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Ik ontmoet een wandelaar. Eerst denk ik dat 
het een onbekende boom is, maar het blijkt  

een wandelaar. Hij is onbevangen, we praten. 
Hij vraagt wat ik doe. Ik zeg: ‘Ik ben schrijver’. 

Hij zegt: ‘ Dat is iemand die aan het strand 
staat, een zandkorrel tussen zijn vingers bekijkt 

en die beschrijft. Als hij klaar is, is hij oud.  
Hij denkt dat hij het strand beschreven heeft.’  

Ik zeg: ‘Godverdomme.’  

A.L.Snijders - Strand

onderzoekt en bevraagt
de maat tussen de dingen,
de gepaste korrelgrootte  
van de groene ruimte, 
de infrastructuur-ruimte,
de (on)bebouwde ruimte,
die zich tussen of in 
het gecultiveerde landschap  
met haar specifieke schriftuur
kan invoegen.

de kerf in de aarde,
het bouwsel in het landschap,

de verweerde plank van de schuur,
de harde actie van het maken,
een object, het huis, het plein

en evenzeer een tekst,  
een beschrijving, een bestek,

de blauwdruk die de farde niet verlaat,
het zijn sporen materieel en tastbaar

van onze activiteit waaraan
een latent beeld vooraf gaat.

De idee die er nog niet ‘is’
wordt belicht en bevraagd,

trekt immateriële sporen
in de inzichten die het uitlokt,

in het geheugen dat het schept,
in de mensen die het samenbrengt,

in de vragen die het stelt,
in een tijdelijk collectief beeld.

Vluchtige sporen,
een rimpeling die uitdijnt 

voorbij het object an-sich.

De rijkdom van een gebouw, 
een stad is die van de collectieve 

ruimtes, die van alle plekken waar 
het dagelijkse leven zich afspeelt. 

Manuel de Sola Morales

Where there is a sandy beach  
with rocks standing up from it,  

as tides recedes small pools are left  
at certain places where the rock clusters.  

It is, as this, that our urbanism acts;  
the formation of buildings carry with it  

an empooling of the space-between.  
As with the rock pools,  

what is within that space-between  
seems extraordinarily vivid.

Peter Smithson - Empooling

het collectief
de gemeenschap,
le bien commun,
the common ground,
the common bond,
dat wat buiten de conditie van het zelf ligt,
dat wat zich onttrekt aan de plek  
waar je volledig voor jezelf beslist,
dat wat naar een fragiele balans zoekt  
tussen het ‘ik’ en het ‘wij’,
dat wat een gemeenschappelijk  
individueel belang aftast,
dat wat de eigen kavel aanvult  
met wat ons kan binden,
dat wat de winst uit  
de collectiviteit belichaamt,
het WIJ-aandeel,
ongebonden delen,
intentioneel of toevallig,
slimmer en lichter dan voorheen,
is een onmiskenbaar onderdeel  
van een ‘moderne’ samenhorigheid.
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dit gaat over gevoeligheden
ideeën en denkbeelden gekneed

door ons begrijpen van deze wereld, 
zijn mensen en onze ambacht.

Sommige begrippen zijn helder,
drijven aan het oppervlak  

en duiden we precies.  
Anderen blijven een vermoeden  

vragend om een verfijnder begrijpen,  
om meer ‘subtilitas’.
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The lobby is far more discouraging with  
its soiled white brick-patterned linoleum 
and its artificial ficus tree than it could 
possibly have been in its original  
decrepitude. Only the ancient marble 
wainscoting – a palomino-colored marble; 
veined in blue and gray with a deep  
yellow, smoky overlay, like a fine old 
cheese, now hideously echoed by  
the yellow walls- indicates that this was 
once a building of some consequence; that 
hopes were nurtured here; that upon en-
tering the lobby people were expected  
to feel as if they were moving in an orderly 
fashion into a future that held something 
worth having. 

Michael Cunningham - The Hours  

is de ruimte tussen woorden,
het moment tussen twee slagen,
de stilte waarin de klank uitdijt,
het is de leegte en de ademruimte,
het is de suggestie van het onnoembare,
en de belofte van ontelbare kansen.
Doorheen onze projecten werken  
we gestaag aan een scherper inzicht,  
(h)erkenning en fijngevoeligheid voor  
de kwaliteiten van deze actieve leegte. 
We geloven dat wit-ruimte essentieel is  
voor een architectuur van interactie.
 

Met het begrip ‘pro-publiek’ wordt  
de ruimte bedoeld die aan  

de perceptie of het gebruik van  
een publieke ruimte bijdraagt, 

maar die wel degelijk tot 
het privédomein behoort 

Aglaée Degros - 
Vlaams Eldorado

niet elk detail  
van de interactie 

is tijdloos en voorspelbaar.
De gebruiker eigent toe, 
amendeert, modificeert.
De tijd vervaagt, rekt uit,

maakt lijnen poreus,
fixeert nieuwe betekenislagen.
Een architectuur van interactie 

ambieert een attitude waarin 
een project betekenis krijgt 

door wat het toelaat te gebeuren 
voorbij de initiële intenties,

voorbij het eigen materiële lichaam.
We denken in scenario’s,

‘open ended’ en ‘open source’.
We ontwerpen intenties,
identiteit en ervaringen.
Ook dat is onze ambitie.
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Later ben ik samen met  
de schoolkinderen in hetzelfde ge-
bouw, maar ik woon er niet meer, 
ik ben er in elk geval niet bekend. 
Ik vraag een jongen waar de wc’s 
zijn, en hij wijst me er een - het is 
een mooie wc, met oud sanitair en 
houten beschot. Terwijl ik op de wc 
zit, gaat de ruimte omhoog - want 
het is ook een lift. Ik vraag me heel 
even af, terwijl ik doortrek,  
hoe de afvoer in dat geval werkt,  
en neem dan maar aan dat daar 
wel over nagedacht zal zijn.

Ludia Davis -  
De schoolkinderen in het gebouw

Een route is geen verbinding tussen plekken.  
Veeleer omgekeerd: routes constitueren plekken.  
Langs de weg ontstaan knooppunten, kruispunten,  
oversteekplaatsen, passages, speelplekken, schuilplekken,  
rustpunten. Het zijn de haltes van de route.  
Haltes zijn potentiële bestemmingen.

Joeri De Bruyn / Maarten Van Acker - In Via Veritas

Wonen is binnen onze cultuur altijd iets  
collectiefs geweest, al is het om de simpele reden  
dat men door samen te wonen winsten boekt  
– sociaal, financieel, ecologisch én ruimtelijk. (...)  
-Het begrip ‘collectiviteitswinst’ moet een standaard be-
trachting worden voor de woonomgevingen van  
de toekomst. 

BMSTR - Nieuwe vormen van collectiviteit
 

Situated at the interface of 
culture and nature, building 
is as much about ground as 

it is about built form

K. Frampton - 
Studies in Tectonic Culture

LOOSE FIT

verleent een project autonomie,
een zelfstandig bestaansrecht 
los van bijzondere noden, 
los van zijn huidige gebruikers.
Gebruikers komen en gaan,  
en met hen hun specifieke noden.
‘Loose fit’ kent ‘marge’ toe,
projecteert onbenoemde gebruiken, 
bevoordeelt strategieën die een 
gebruik- en programma-buffer inbedden. 
‘loose fit’ staat niet in contrast met 
individuele verhalen, en (sociale) identiteit.

All buildings are predictions.  
All predictions are wrong
A building is not something you finish.  
A building is something you start.

Steward Brand - How Buildings Learn: 
What Happens After They’re Built

geeft vorm aan veerkrachtige ruimteconcepten  
die densiteit, diversiteit en een mix van  

gebruik(ers), gebouwen en publieke ruimten  
omarmen. Het onderzoekt de principes  

van verweving, medegebruik, meervoudig  
ruimtegebruik en omkeerbaarheid van het huidige  

en toekomstig (ruimte)gebruik.
Ze creëert sterke, zinderende plaatsen 

die een significant onderdeel worden van  
het buurtnetwerk en identiteit verlenen 

aan een gemeenschap.
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verankerd in haar materie (massa), 
in de structuur van haar ruimte & landschap, 
in haar eco-systeem,  in het verhaal van de mensen 
die haar bevolken en in de wijze waarop die 
haar structuren gebruiken of misbruiken. 
Het genie van de plek is 
historisch permanent, provisoir en temporeel.
Vanuit het ver-beelden van een oneigenlijk gebruik,
het inbedden van ondenkbare alteraties , 
nu en door ongekende intervenanten, 
verhogen we de veerkracht en 
tillen we het potentieel 
van de ‘locus’ op.
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In the innovative and wide-
ranging Obsolescence, Daniel M. 
Abramson investigates this notion of 
architectural expendability and the 
logic by which buildings lose their 
value and utility. 
Abramson’s fascinating tour of our 
idea of obsolescence culminates in an 
assessment of recent manifestations 
of sustainability, from adaptive 
reuse and historic preservation to 
postmodernism and green design, 
which all struggle to comprehend and 
manage the changes that challenge 
us on all sides.



spaarzaam & zorgvuldig



Rotor Deconstruction  - tile reclaiming - anno 2014Gustave Caillebotte  - the floor scrapers - anno 1875



“In de huidige context is de rentmeester iemand die beseft dat de wereld 
niet van hem is, dat we allemaal slechts voorbijgangers zijn. Hij weet 
dat we slechts de brug vormen tussen zij die gestorven zijn en zij die 
nog moeten worden geboren. Uit dat besef vloeit de plicht voort om de 
(bebouwde) wereld waarin we terechtkomen en waarvan we de vruchten 
plukken in stand te houden en door te geven aan de volgende generaties 
- samen met verbeteringen die het systeem (gebouwde landschap) 
versterken. De aarde is het gemeenschappelijk bezit van alle mensen 
en van alle generaties. Zij moet van mens tot mens en van generatie tot 
generatie weer ontvangen en geschonken worden.” 

