld, dat is wat de 
Korenbloem zijn gebruikers wil bieden.


