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Ouderen en zeker dementerende ouderen 
hebben nood aan herkenning, aan een 
diverse omgeving op schaal. Ze hebben 
ook nood aan een beschutte en veilige 
omgeving. We willen af van het beeld van 
een instituut als rust- en verzorgingstehuis 
en hier een gebouw op maat van de 
bewoners en de omgeving voorstellen.

De site is beperkt in omvang, het 
programma vrij uitgebreid voor deze plek. 
Bovendien willen we de stedelijke tuin 
in Park De Nieuwe Koers aantakken op 
de Nieuwpoortsesteenweg. Het groene 
lint moet aangekondigd worden vanaf 
de straat. We willen daarom zorgvuldig 
omgaan met de beschikbare oppervlakte 
op de site van “De Drie Platanen” en een 
compacte ingreep voorstellen.

Het gevraagde programma hebben we 
daarom op de site verzameld als een 
compacte schakeling van enkele huizen. 
Een zorggebouw staat vooruitgeschoven  
aan de Nieuwpoortsesteenweg als 
een uitgereikte hand naar de buurt. In 
dit gebouw stapelen we de functies 
die ook toegankelijk zullen zijn voor de 
omwonenden in een compact en open 
“zorgpunt” . De kamers van de bewoners 
zijn ondergebracht in vier geschakelde 
huizen rond een overdekt dorpsplein. We 
bekomen zo een goed functionerend en 
overzichtelijk gebouw dat huiselijkheid en 
kleinschaligheid uitstraalt.

VIJF HUIZEN:
EEN PUBLIEK ZORGGEBOUW AAN DE STRAAT 
EN VIER HUISELIJKE ZORGWONINGEN ROND EEN 
OVERDEKT DORPSPLEIN 

Vijf huizen vormen samen het nieuwe zorghuis De Drie Platanen
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Een beeld vanaf de Nieuwpoortsesteenweg, links de doorsteek naar het park De Nieuwe Koers, rechts het voorplein met de drie platanen
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“De Drie Platanen is een 
zorghuis op maat van de 

bewoners”

p2
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Langs de Nieuwpoortsesteenweg zien 
we komende vanaf Oostende gesloten 
gevelwanden van de aanliggende 
bouwblokken. Vanaf de site van “De 
Drie Platanen” opent deze gesloten 
structuur zich aan de linkerzijde en 
verschijnen alleenstaande villa’s in 
het groen. Ook op de site zelf stond 
vroeger een villa en enkele losstaande 
constructies en gebouwen. We willen 
ons bewust zijn van dit verleden om een 
gepaste invulling voor te stellen op dit 
perceel. Het zorgprogramma vormt een 
eindpunt voor de gesloten bebouwing 
en geeft een laatste accent langs de 
Nieuwpoortsesteenweg.

Achter de site en de aanliggende villa’s 
wordt een parkdomein “De Nieuwe Koers” 
ingericht. Het masterplan in opmaak voor 
een evenementenweide, stedelijke tuin en 
Astropolis kadert binnen het masterplan 
voor het Groen Lint, een recreatieve 
gordel rond Oostende. Binnen ons 
voorstel gebruiken we het vocabularium 
van het Groen Lint en het masterplan 
in opmaak om de buitenruimte en de 
omgevingsaanleg te structureren.

Het parkeerprogramma wordt 
noodgedwongen als last opgelegd aan 
het achterliggende perceel. We krijgen een 
dubbel toekomen. 

Het masterplan Park Nieuwe Koers voorziet 
een lineaire dense groenstructuur met 
herbergzame paden en herbergzame 
plekken. We integreren de toegangsweg 
naar de parking als een dreef met 
gestructureerde bomenrijen in het 
verlengde van de dense groenstructuur. In 
deze aanleg loopt het publieke wandel- en 
fietspad van het Park Nieuwe Koers door 
tot aan het plein langs de steenweg en 
volledig los van de autoverbinding. We 
scheiden de verkeersstromen om tot een 
veilige afwikkeling van gemotoriseerd en 
zacht verkeer te komen. Wij takken extra 
herbergzame plekken aan langs deze 
route. Een publieke plek als ontsluiting en 
ontmoetingsruimte langs de straat, een 
binnenplek als hart van de woonomgeving 
van de bewoners, en een intieme 
buitenruimte voor de bewoners. 