Rik Torfs, Wie mooi wil zijn, moet leiden, 2011



circulair denken



Diagram: The system diagram illustrates the continuous flow of technical and 
biological materials in the value circle. There are four circles of value creation. 
The diagram comprises a plethora of different terms that are integral to 
understand the different activities that contribute to a circular economy.
This diagram is an reinterpretation of an original owned by the Ellen MacArthur Foundation
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Diagram: Showing the division of 
the elements involved in building 
in relation to lifetime. 21

This diagram is an reinterpretation of an original 
owned by Steward Brand
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Nails damage the material.

Portland cement is 
impossible disassemble.

Avoid glue and sealants.

Fasteners can be found in 
all shapes and size.

Use screws, pins, 
nut and bolts.

Use lime mortar instead.

Use easy dissolvable binders.

Use common and 
similar fasteners.
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Kingo Karlsen, the demolition experts of today, has 
made a step by step plan of how they imagine the 
deconstruction process of ’The Four Administra-
tions’ would look like in the future.

Future deconstruction plan

Workplace
Establishment and maintenance of workplace.

Environmental decontamination
Removing of decontaminators, if any.

Emptying
Emtying and stripping all elements except the shell.

Dismantling
Dismantling of reusable building elements.

Reestablishment
Reestablishment of the site for original terrain.

Recycling
Crushing and recycling of materials to new elements.

Relocation
Relocation of elements at new building or storage.

Removal 
Removal of construction waste.

Step 
1

Step
 2

Step 
3

Step 
4

Step 
8

Step 
6

Step 
5

Step 
7

C
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“A building is not something you finish. 
A building is something you start.”

Stewart Brand



RE-USE  werkwijze RE-USE  gebouw RE-USE  materiaal

RE-USE  design_for_change RE-USE  water RE-USE  energie

80 à 85 % hergebruik



use as is: pleidooi voor behoud



“Someone who demolishes a building 
just to reerect it on the same site but in 
a ‘contemporary look’ has, in principle, 
gained absolutely nothing.”

Druot, Lacaton & Vasal







materialenbank & restwaarde





RE-DUCE 

USE AS IS MAINTAIN RE-PAIR UPGRADE

WHAT WE HAVE WHAT WE DO NOT USE RE-USE RE-DISTRIBUTE RU ON-SITE RE-ARRANGE

RE-FURBISH RE-MANUFACTURE RF ON-SITE RE-CONDITION

RE-CYCLE FUNCTIONAL RECYCLING DOWNCYCLING UPCYCLING

RE-DUCE 

USE AS IS MAINTAIN RE-PAIR UPGRADE

WHAT WE USE RE-USE RE-DISTRIBUTE RU ON-SITE RE-MIX

RE-FURBISH RE-MANUFACTURE RF ON-SITE RE-CONDITION

RE-CYCLE FUNCTIONAL RECYCLING DOWNCYCLING UPCYCLING

USE AS IS UPGRADE RE-MIX

STRUCTURE

SKIN

WHAT WE NEED WHAT WE HAVE SERVICES

SPACE PLAN

STUFF

D+S C+R RC D+S C+R RC D+S C+R RC

D+S = demount + stock c+r = clean + re-condition RC = reconstruct

RECLAIMED CIRCULAR NEW

STRUCTURE

SKIN

WHAT WE IMPORT SERVICES

SPACE PLAN

STUFF

CL CO TP CL CO TP CL CO TP

CL = from client co = from contractor TP = from third party
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intelligente ruïne



Bel Architects  - self build housing - anno 2013Le Corbusier  - plan domino - anno 1914-1915



esthetiek van verandering
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de winst van het niet bouwen



“Niet-bouwen is een werkwoord. Het gaat over bewust en doordacht 
omgaan met beschikbare ruimte. Het vertrekt bij weten wat je hebt, dus 
weten welke ruimte beschikbaar is of beschikbaar gemaakt kan worden. 
(..) Niet-bouwen is zoeken naar een verschuiving in ruimtegebruik waarbij 
de verandering meestal gedreven wordt door engagement en zuinigheid. 
Soms door noodzaak. Niet-bouwen is niet niets doen.(...) Niet-bouwen is 
denken over ruimte vanuit het delen en uitwisselen van behoeften. Dus 
afstand nemen van huidige denkpatronen die uitgaan van het hebben en 
consumeren van ruimte. ‘Toegang hebben tot’ wordt veel belangrijker dan 
‘eigenaar zijn van’. Bezitten en controleren maken plaats voor gebruiken 
en benutten.” 

RE-ST architecten - Pleidooi voor het niet bouwen.



gebruikers efficientie





gebruik infrastructuur schooldag vs. vakantiedag

6.30-8.30 8.30-12 12-13 13-15.30 18.30-22.30 6.30-8.30 8.30-12 12-13 13-15.30 18.30-22.30

SINT CORNELIUSSCHOOL KLEUTERSCHOOL 7 45% 0 0%
LAGERE SCHOOL 7 45% 0 0%
TURNZAAL 7 45% 0 0%
REFTER 1 6% 0 0%

BKO 5 30% 12 75%

PAROCHIECENTRUM CAFE 56 50% 56 50%
ZAAL 56 50% 56 50%
VERGADERRUIMTES 56 50% 56 50%
POLYVALENTE RUIMTE 56 50% 56 50%

KSA-VKSJ 0 0% 0 0%

ST-CORNELIUSKERK 4 15% 4 15%

OPEN RUIMTE 112 100% 112 100%

huidig gebruik infrastructuur potentieel gebruik infrastructuur

schooldag vakantiedag
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SINT CORNELIUSSCHOOL KLEUTERSCHOOL 33 30%
LAGERE SCHOOL 41 37%
TURNZAAL 36 32%
REFTER 5 4%

BKO 29 25%

PAROCHIECENTRUM CAFE 56 50% (*)

ZAAL 56 50% (*)

VERGADERRUIMTES 56 50% (*)

POLYVALENTE RUIMTE 56 50% (*)

KSA-VKSJ 3 3%

ST-CORNELIUSKERK 16 15%

OPEN RUIMTE 112 100%

huidig gebruik infrastructuur potentieel gebruik infrastructuur crea en tekenles sportsnack
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derde gebruiker
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witruimte



“People, Paths, and Purposes - Notions for a Participatory Envirotecture” - Philip Thiel - 1997
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Ik ontmoet een wandelaar. Eerst denk ik dat 
het een onbekende boom is, maar het blijkt  

een wandelaar. Hij is onbevangen, we praten. 
Hij vraagt wat ik doe. Ik zeg: ‘Ik ben schrijver’. 

Hij zegt: ‘ Dat is iemand die aan het strand 
staat, een zandkorrel tussen zijn vingers bekijkt 

en die beschrijft. Als hij klaar is, is hij oud.  
Hij denkt dat hij het strand beschreven heeft.’  

Ik zeg: ‘Godverdomme.’  

A.L.Snijders - Strand

onderzoekt en bevraagt
de maat tussen de dingen,
de gepaste korrelgrootte  
van de groene ruimte, 
de infrastructuur-ruimte,
de (on)bebouwde ruimte,
die zich tussen of in 
het gecultiveerde landschap  
met haar specifieke schriftuur
kan invoegen.

de kerf in de aarde,
het bouwsel in het landschap,

de verweerde plank van de schuur,
de harde actie van het maken,
een object, het huis, het plein

en evenzeer een tekst,  
een beschrijving, een bestek,

de blauwdruk die de farde niet verlaat,
het zijn sporen materieel en tastbaar

van onze activiteit waaraan
een latent beeld vooraf gaat.

De idee die er nog niet ‘is’
wordt belicht en bevraagd,

trekt immateriële sporen
in de inzichten die het uitlokt,

in het geheugen dat het schept,
in de mensen die het samenbrengt,

in de vragen die het stelt,
in een tijdelijk collectief beeld.

Vluchtige sporen,
een rimpeling die uitdijnt 

voorbij het object an-sich.

De rijkdom van een gebouw, 
een stad is die van de collectieve 

ruimtes, die van alle plekken waar 
het dagelijkse leven zich afspeelt. 

Manuel de Sola Morales
Where there is a sandy beach  

with rocks standing up from it,  
as tides recedes small pools are left  

at certain places where the rock clusters.  
It is, as this, that our urbanism acts;  

the formation of buildings carry with it  
an empooling of the space-between.  

As with the rock pools,  
what is within that space-between  

seems extraordinarily vivid.

Peter Smithson - Empooling

het collectief
de gemeenschap,
le bien commun,
the common ground,
the common bond,
dat wat buiten de conditie van het zelf ligt,
dat wat zich onttrekt aan de plek  
waar je volledig voor jezelf beslist,
dat wat naar een fragiele balans zoekt  
tussen het ‘ik’ en het ‘wij’,
dat wat een gemeenschappelijk  
individueel belang aftast,
dat wat de eigen kavel aanvult  
met wat ons kan binden,
dat wat de winst uit  
de collectiviteit belichaamt,
het WIJ-aandeel,
ongebonden delen,
intentioneel of toevallig,
slimmer en lichter dan voorheen,
is een onmiskenbaar onderdeel  
van een ‘moderne’ samenhorigheid.

  

 COLLECTIVITEIT

dit gaat over gevoeligheden
ideeën en denkbeelden gekneed

door ons begrijpen van deze wereld, 
zijn mensen en onze ambacht.

Sommige begrippen zijn helder,
drijven aan het oppervlak  

en duiden we precies.  
Anderen blijven een vermoeden  

vragend om een verfijnder begrijpen,  
om meer ‘subtilitas’.

     WITRUIM
TE

INTENTIE
S

       
     FIJN-GEVOELIGHED

EN 

 
The lobby is far more discouraging with  
its soiled white brick-patterned linoleum 
and its artificial ficus tree than it could 
possibly have been in its original  
decrepitude. Only the ancient marble 
wainscoting – a palomino-colored marble; 
veined in blue and gray with a deep  
yellow, smoky overlay, like a fine old 
cheese, now hideously echoed by  
the yellow walls- indicates that this was 
once a building of some consequence; that 
hopes were nurtured here; that upon en-
tering the lobby people were expected  
to feel as if they were moving in an orderly 
fashion into a future that held something 
worth having. 

Michael Cunningham - The Hours  

is de ruimte tussen woorden,
het moment tussen twee slagen,
de stilte waarin de klank uitdijt,
het is de leegte en de ademruimte,
het is de suggestie van het onnoembare,
en de belofte van ontelbare kansen.
Doorheen onze projecten werken  
we gestaag aan een scherper inzicht,  
(h)erkenning en fijngevoeligheid voor  
de kwaliteiten van deze actieve leegte. 
We geloven dat wit-ruimte essentieel is  
voor een architectuur van interactie.
 

Met het begrip ‘pro-publiek’ wordt  
de ruimte bedoeld die aan  

de perceptie of het gebruik van  
een publieke ruimte bijdraagt, 

maar die wel degelijk tot 
het privédomein behoort 

Aglaée Degros - 
Vlaams Eldorado

niet elk detail  
van de interactie 

is tijdloos en voorspelbaar.
De gebruiker eigent toe, 
amendeert, modificeert.
De tijd vervaagt, rekt uit,

maakt lijnen poreus,
fixeert nieuwe betekenislagen.
Een architectuur van interactie 

ambieert een attitude waarin 
een project betekenis krijgt 

door wat het toelaat te gebeuren 
voorbij de initiële intenties,

voorbij het eigen materiële lichaam.
We denken in scenario’s,

‘open ended’ en ‘open source’.
We ontwerpen intenties,
identiteit en ervaringen.
Ook dat is onze ambitie.

 

TU
SSENMAAT

SPO
REN

Later ben ik samen met  
de schoolkinderen in hetzelfde ge-
bouw, maar ik woon er niet meer, 
ik ben er in elk geval niet bekend. 
Ik vraag een jongen waar de wc’s 
zijn, en hij wijst me er een - het is 
een mooie wc, met oud sanitair en 
houten beschot. Terwijl ik op de wc 
zit, gaat de ruimte omhoog - want 
het is ook een lift. Ik vraag me heel 
even af, terwijl ik doortrek,  
hoe de afvoer in dat geval werkt,  
en neem dan maar aan dat daar 
wel over nagedacht zal zijn.

Ludia Davis -  
De schoolkinderen in het gebouw

Een route is geen verbinding tussen plekken.  
Veeleer omgekeerd: routes constitueren plekken.  
Langs de weg ontstaan knooppunten, kruispunten,  
oversteekplaatsen, passages, speelplekken, schuilplekken,  
rustpunten. Het zijn de haltes van de route.  
Haltes zijn potentiële bestemmingen.

Joeri De Bruyn / Maarten Van Acker - In Via Veritas

Wonen is binnen onze cultuur altijd iets  
collectiefs geweest, al is het om de simpele reden  
dat men door samen te wonen winsten boekt  
– sociaal, financieel, ecologisch én ruimtelijk. (...)  
-Het begrip ‘collectiviteitswinst’ moet een standaard be-
trachting worden voor de woonomgevingen van  
de toekomst. 

BMSTR - Nieuwe vormen van collectiviteit
 

Situated at the interface of 
culture and nature, building 
is as much about ground as 

it is about built form

K. Frampton - 
Studies in Tectonic Culture

LOOSE F
IT

verleent een project autonomie,
een zelfstandig bestaansrecht 
los van bijzondere noden, 
los van zijn huidige gebruikers.
Gebruikers komen en gaan,  
en met hen hun specifieke noden.
‘Loose fit’ kent ‘marge’ toe,
projecteert onbenoemde gebruiken, 
bevoordeelt strategieën die een 
gebruik- en programma-buffer inbedden. 
‘loose fit’ staat niet in contrast met 
individuele verhalen, en (sociale) identiteit.

All buildings are predictions.  
All predictions are wrong
A building is not something you finish.  
A building is something you start.

Steward Brand - How Buildings Learn: 
What Happens After They’re Built

geeft vorm aan veerkrachtige ruimteconcepten  
die densiteit, diversiteit en een mix van  

gebruik(ers), gebouwen en publieke ruimten  
omarmen. Het onderzoekt de principes  

van verweving, medegebruik, meervoudig  
ruimtegebruik en omkeerbaarheid van het huidige  

en toekomstig (ruimte)gebruik.
Ze creëert sterke, zinderende plaatsen 

die een significant onderdeel worden van  
het buurtnetwerk en identiteit verlenen 

aan een gemeenschap.

VEERKRACH
T

verankerd in haar materie (massa), 
in de structuur van haar ruimte & landschap, 
in haar eco-systeem,  in het verhaal van de mensen 
die haar bevolken en in de wijze waarop die 
haar structuren gebruiken of misbruiken. 
Het genie van de plek is 
historisch permanent, provisoir en temporeel.
Vanuit het ver-beelden van een oneigenlijk gebruik,
het inbedden van ondenkbare alteraties , 
nu en door ongekende intervenanten, 
verhogen we de veerkracht en 
tillen we het potentieel 
van de ‘locus’ op.

   
G
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voor wie bouwen wij ...





over woonpaden





“Het klassieke traject van huwen, kinderen krijgen en samen oud 
worden in het lege nest, dat lang de toetssteen was voor een geslaagd 
leven, is niet meer dan één van de vele keuzemogelijkheden 
geworden. De visie op wonen van gezinnen moet meer aandacht 
geven aan nieuwe relatie- en gezinsvorming, wisselende 
gezinssamenstellingen, vormen van meergenerationeel wonen, 
een toegenomen nood aan tijdelijke woonoplossingen en nieuwe 
woonvormen.”

“De sleutel past niet meer op elke deur. Dynamische gezinnen en flexibel wonen” 2015



+

kangoeroewoning 
zorgwoning

MULTIGENERATIONEEL WONEN

+

week A week B

MIKADOWONEN

++ +

gemeenschapshuis

woongemeenschap

BOEMERANGWONEN

GESTIPPELD WONEN



THUISWONEN & COLLECTIVITEIT

zorgstudio

zorgwoning

kangoeroewoning mantelzorg / assistentiewoning

living apart

co-op woonkamer

satellietkamer

zorgstudio

zorgwoning

woning

collectieve ruimte

gestippeld wonen co-living mikado woning

satellietkamer / gastenstudio



5 woonverhalen



kangoeroe wonen







gedeeld wonen













"De subtiele gradaties tussen privé, semipubliek 
en straat, demonstreren hoe wonen niet 
mordicus een individuele zaak moet zijn. De 
juiste architectonische keuzes bieden juist 
kansen voor interactie. 