EEN ZORGHUIS OP DE GRENS TUSSEN 
STEDELIJKHEID EN HET GROEN LINT

Langs de straat verbreedt het 
voetpad tot een voorplein rond de 
drie platanen. We kiezen bewust voor 
een helder ontvangstplein voor zacht 
verkeer, dat meerdere ontsluitingen 
verknoopt. Op dit platform plaatsen 
we het publieke restaurant met terras 
en centrale inkomzone voor zowel het 
woonzorgcentrum als alle meer publieke 
functies. Een plek waar het restaurant 
kan werken en waar het toekomen in al 
zijn vormen kan gebeuren. Een duidelijk 
publieke plek ook, niet enkel voor het 
zorghuis, maar ook voor de fietser langs 
het groen lint, de toevallige passant of 
de bezoeker. De nabijgelegen bushalte 
maakt dit voorplein tot een adres van het 
zorghuis, het restaurant en het Park Nieuwe 
Koers.

De doorsteek aan de linkerzijde en het 
voorplein zijn publieke ruimtes, deze 
kunnen dag en nacht open blijven en 
integreren het Park Nieuwe Koers echt in 
het weefsel van Oostende. Rondom het 
zorghuis wordt een kraag voorzien van 
private buitenruimte en groenaanleg met 
enkele trosjes bomen. Door middel van 
kleine hoogteverschillen wordt de privacy 
van de bewoners gegarandeerd, zonder 
de connectie met het leven op straat en 
in het park te blokkeren. Lichte bermen 
en glooiingen worden begroeid met 
duinengras en bakenen enkele omsloten 
plekken af in deze omarmende groene 
ruimte. Deze omsloten plekken kunnen 
worden opgeladen met zitbanken, een 
luifel, een kiosk, een volière, een kleine 
moestuin.

Positie van het zorghuis tussen stad en groene ruimte We voegen herbergzame plekken toe langs de paden

Park in lichtgroen, plein in geel en tuin in donkergroen, 
de omsloten tuin met stippellijn

Publieke circulatie vanop plein en via dreef, in blauw 
auto, stippellijn kiss&ride, in geel zacht verkeer

p3

Een beeld vanaf de parking in het Park De Nieuwe Koers
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INPLANTING
1/500

1. Voorplein

2. Petanqueplein

3. Terras restaurant

4. Fietsenstalling

5. Kiss & ride en leveringen

6. Doorsteek zacht verkeer

7. Doorrit wagens

8. Parking

9. Omsloten tuin zorghuis

10. Terras zorghuis

11. Kiosk/Luifel/Volière

12. Zitbank

13. Talud

14. Duinengras

15. Gracht

16. Dakterras

17. Daktuin

18. Zorgpunt

19. Zorghuis

1

2

3

44

5

7

8

9

10

10

11

12

12

12

12

13

13

14

14

15

1617

19

18

13

12

6

bushalte
Nieuwpoortsesteenweg



p6 | Zorghuis“De Drie Platanen” in Oostende | OO2704C

We willen een kleinschalige omgeving met 
een gelaagde opbouw. Vier op zichzelf 
gekeerde woonhuizen zoeken mekaar op 
rond een dorpsplein. Deze centrale ruimte 
is overdekt en creëert zo een beschutte 
ontmoetingsruimte. Een plein badend in 
het licht waar je naartoe kan, waar je kan 
verblijven. Vanuit verschillende hoeken 
kan je deze ruimte zien en neerkijken naar 
wat er zich afspeelt en wie er vertoeft. 
Langs het besloten plein ontstaat een 
rondgang, langsheen de verschillende 
huizen. Een rondgang die je in elk huis 
brengt, met steeds wisselende zichten, 
maar met als herkenningspunt steeds het 
centrale dorpsplein. Een rondgang die 
ook functioneel meerwaarde biedt, die 
de gemeenschappelijke plekken verbindt 
en ontsluit en door de schakeling beperkt 
blijft. Het plein zelf wordt verlevendigt 
door de verschillende gemeenschappelijke 
plekken die erlangs een plaats krijgen. 
Vanuit deze verbindende ruimte krijgen 
we ook mooie, verrassende doorzichten 
en connecties met de verschillende 
omringende buitenruimtes.