De Beemden in Londerzeel mag dan wel 
gericht zijn op een eerder bemiddeld publiek, 
belangrijker is dat het project het DNA in zich 
draagt van een nieuw verkavelingsmodel: 
een nieuwsoortig woonerf dat woonkwaliteit 
biedt voor zowel gezinnen met kinderen, 
alleenstaanden als ‘kangoeroewonen’. "

Modelwonen in de Verkaveling  - Koen Van Synghel 



co-living













maaiveld











groene publieke ruimte - sport & spel



What is a Complete Neighborhood? 

 t 
he term “complete neighborhood” refers to a neighborhood where one has safe and 
convenient access to the goods and services needed in daily life. This includes a variety 
of housing options, grocery stores and other commercial services, quality public 

schools, public open spaces and recreational facilities, affordable active transportation options 
and civic amenities. An important element of a complete neighborhood is that it is built at a 
walkable and bikeable human scale, and meets the needs of people of all ages and abilities.

the portlaNd plaN | page 76 | www.pdxplan.com
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"Wonen is 
binnen onze cultuur 

altijd iets collectiefs geweest, 
al is het om de simpele reden dat 

men door samen te wonen winsten boekt 
– sociaal, financieel, ecologisch én ruimtelijk. 

(...) De Pilootprojecten Wonen hebben als doel 
deze collectiviteitswinsten te helpen verbeelden 

en realiseren. Het begrip ‘collectiviteitswinst’ 
moet een standaard betrachting worden 
voor de woonomgevingen van de toekomst. 
Collectiviteitswinsten zouden zo moeten kunnen 
evolueren naar een effectief beleidsmiddel, 

waarbij de nadruk op de woonbonus van 
vandaag kan verschuiven naar de 

collectiviteitsbonus van morgen." 

Pilootprojecten Wonen - Nieuwe vormen 
van collectiviteit - BWSTR
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common ground



 GARAGEBOXEN

 VOORTUIN

 RESTRUIMTE / 'ACHTERKANT'

 GESLOTEN SOKKEL

 BRANDWEG 

 NIEMANDSLAND

 BELANGRIJKE BOMENRIJ 

 ONDUIDELIJKE TOEGANG

 BUURTPARKING

 GROENPLEIN

 SPEELPLEIN

 TERRASSEN

 HOOGBOUWPLEIN

 REPETITIEVE GEVEL
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diversity / livingpath



social network live at home co-living



LIVING AT HOME & COLLECTIVITY

kangoeroewoning

zorgwoning collectieve gastenkamers

co-living / meegroeiwoningmantelzorg / assistentiewoningzorgstudio

living apart



standaard appartementen 2/3

3/4 3/5 3/5 4/6

FAMILYTREE UNIT-TYPES



linving apart & integraal toegankelijk wonen de assistentiewoningen

de grote familie + collectieve ruimte co-living op 1 niveau + assistentie op 1 niveau

de assistentiewoningen & meegroeiwoningen de assistentiewoningen & meegroeiwoningenliving apart +
aanpasbaar wonen voor grote families

de (assistentie) studio /
living apart + zorgwoningen

assistentiewoningen & meegroeiwoningen kangoeroewoningen

de grote familie + assistentiewoningen

MULTIPLE LIVING
selection of combinations



type 1/2 IT type 2/3 IT type 2/3 type 3/4  IT type 0/1 IT
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268 vp 1
keuken bp - gs
+000 te 

lokaalhoogte
lokaalnaam

vloerpas

materiaal plafond
materiaal wand
materiaal vloer 

LEGENDE

asbestvrije  cement
afwateringskanaal
aluminium
alarm instalatie
afvoer condens

beton
bardage
betonblok
beton glad (zichtwerk)
bepleistering  glad
bepleistering  ruw
balkjes en potten
beton ruw (beplakt)
blauwe  hardsteen
beton tegel
betonwelfsels  glad
betonwelfsels  ruw

cassetten
cellenbeton
cellenglas
chape glad
cementering
convector
computer

droogautomaat
schakelaar/dimmer  (h=100)
dienstkraan
belknop/deurtelefoon
diepvries
drainage sleuf (aco-drain)

fornuis
frituurpan

gevelbepleistering
glasdal
geveldienstkraan
glas
gordijnnis
gevelsteen
gipskarton
granito
gerekt staal
gezandstraald  glas

hoogte boven vloerpas
huishoudelijk  afvalwater
houten vloer
handwasser
houtwolplaat
houtvezelplaat  

kabelgoot
kalei
koelkast
kollektor
klinkers
kwartstechniek
kogelwerend       

ac
ak 
alu 
ai
afc 

b
ba 
bb 
bg 
bp
bpr
b+p 
br 
bs
bt 
bwg 
bwr
 
ca
cb 
cg    
ch      
cm 
co
comp

da 
dim 
dk
dt 
dv
ds

fo 
fri

gbp
gd 
gdk
gl
gn
gs
gp
gr 
gst
gz

h=
ha 
hv
hw
hwp
hvp

kg
ka
kk
kol
kl 
kt 
kw

lamellen
laminaat
ligbad
linoleum
luchtrooster
luidsprekerkontakt
lichte wand

isolatie
inbraakwerend

metalen buisprofiel
multiplex
magnetron
minerale  wolnatuursteen

onderzoekkamer
ovenpaneel

parket
lood
plafondbekleding
parlofoon
polybeton
projectomkasting
pompput
poroton
polystyreen

radiator
rookdetector
brandweerstand
rail
raamtablet
regenwater

staal
sandwich-paneel
snelbouw
sokkel
septische  put
spoeltafel
stofzuiger

tegel
telefoonkontakt
toezichtput
termostaat
tv/radiokontakt

uitgietbak
urinoir
uitzettingsvoeg

vloerafvoerput
ventilator
videofoon
ventilokonvektor
verluchting
vloermat
verlaagd plafond
vast tapijt
vaatwasser
vezelcement

la          
lam
lb
lin
lr 
ls 
lw

iso
iw 

mb
mp
mt
mwns

ok
ov

pa
pb
pbk
pf
pn
po
pp
pr
ps

ra
rd
rf
rl
rt
rw

s
spa
sn
so
sp
st
sz

te
tel
tp
ts
tv

ub
ur
uv

va
ve
vf
vk
vl
vm
vp
vt
vw
vz

asbestvrije  cement
afwateringskanaal
aluminium
alarm instalatie
afvoer condens

beton
bardage
betonblok
beton glad (zichtwerk)
bepleistering  glad
bepleistering  ruw
balkjes en potten
beton ruw (beplakt)
blauwe  hardsteen
beton tegel
betonwelfsels  glad
betonwelfsels  ruw

cassetten
cellenbeton
cellenglas
chape glad
cementering
convector
computer

droogautomaat
schakelaar/dimmer  (h=100)
dienstkraan
belknop/deurtelefoon
diepvries
drainage sleuf (aco-drain)

fornuis
frituurpan

gevelbepleistering
glasdal
geveldienstkraan
glas
gordijnnis
gevelsteen
gipskarton
granito
gerekt staal
gezandstraald  glas

hoogte boven vloerpas
huishoudelijk  afvalwater
houten vloer
handwasser
houtwolplaat
houtvezelplaat  

kabelgoot
kalei
koelkast
kollektor
klinkers
kwartstechniek
kogelwerend       

lamellen
laminaat
ligbad
linoleum
luchtrooster
luidsprekerkontakt
lichte wand

isolatie
inbraakwerend

metalen buisprofiel
multiplex
magnetron
minerale  wolnatuursteen

onderzoekkamer
ovenpaneel

parket
lood
plafondbekleding
parlofoon
polybeton
projectomkasting
pompput
poroton
polystyreen

radiator
rookdetector
brandweerstand
rail
raamtablet
regenwater

staal
sandwich-paneel
snelbouw
sokkel
septische  put
spoeltafel
stofzuiger

tegel
telefoonkontakt
toezichtput
termostaat
tv/radiokontakt

uitgietbak
urinoir
uitzettingsvoeg

vloerafvoerput
ventilator
videofoon
ventilokonvektor
verluchting
vloermat
verlaagd plafond
vast tapijt
vaatwasser
vezelcement

wasautomaat
wachtbuis
fekalieën
welfsels in gebakken  aarde
wasemkap
wastafel
waterverzachter
warm water

zichtmetselwerk
zink
zakput
zelfsluitende  deur
zonnewering

bestaande toestand
nieuwe toestand

enkel deksel
dubbel deksel
enkele put
dubbele put
verlaagd plafond systeem 1 :
- mw iso 5 cm
- gp 2,5 cm
- mw iso 10 cm
- hwp 2,5 cm

verlaagd plafond systeem 2 :
- mw iso 10 cm
- gp 2,5 cm
- mw iso 10 cm
- hwp 2,5 cm

verlaagd plafond systeem 3 :
- iso      5 cm
- gp 2,5 cm

voorzetwand  systeem 1
voorzetwand  systeem 2
voorzetwand  systeem 3
wand systeem 1
wand systeem 2
schachtwand  systeem 1
akoestische  voeg
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BT
NT

ED
DD
EP
DP
vp1

vp2

vp3

V1
V2
V3
W1
W2
S1
AV

w
ada

**
*AV

ak
oe

st
is

ch
e

vo
eg

 (A
V

)

ra

ra

ra
ra

ra

w
a

da
**
*

akoestische
voeg (AV)

AV

plafondluik
40x40 cm

- wegneembare wand
  in geval van IT appartement
- volkern-plaat in U-profiel boven en
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240 - 245         bp
trappenhal 2 bp
+879 - +884    te

230                  hwp
hal 2    bp
+884    te

243                  bp
leefruimte    bp+gp
+884    lin

243                  bp
keuken    te+gp
+884    lin

243                  bp
berging    gp
+884    te

214                  vp/bp
inkom    bp
+884    lin

205               vp
gang gp
+884 lin

243                 bp
badkamer   bp+gp+te
+884    te

243                         bp
slaapkamer 1        bp+gp
+884           lin

243                         bp
slaapkamer 2        bp+gp
+884           lin

243                         bp
slaapkamer 3        bp+gp
+884           lin

243                  bp
keuken    te+gp
+884    lin

243                  bp
berging    bp+gp
+884    te

214                  vp
inkom    bp+gp
+884    lin

243                  bp
leefruimte    bp+gp
+884    lin

233                  vp
badkamer    bp+gp+te
+884    te

243                  bp
leefruimte    bp+gp
+884    lin

243                  bp
leefruimte    bp+gp
+884       lin

243                  bp
inkom    gp
+884    lin

243                  bp
inkom    bp+gp
+884    lin

243                  bp
keuken    te+gp
+884    lin

243                  bp
keuken    te+gp
+884    lin

243                  bp
berging    gp
+884    te

243                  bp
berging    gp
+884    te

243                         bp
slaapkamer 1        bp+gp
+884           lin

243                  bp
badkamer    te+gp
+884    te

243                         bp
slaapkamer 2        bp+gp
+884           lin

243                         bp
slaapkamer 1        bp+gp
+884           lin

243                         bp
slaapkamer 2        bp+gp
+884           lin

243                  bp
badkamer    te+bp+gp
+884    te

205                  vp
gang    gp
+884    lin

205                  vp
gang    gp
+884    lin

243                         bp
slaapkamer 2        bp+gp
+884           lin

243                         bp
slaapkamer 2        bp+gp
+884           lin

243                         bp
slaapkamer 1        bp+gp
+884           lin

243                         bp
slaapkamer 1        bp+gp
+884           lin

243                  bp
badkamer    te+gp
+884    te

243                  bp
badkamer    te+bp+gp
+882    te

243                  bp
berging    gp
+884    te

243                  bp
berging    bp+gp
+884    te

243                  bp
keuken    te+gp
+884    lin

243                  bp
keuken    te+gp
+884    lin

243                  bp
leefruimte    bp+gp
+884    lin

243                  bp
leefruimte    bp+gp
+884    lin

243                  bp
inkom    gp
+884    lin

243                  bp
inkom    bp+gp
+884    lin

214                  vp
inkom    gp
+884    lin

214                  vp
inkom    bp+gp
+884    lin

243                  bp
leefruimte    bp+gp
+884    lin

243                  bp
leefruimte    bp+gp
+884    lin

243                  bp
keuken    te+gp
+884    lin

243                  bp
keuken    te+gp
+884    lin

243                  bp
berging    gp
+884    te

243                  bp
berging    bp+gp
+884    te

243                         bp
slaapkamer           bp+gp
+884           lin

205                  vp
gang    gp
+884    lin

243                  bp
badkamer    te+gp
+884    te

243                         bp
slaapkamer 2        bp+gp
+884           lin

243                         bp
slaapkamer 1        bp+gp
+884           lin

233                  vp
badkamer    te+bp+gp
+884    te

205                  vp
gang    gp
+884    lin

205                  vp
gang    gp
+884    lin

205                  vp
gang    gp
+884    lin

205                  vp
gang    gp
+884    lin

244                      hwp
trapbordes        bp
+755        te

244                      hwp
trapbordes        bp
+755                    te

240 - 245         bp
trappenhal 1 bp
+879 - +884    te

230                  hwp
hal 1    bp
+884    te

243                  bp
berging    bp+gp
+884    lin

243                  bp
berging    bp+gp
+884       lin

helling

helling 

mt/ov

nis kk

mt/ov

oven

vw

mt/ov

oven

vw

mt/ov

oven

vw

mt/ov

oven

vw

mt/ov

nis kk

vw

mt/ov

nis kk

vw

mt/ov

nis kk

vw

vw
2xRWA 
DN50

2xRWA 
DN56

2xRWA 
DN50

2xRWA 
DN56

K.01

K.02

K.03

K.04

K
.0

5

K.06

K.07

K.08K.09

K.10

K.11

K
.1

2

K.13

K.14

K.15

K.16

te

te

vliesdoek
150x150 cm

gordijnrail

17
0

12
56

17
0

43
3

R
 3

.3
7 

(1
05

 x
 1

64
)

18
2

R
 3

.3
8 

(6
8 

x 
16

4)
46

8

135 R 3.01 (105 x 164) 152 R 3.02 (105 x 164) 246 R 3.03 (275 x 210) 150 R 3.04 (134 x 164) 64 117,4 R 3.05 (68 x 164) 118,6 63,9 R 3.06 (134 x 210) 150 R 3.07 (275 x 164) 217 R 3.08 (134 x 164) 151 R 3.09 (105 x 164) 212 R 3.10 (105 x 164) 151 R 3.11 (134 x 164) 220 R 3.12 (275 x 210) 150 R 3.13 (134 x 164) 64 118,5 R 3.14 (68 x 164) 118,5 64 R 3.15 (134 x 164) 150 R 3.16 (275 x 210) 246 R 3.17 (105 x 164) 152 R 3.18 (105 x 164) 135

46
7

R
 3

.1
9 

(6
8 

x 
16

4)
18

2
R

 3
.2

0 
(1

05
 x

 1
64

)
43

3

135 R 3.36 (105 x 164) 152 R 3.35 (105 x 164) 313 R 3.34 (205 x 210) 105 R 3.33 (205 x 164) 409 R 3.32 (134 x 164) 150 R 3.31 (275 x 210) 215 R 3.30 (134 x 164) 151 R 3.29 (105 x 164) 214 R 3.28 (105 x 164) 151 R 3.27 (134 x164) 220 R 3.26 (275 x 164) 150 R 3.25 (134 x 210) 408 R 3.24 (205 x 164) 105 R 3.23 (205 x 210) 315 R 3.22 (105 x 164) 152 R 3.21 (105 x 164) 135

311 554 227 273 304 18 273 1051 836 227 270 305 273 227 272 593

591 272 227 849 227 836 1067 287 565 227 554 314

dichten vuilnisluik 30x30 cmdichten vuilnisluik 30x30 cm dichten vuilnisluik 30x30 cmdichten vuilnisluik 30x30 cm

pas = +884

pas = +879

opening liftschacht opstorten 
met beton

dubbele leuning
s leuning

dubbele leuning
s leuning

pas = +884

pas = +879

opening liftschacht opstorten 
met beton

de
ur

bl
ad

 
98

x2
01

,5
 c

m
de

ur
bl

ad
 

98
x2

01
,5

 c
m

deurblad 
83x201,5 cm de

ur
bl

ad
 

93
x2

01
,5

 c
m

deurblad 93x201,5 cm
+ 50x201,5 cm glasvlak

deurblad 93x201,5 cm
+ 50x201,5 cm glasvlak

de
ur

bl
ad

 
83

x2
01

,5
 c

m

deurblad 
98x201,5 cm

deurblad 
83x201,5 cm

de
ur

bl
ad

 
73

x2
01

,5
 c

m

metselwerk boven en onder 
haspelkast :
- bb + bp
- opening haspelkast van pas 
  +0.39 en tot pas + 1.21 tov
   afgewerkte vloerpas,
  incl. latei
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het belang van deze coördinatie wordt toegelicht.
Het organiseren van de nodige tussentijdse proeven om de toegepaste uitvoeringen te testen behoren tot zijn opdracht.
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zelfde maatvoering als in
"beeld 1" zodat beide
inwisselbaar zijn
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alle dagkanten in hardhout

variabel passtuk hardhout
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wanddeel inkom
tussen type 1/2 en 2/3 op de kop

wanddeel berging
tussen type 1/2 en 2/3 voorgevel

wanddeel gang
tussen type 1/2 en 3/4 op de kop

alle dagkanten in hardhout

plan plan plan

doorsnede

dynamische wandelementen
wanddeel inkom tussen type 1/2 en 2/3 op de kop - wanddeel berging tussen type 1/2 en 2/3 voorgevel - wanddeel gang tussen type 1/2 en 3/4 op de kop