Op het ontvangstplein stapelen we de 
extra programmaonderdelen. Op het 
gelijkvloers plaatsen we het restaurant aan 
de straat en op het inkomplein. We kunnen 
zo een goed draaiend restaurant bekomen 
dat het Park Nieuwe Koers aankondigt en 
de buurt en het zorgprogramma mekaar 
laat ontmoeten. Op de verdiepingen krijgen 
het dagverzorgingscentrum, het sociaal 
medisch centrum en de administratie 
een prominente plek. We maken ze zo 
zichtbaar, toegankelijk en herkenbaar. 

ZICHTBARE ZORG AAN DE 
STRAAT EN EEN OVERDEKT 
DORPSPLEIN IN HET ZORGHUIS

Ze worden op die manier ook gebonden 
aan het hart van het zorghuis en maken 
hierdoor ontmoeting en interactie 
mogelijk. Het horizontale schot tussen het 
woonzorgcentrum en de buurt wordt zo 
doorbroken. 

Het resultaat is een gelaagde opbouw 
die doorspekt wordt met verbindingen. 
Enerzijds de verschillende toevallige 
raakpunten en doorzichten, maar ook de 
bewuste opeenvolgingen van ruimtes. De 
bewoners kunnen van het dorpsplein, over 
de polyvalente ruimte naar de besloten 
tuin, de stedelijke tuin en uiteindelijk 
het landschap van open velden van de 
evenmentenweide. We bekomen een 
zorgconcept dat zeer open is via het plein 
vooraan, waar zorg bewust zichtbaar 
gemaakt wordt en de ontschotting 
getoond wordt.  Hier kan iedereen naartoe 
jong en oud, bewoner en omwonende. 
Daarnaast is het wonen voor de bewoners 
wel meer privatief, beschut en op maat, 
terwijl ze toch kunnen delen in de openheid 
vooraan.

HOOGTES

Het meer publieke zorgprogramma 
stapelen we op vier bouwlagen. Het toont 
zich op schaal van de stad en geeft de 
zorgsite een accent naar de straat. Het 
voorplein krijgt zo een meer stedelijk 
karakter. De woonhuizen zijn voorzien op 
drie bouwlagen. Het voorplein krijgt zo 
voldoende licht en lucht.

Zichtbare en toegankelijke zorg in een hoger volume 
aan de straat

tuin

park

dreef

plein

Een overdekt dorpsplein met relatie naar de omgeving

Van publiek, over collectief naar privaat

p5

Een beeld van een gemeenschappelijke zitplek tussen het park en het overdekte dorpsplein
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GELIJKVLOERS
1/300

1. kamer 
2. inkomzone
3. wachtruimte met balie en open infohoek
4. polyvalente ruimte
5. gem. eet- en leefruimte
6. ergo- en animatielokaal
7. verpleegpost
8. personeelsruimte
9. polyvalent bureau
10. verdeelkeuken
11. badkamer
12. propere berging
13. afval + vuile utility + vuil linnen
14. berging schoonmaak
15. bureau voor ergo en animatie
16. kinelokaal
17. berging
18. verantwoordelijke bewonerszorg
19. bar restaurant
20. restaurant
21. rouwkamer
22. stille ruimte
23. bureau directie 
24. bureau administratie 
25. bureau sociale dienst 
26. wachtruimte
27. gem. bureau medisch-sociaal centrum
28. consultatieruimte msc
29. multifunctioneel bureau msc
30. kapsalon / manicure / pedicure
31. bureau logopedie
32. reserve bureau
33. leslokaal
34. gem. zitruimte dagverzorgingscentrum
35. gem. rustruimte dvc
36. verpleegpost / bureau dvc
37. badkamer dvc
38. assistentiewoning
39. afwaskeuken
40. afwerkingskeuken
41. inloopfrigo
42. inloopdiepvries
43. berging porselein
44. broodkeuken
45. berging voedingswaren
46. drankberging
47. laad- en loszone 
48. centrale berging vuil linnen
49. centrale berging verbruiksmateriaal
50. centrale berging schoonmaakploeg
51. centrale berging incontinentiemateriaal
52. werkruimte technische dienst
53. technische ruimte
54. ICT-lokaal
55. bureau kok
56. kleedkamer mannen
57. berging beroepskledij
58. kleedkamer vrouwen
59. archief
60. berging
61. berging tuinmateriaal
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We groeperen een beperkt aantal kamers 
in afzonderlijke volumes, en laten deze 
volumes interageren. Elk huis heeft een 
gemeenschappelijke zit- of eetruimte met 
zicht op het overdekte dorpsplein of een 
groene daktuin aan de binnenzijde en 
uitkijk op een geanimeerde buitenruimte. 
De volumes zijn zodanig geschakeld dat 
we ruime opengaande zichten krijgen 
op de zorgtuin of de stedelijke tuin en 
meer intieme zichten op de dreef of het 
inkomplein.