1/25dynamische wandelementen 2
Hoogbouwplein Zelzate 01.03.2016



1/10dynamische wandelementen 3
Hoogbouwplein Zelzate

voeg 15 mm

- brandwerende deur, plaat of glkw. materiaal EI 60 
  met achterliggend kader minerale wol verkleefd
  op deurblad/plaat

- voorstel opbouw: 
     textieldoek
     minerale wol 
     gipskarton 2 x 12,5 mm
     afwerkingsplaat

excentrische bevestiging dynamisch 
element aan stelkader 

bevestiging stelkader aan 
kader (tussendorpel)

ak. isolatie 15 mm

voeg van ak. en brandwerende isolatie

demonteerbaar stelkader hardhout in 2 delen

voorkader hardhout (tussendorpel) in 2 delen
bevestigd op ruwbouw

tussenvoeging van ak. & th. isolatie

kitvoeg

dynamisch wanddeel bestaande uit 2 
afzonderlijke delen, te bevestigen op 
apart demonteerbare stelkaders

het geheel dient te voldoen aan 
brandweerstand Rf 1 uur 
en akoestische eis dB 63

1

principedetail horizontale snede

dynamisch wanddeel bestaande uit 2 
afzonderlijke delen, te bevestigen op 
apart demonteerbare stelkaders

het geheel dient te voldoen aan 
brandweerstand Rf 1 uur 
en akoestische eis dB 63

kitvoeg

kader hardhout (tussendorpel) in 2 delen
bevestigd op ruwbouw
tussenvoeging van ak. & th. isolatie

ak. isolatie 15 mm

voeg van ak. en brandwerende isolatie

excentrische bevestiging dynamisch 
element aan stelkader 

voeg 15 mm

- brandwerende deur, plaat of glkw. materiaal EI 60 
  met achterliggend kader minerale wol verkleefd
  op deurblad/plaat

- voorstel opbouw: 
     textieldoek
     minerale wol 
     gipskarton 2 x 12,5 mm
     afwerkingsplaat

demonteerbaar stelkader hardhout in 2 delen

principedetail verticale snede - aansluiting op vloer

dynamische wandelementen
principedetails 01.03.2016
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2.2.2. Design and assembly 
The F4.1 base module can essentially accommodate all window sizes and various numbers of ventilation 
duct runs4. The following drawing shows a relatively large assembly with four ventilation ducts on either 
side. Basic information on the routing and dimensioning of the ventilation ducts is available at the design 
stage due to their generally vertical arrangement, fixed positions within the assembly and individual 
component sizes. This duct arrangement and its assembly automatically meet fire-safety requirements 
provided the relevant minimum sizes and material specifications are observed. 
 
The sizes of the individual components follow a pattern. Although the exploded drawing (Figure 10) 
appears complex at first sight, this merely reflects the attempt to collect and tackle many "problems" 
simultaneously within a single base module. All components shown below can be factory-assembled. The 
assembly procedures were tested using a full-scale working model. 

 

Figure 10: Exploded drawing showing the components of F4.1 base module. Layer1: components 1-13, 
layer 2: components 14-20 

 
Components 1-13 form layer 1. Its thickness depends on the diameter of the integrated ventilation 
ducts:  

 Layer 1 thickness for D internal = 80 mm: 30 mm+15 mm+140 mm+15 mm = 200 mm 
 Layer 1 thickness for D internal = 100 mm: 30 mm+15 mm+160 mm+15 mm = 220 mm 

 
Components 14-20 form layer 2. Its thickness depends on the necessary insulation thickness over the 
ventilation ducts and the total U-value (thermal transmittance) required. The example shown 
incorporates 20 mm thick vacuum insulation panels (VIP) and 100 mm glass wool or rock wool. Here, 
then, layer 2 has a total thickness 120 mm (without external skin). The overall assembly thickness 
relevant to the U-value – excluding the external skin and levelling layer in contact with the existing 
masonry – thus totals 200 mm + 120 mm = 320 mm. Added to this are the values for the levelling layer 
and existing masonry, together with a small value for the external skin. This assembly also provides a 
low-thermal-bridging solution for the blind box as this is located entirely within layer 2 and can be 
covered internally by thermal insulation – either a standard product or VIP.  

                                               
4 A survey conducted by the Competence Centre for Typology and Planning in Architecture (CCTP) at Lucerne 

University of Applied Sciences and Arts [V] showed that the F4.1 base module would be applicable to some 
2.3 million openings in 106.000 residential buildings in German-speaking Switzerland. 
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Kwan%ta%eve	analyse:	gevelelementen	
Geen	upgrade	–	FIN		

!  Hogere	investeringskost	voor	dynamische	alterna%even		
•  Kosten	plaatmaterialen	(mul%plex	en	winddichte	houtvezelplaat)	
•  Kosten	houten	gevelbekleding	

!  EPS	variant:	hoge	onderhoudskosten	binnen-	en	buitenafwerkingen		
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Kwan%ta%eve	analyse:	gevelelementen	
Geen	upgrade	–	ENV	
		!  Hogere	ini%ële	milieukost	voor	dynamische	alterna%even		

•  Hoge	milieuimpact	mul%plex	
•  Nodige	hoeveelheid	materialen	(regelwerk	en	plaatmaterialen)	

!  Weinig	verschil	tussen	alterna%ef	1	(chemisch	verduurzaamd	hout)	en	alterna%ef	2	(thermisch	
gemodificeerd	hout)	
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Kwan%ta%eve	analyse:	gevelelementen	
Upgrade	technieken	na	10j	–	FIN	
	
		!  Geen	financieel	voordeel	bij	het	gebruik	van	dynamische	alterna%even:	hoge	arbeidskosten	

demonteren	en	hermonteren		(op	basis	van	ASPEN)	
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Kwan%ta%eve	analyse:	gevelelementen	
Upgrade	technieken	na	10j	–	ENV	
		
!  Geen	milieuvoordeel	bij	het	gebruik	van	dynamische	alterna%even:	lage	milieuimpact	

bepleistering	versus	hoge	milieuimpact	mul%plex	
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BU

opendraaiende raamdeurvleugel
minimale doorgangsbreedte 90 cm

wind- en waterdichting

kitvoeg

samendrukbare isolatie

luchtdichting 

uitbekleding massief hout  / vernist

isolatie MW - hoge dichtheid

zwelband + kitvoeg

zwelband

geleider voor screen te bevestigen op 
buitenschrijnwerk na uitvoering 
ETICS-systeem

omkaderingselement polyurethaan
plaatselijk bevestigd aan muurmassief
met L-vormige metalen consoles

raamdorpel met kopschot dorpel uit
polyurethaan bekleed met rvs
deel van omkaderingselement

breedte dorpel gelijk aan vrije 
opening omkaderingselelement

bestaand of nieuw pleisterwerk
voorzien van eindlaag pleister

verd. +1 > +5 bestaand muurmassief beton 160 mm
of nieuw metselwerk 140 mm

verd. +6 > +8 bestaand muurmassief beton 200 mm
of nieuw metselwerk 190 mm

H01 : principedetail raamdeur terras type 7

BI

BU

min. 90 x 90 mm

min. 90 x 90 mm

H02

BI

BU

vast kozijn
min. 90 x 70 mm

H03

1/5details H01, H02, H03
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BI BU

onderregel terrasdeur
min. 90 x 180 mm

luchtdichtingsfolie

drukvaste iso. ter
ondersteuning van
dorpelprofiel

zwelband

alu U-profiel

screen met alu omkasting te plaatsen
na uitvoering EPICS-systeem

UNP 220 (stab) thermisch ontkoppeld
verankerd aan bestaande structuur /
aan de uiteinden voorzien van 
opgelaste kopplaat / 
stootvoegen in de langse richting 
waterdicht af te werken

zwelband

kokerprofiel 
40 x 40 x 5 mm (stab)

1

3,5

vloerrooster uit geprefabriceerde
tegels uit strekmetaal

0,5
randiso. 5 mm

samendrukbare isolatie + kitvoeg

wind- en waterdichting

doorlopend dorpelprofiel 
stootvoegen in langse richting 
waterdicht af te werken 
/ voorzien van kopschot

V03 : principedetail aansluiting terras op gevel ter plaatse van terrasdeur - buitenschrijnwerkgeheel type T7

m
ax

 2
0m

m

linoleum   5 mm
dekvloer 60 mm
PE-folie  
PU akoestische isolatie 15 mm
MW thermische isolatie 30 mm
PE-folie
opstort beton 40 mm
bestaande draagvloer
bestaande pleister
dunpleister   

min. 90 x 160 mm

min. 90 x 60 mm

zwelband +
kitvoeg

luchtdichtingsfolie

houten regel

gyproc

brandschot: platstaal 
250 x 10 mm inbegrepen
in structuur (stab)

brandregel MW / positie te optimaliseren door 
uitvoerder ifv aansluiting op terras en 
raamdorpel van terrasdeur

minimum 30

+220

gordijnrail inbouw

bovenregel 
omkaderings-
element uit 
polyurethaan
stevig bevestigd 
aan muurmassief 
met L-vormige 
metalen consoles

zwelband

wind- en 
waterdichting

kopschot

dorpelprofiel van 
omkaderingselement uit 
polyurethaan bekleed met rvs
uitgevoerd als één geheel
stevig bevestigd aan 
vloerplaat adhv metalen
L-vormige consoles

BU

IP
E

 1
80

 (s
ta

b)

18
4

7

1,
2

2 4,
3

UNP 220 (stab)

onderzijde gelijk
11

1

bovenzijde gelijk

hoh 14,1

kokerprofiel
40 x 40 x 5 mm (stab)

verticale spijlen massief hout
95 x 45 mm h.o.h. 141 mm
stevig bevestigd tegen onderregel

onderregel massief hout 45 x 330 mm
stevig bevestigd tegen UNP 220

33

bevestiging (regelwerk ter ondersteuning en/of ophanging
van strekmetaal voor boven- en onderafwerking, 
incl. eventuele secundaire structuur) zijn ter studie van
uitvoerder en inbegrepen in respectievelijke artikels van afwerking

onderregel 330 x 45 mm

randprofiel zonder omslag in zichtvlak

V04 : principedetail randafwerking terras, bevestiging borstwering

randprofiel zonder omslag in zichtvlak

1/5details V03 & V04
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What is a Complete Neighborhood? 

 t 
he term “complete neighborhood” refers to a neighborhood where one has safe and 
convenient access to the goods and services needed in daily life. This includes a variety 
of housing options, grocery stores and other commercial services, quality public 

schools, public open spaces and recreational facilities, affordable active transportation options 
and civic amenities. An important element of a complete neighborhood is that it is built at a 
walkable and bikeable human scale, and meets the needs of people of all ages and abilities.
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l  HOOGBOUWPLEIN  l

 Er 
wordt geopteerd 

om 3 scenario's uit te 
werken die zich richten op het 

wettelijke energiekader van 2014, 
2018 en 2021. Op basis hiervan wordt 

er een aanscherpingspad voor een D-peil 
aangerijkt. De ambitie is een groen en 
veerkrachtig project te realiseren. Hiervoor zet 
het project maximaal in op 3 hoofdthema's: 
energie, materiaalgebruik en de levende 
woonbuurt. Dit zijn de   eerste stenen in de 

transitie naar een duurzaam netwerk. 
De collectiviteitswinst overstijgt 

de eigen kavel en staat ten 
dienst van de wijk.

co l l e c t i v i t e i t s w i n s t e n  -  a a n s c he r p
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 0.0 referentie - scenario 2014

Algemeen scoort dit scenario zwak op 
niveau van energie en materiaalgebruik.
Transport: de site scoort perfect op 
bereikbaarheid van diensten (20/20) en 
zeer slecht op openbaar vervoer (2/20).
Water: hemelwaterneutraal en zuinige 
sanitaire toestellen: een score van net 
boven de 50 %.
Materiaal & afval: zwakke score (35 %) met 
standaard ‘aandacht’ materiaalgebruik.
Energie: (46 %) zwakke score met volgen 
van normering van 2014. 
Innovatie: inclusief wonen + duurzame 
sociale woningen

 D
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 1.0 basis - scenario 2018
Algemeen scoort dit scenario beter op 
de onderdelen management, energie en 
materiaal & afval.
Transport: zie scenario 2.0
Water: zie scenario 2.0
Materiaal & afval: goede score (65 %) 
door materiaal (gerecycleerd, betere 
milieukwalificaties en lagere emissie).
Energie: (70 %) zie scenario 2.0
Gezondheid & comfort : zeer goed score 
(87 %). De integrale toegankelijkheid score 
wordt beperkt door de bestaande toestand. 

 2.0 upgrade - scenario 2021

Algemeen scoort dit scenario zeer goed op 
alle onderdelen behalve voor transport en 
water.
Transport: deze score kan nauwelijks 
verbeterd worden omwille van beperkt 
openbaar vervoer.
Water: score kan verbeterd worden tot 70 % 
door spoelen van wc's met grijs water.
Materiaal & afval: zeer goede score (80 %) 
door materiaal en dynamisch bouwen.
Energie: (80 %) hernieuwbare energie + 
beter isolatieschil / luchtdichtheid

 D
-p

eil 7
5 % -excellent

 D
-p

eil

 85 % -outstanding



AANSCHERPINGSPAD   -   D-PEIL

vlaamse maatstaf voor duurzaam bouwen en verbouwen D-peil 100 % legende

 maatregel aanvullend op maatstaf - credits te bepalen

P / V P = uitsluitingscriteria / V = minimale eis om voor maatregel te 
kunnen scoren

 bijlage nog aan te leveren

xxxx informatie nog te controleren / te ontvangen

absoluut criterium: criteria met betrekking tot gebouw of bouwplaats, 
onafhankelijk of het gebouw 1 of meerdere wooneenheden bevat.
effectief criterium: criteria met betrekking tot wooneenheid zelf, 
scores kunnen verschillen tussen wooneenheden van eenzelfde 
gebouw.
relatief criterium: criteria waarvan impact verdeeld wordt volgens het 
aandeel van wooneenheid in het gebouw.

score
Pass: 30%  - Good: 45% - Very Good: 55% - Excellent: 70% - 
Outstanding: 85%

max. score score score score bijlage opmerkingen

1.     MANAGEMENT
1.1 VISIE EN AMBITIENIVEAU
1.11.a Programma van eisen 3  3 3 3

projectdefinitie bestek + offertedossier KPW idem aan 0.0 idem aan 0.0  bestek + offertedossier KPW architecten
duurzaamheidsambitie 60% - very good 70 % - excellent 85 % - outstanding  dit document + bijlagen

functionele eisen C 2008 idem aan 0.0 idem aan 0.0
technische eisen vastgelegd in SO idem aan 0.0 idem aan 0.0  haalbaarheidsstudie

afwerking en voorzieningen vastgelegd in SO idem aan 0.0 idem aan 0.0  haalbaarheidsstudie
actualiseren van PvE gedurende alle fases 1 1 ok (*) 1 idem aan 0.0 1 idem aan 0.0

1.2 PROJECTBEHEER EN PLANNING
1.2.a Teamsamenstelling, documentenbeheer, budgetbeheer en planning 4  3 3 3

teamsamenstelling architectuur - stabliteit -technieken -  VECO - 
landschap

idem 0.0  + akoestiek - bouwfysisca - energie-, 
wind- en daglicht-analyses - milieu-kost 
analyse - dynamsich bouwen - sloopinventaris 
met potentialis

idem aan 1.0

documentbeheer - - - niet voorzien
budgetbeheer haalbaarheidsstudie voor 3 scenario's en FS3 - 

budgettool  
idem aan 0.0 idem aan 0.0


raming haalbaarheidsstudie

projectplanning ok (*) idem aan 0.0 idem aan 0.0   zie fasering - uit te diepen per fase
actualiseren gedurende alle fases ok (*) idem aan 0.0 idem aan 0.0

lifecyclekost (aanvulling op maatstaf)   nvt.  ja - MMG - OVAM  ja - MMG - OVAM  als alternatief voor documentbeheer ?
1.3 WERFBEHEER
1.3.a Werfbeheer 

opmaak procesdocumenten V V input via OVAM of extern V idem aan 0.0 V idem aan 0.0


OT: oriënterend milieurisico-analyse + PVE (werfbeheer) - via OVAM of 
extern ?                                                         AANN: aangevulde 
milieurisicoanalyse + werfinrichtingsplan + afvalbeheerplan

documentatie werfbeheer V V opdracht aannemer + bouwheer V idem aan 0.0 V idem aan 0.0 lijst: zie maatstaf
praktijkeisen 4 2 eisen van goede praktijk (*) 4 eisen van beste praktijk (*) 4 idem aan 1.0

1.4 VOORBEREIDING OP WERFBEHEER
1.4.a Onderhoudstoets ontwerp  

prestatieniveau 4 2 goed (*) 4 zeer goed (*) 4 idem aan 1.0  input via OVAM ? Externen ?
1.4.b Overdracht van gegevens aan de bouwheer en de bewoners  

technische post-interventie-gids 2 2 V&G-plan + conform D-meter (*) 2 idem aan 0.0 2 idem aan 0.0  (*) te bepalen met BWHR + externe input
niet-technische gebruikersgids 2 0 niet technische gebruikersgids - opgesteld 

door extrenen
2 methodiek: beperkte gebruikersgids 

gecombineerd met hands-on opleiding 
gebruikers + extern onderhoud van bvb. filters 
dampkap / ventilatie, ..

2 idem aan 1.0



2.     TRANSPORT
2.1 BEREIKBAARHEID VAN DE BOUWPLAATS
2.1.a Bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers 

bereikbaarheid 20 20 detail zie rekenmodule 20 idem aan 0.0 20 idem aan 0.0  rekenmodule - zeer goede buurtinfrastructuur
2.1.b Bereikbaarheid via openbaar vervoer 

criteria eisen P P bushalte op 220 m - treinstation op 600 m P idem aan 0.0 P idem aan 0.0 bus: halte op De Keyserstraat - bus 55/55S / 56 trein: verbinding met 
Gent opgenomen in investeringen NMBS 2015-2025

bereikbaarheid 20 2 detail zie rekenmodule 2 idem aan 0.0 2 idem aan 0.0  rekenmodule - slechte score, nauwelijks te verbeteren
2.2 TRANSPORT TIJDENS DE GEBRUIKSFASE
2.2.a Trappers – Fietsenstallingen 

criteria eisen V V conform stedenbouwkundige verordening: min 
2 per woning

V idem aan 0.0 V idem aan 0.0 verordening 26/ april 2011

locatie 5 3 op gelijkvloers - max 10 tot 50 m van ingang 3 idem aan 0.0 3 idem aan 0.0
capaciteit 5 2 2 per unit = 128 fietsen = 66 % 3  144 fietsen = 75 % 5 3 per unit = 192 fietsen = 100 % max: 64 app x 3 bewoners = 192 fietsen = 100 %

oplaadpunt elektrsiche fietsen (aanvulling op maatstaf)    nvt.  ja - mogelijk ifv. WKK  ja - mogelijk ifv. WKK als alternatief voor 100 % capaciteit ?
2.2.b Personenwagens – Parkeren

criteria eisen V V  0,6 staanplaatsen (niet overdekt) per woning, 
op eigen terrein.

V idem aan 0.0 V idem aan 0.0 BPA: 0,6 staanplaatsen per woning        verordening 26/ april 2011: 
min. 1 plaats per unit

beperking aantal parkeerplaatsen 3 of 10 3 0,6 staanplaatsen per woning 3 idem aan 0.0 3 idem aan 0.0 mogelijkheid tot upgrade: geen auto's ?

2.0 upgrade - scenario 2021

D-peil   85 % - outstanding

criterium

Vlaamse maatstaf 0.0 - referentie- scenario 2014

D-peil   60 % - very good

1.0 basis - scenario 2018

D-peil   75 % - excellent
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 scenario 2.0
warm water

elektriciteit

vent. kanalen verse lucht

satelietboiler

vloerverwarming verwarming

PV - panelen

zonnecollector

grondboring

gas condensatieketel centrale bu�er

zon

warmtepomp

elek. net

bodem

lucht

950 l

200 m2 / 50 % SWW

warmtewiel + VAV
ventilatieunit D+

70 KW

koeling

200 l

combilus 40°-30°
tijdelijk 60°-40 ° 
voor laden boiler

70 kw

300 m2

vrije koeling 16°-22°

+ vloerkoeling

bron energie technologie distributie & transfer service 2.0 upgrade - scenario 2021 (BEN)

Dit scenario richt zich naar het energiekader 
anno 2021 (E30) en is een Bijna Energie 
Neutraal gebouw met een gebouwgebonden 
primair energieverbruik van 40 kWh/m2 en 
dus 44 % beter dan scenario 0.0.
De energie-technologie: bodem-warmtepomp 
aangevuld met zonnecollectoren. Een 
combilus (40°-30°) voedt de sattelietboiler die 
1 keer per dag wordt opgeladen met sww. De 
vloerverwarming is ook een vrije koeling voor 
het herstellen van het evenwicht in de bodem. 
De zonneboilers dekken 64 % van de vraag 
naar SWW, de PV-panelen dekken 38 % van de 
hulpenergie, de wamtepomp dekt 34 % van de 
verwarming, samen goed voor 21,9  kWh/m2 
hernieuwbare energie .

 scenario 1.0
warm water

elektriciteit

vent. kanalen verse lucht

satelietboiler

radiator verwarming

PV - panelen

zonnecollector

grondboring

gas condensatieketel centrale bu�er

zon

warmtepomp

elek. net

bodem

lucht

950 l100 KW

200 m2 / 50 % SWW

warmtewiel + VAV
ventilatieunit D+

100 KW

koeling

200 l

combilus 60°-40 ° 

bron energie technologie distributie & transfer service 1.0 basis - scenario 2018 (LEW)

Dit scenario richt zich naar het energiekader 
anno 2018 (E40) en geeft een Laag Energie 
gebouw met een gebouwgebonden primair 
energieverbruik van 54 kWh/m2 en dus 25 % 
beter dan scenario 0.0.
De energie-technologie: 2 condensatieketels 
in cascade aangevuld met zonnecollectoren 
voeden een centraal buffervat. Een combilus 
(60°-40°) voedt een sattelietboiler in elk 
appartement (extra opslagcapaciteit zonne 
warmte).
De zonnecollectoren leveren 61% van de 
vraag naar SWW, goed voor 10,2 kWh/m2 
hernieuwbare energie.

 0.0 referentie - scenario 2014

Dit scenario richt zich naar het energiekader 
anno 2014 (E60), en geeft een gebouw met 
een gebouwgebonden primair energieverbruik 
van 72 kWh/m2.
De energie-technologie: 2 condensatieketels 
in cascade aangevuld met zonnecollectoren 
voeden een centraal buffervat. Een combilus 
(70°-50°) voedt een platenwisselaar in elk 
appartement. Dit is een doorstroomsysteem 
zonder opslagvat.
De zonnecollectoren leveren 24% van de 
vraag naar SWW, goed voor 4,3 kWh/m2 
hernieuwbare energie .

 scenario 0.0
warm water

elektriciteit

vent. kanalen verse lucht

platenwisselaar

radiator verwarming

PV - panelen

zonnecollector

grondboring

gas condensatieketel centrale bu�er

zon

warmtepomp

elek. net

bodem

lucht

950 l125 KW

40 m2 / 15 % SWW

+ raamroosters
ventilatieunit C+

125 KW

koeling
combilus 70°-50 ° 

bron energie technologie distributie & transfer service
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warmte-kracht-koppeling 0,00  thermische zonnecollectoren fotovoltaïsche panelen warmtepomp warmte-kracht-koppeling hulpenergie sanitair warm water verwarming koeling 

0.0 referentie - scenario 2014
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2.0 upgrade - scenario 20212 (BEN)
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Inplanting: nieuwe toestand 1/1250

Windmolenveld Halle 28.06.2018

Inplantingsplan 1/1250

Windmolenveld Halle 28.06.2018

LEGENDE

1. wooncluster
2. tuincluster
3. groen - blauwe ader
4. inrit parking
5. parkeerplaatsen
6. buffergroen
7. tuin Okkernoot
8. Mobipunt
9. buurthuis
10. voetweg

A1. Knikgebouw
A2. Okkernoot
A3. Seniorie 
B1/C1/D1. Appartementsblokken
B2/B3/C2/C3/D2. Rijwoningen 
E1. Koopwoningen  
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Deze plannen komen overeen voor gebouw C1 en D1.
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Deze plannen komen overeen voor gebouw C1 en D1.
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Deze snede komt principieel overeen voor gebouw C1 en D1.
Gebouwen C1 en D1 hebben 3 bouwlagen







NAUGHTY QUESTIONS



What happens if we 
do not really use the 
intelligence of our ruins ? 
Imagine we build a perfect 
demountable / adaptable 
/ re-usable structure ... 
But we never use this 
versatility or nobody is 
interested in the so finely 
stocked beams. Is it wise 
to invest in design for 
change ?



Is re-use really circular 
or just an extension of a 
lifetime, something like a 
second-life in extra-time. 
Eventually it becomes 
waste. So what is this 
circularity anyway. And is 
re-use meaningfull ?



Do we really know the 
effects of our sustainable 
aspirations ? Do we take 
into account the perverse 
effects and undesired 
consequences of our 
green dream ? When does 
'S' become a dresscode ? 