We combineren het op schaal brengen 
van de ontmoetings- en zitplekken met 
een grotere rondgang die verbindt en 
mogelijkheid tot verrassing en contact 
biedt. Deze rondgang loopt doorheen de 
verschillende huizen. We bekomen zo een 
functioneel schema herkenbaar voor de 
bewoner, maar ook ten dienste van het 
personeel. De afstanden worden bewust 
beperkt gehouden zodat er naar efficiëntie 
gezocht kan worden en er meer tijd naar 
kwaliteit en zorg kan gaan.

Het geclusterde karakter zorgt voor 
overzicht voor personeel en bewoners 
en maakt de woon- en werkomgeving 
bevattelijk.

De huizen staan met hun voeten op de 
grond. Een rationeel plan wordt over drie 
bouwlagen gestapeld. Elke laag vormt 
telkens organisatorisch één afdeling, 
heel eenvoudig en overzichtelijk. De 
gelijkvloerse afdeling groepeert zich 
rond het dubbelhoge dorpsplein dat 
een zorgvuldige relatie aangaat met 

ZORG OP SCHAAL VAN DE 
BEWONERS EN OP MAAT VAN 
HET PERSONEEL

de omsloten tuin. De bewoners krijgen 
diverse en beschutte plekken aangeboden 
en behouden een intense relatie met 
het groen. Het overdekte plein en de 
gelijkvloerse afdeling vormen tevens 
voor de bewoners van de bovenliggende 
verdiepingen een mogelijke veilige 
toegang tot de tuin. We kiezen er zo voor 
om de bewoners niet weg te steken. 
Dementerenden kunnen helaas in bepaalde 
seizoenen slechts zelden buiten komen en 
een permanente bewoning op verdieping 
kan belastend zijn. Het centrale besloten 
dorpsplein geeft herkenning en overzicht 
vanop de verschillende verdiepingen en 
garandeert voor alle bewoners een vlotte 
toegang tot de omsloten tuin.

Voor familie en bezoekers straalt deze 
attractieve ruimte gastvrijheid uit en geeft 
ze zicht op de verschillende woningen. We 
voegen zo herkenbaarheid en huiselijkheid 
toe aan de zorg.

... verbonden door een rondgang langs 
gemeenschappelijke ruimtes

huizen rond een centrale ruimte....

p7

Een beeld van de rondgang op de tweede verdieping die uitgeeft op een terras met daktuin
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VERDIEPING 1
1/300

1. kamer 
2. inkomzone
3. wachtruimte met balie en open infohoek
4. polyvalente ruimte
5. gem. eet- en leefruimte
6. ergo- en animatielokaal
7. verpleegpost
8. personeelsruimte
9. polyvalent bureau
10. verdeelkeuken
11. badkamer
12. propere berging
13. afval + vuile utility + vuil linnen
14. berging schoonmaak
15. bureau voor ergo en animatie
16. kinelokaal
17. berging
18. verantwoordelijke bewonerszorg
19. bar restaurant
20. restaurant
21. rouwkamer
22. stille ruimte
23. bureau directie 
24. bureau administratie 
25. bureau sociale dienst 
26. wachtruimte
27. gem. bureau medisch-sociaal centrum
28. consultatieruimte msc
29. multifunctioneel bureau msc
30. kapsalon / manicure / pedicure
31. bureau logopedie
32. reserve bureau
33. leslokaal
34. gem. zitruimte dagverzorgingscentrum
35. gem. rustruimte dvc
36. verpleegpost / bureau dvc
37. badkamer dvc
38. assistentiewoning
39. afwaskeuken
40. afwerkingskeuken
41. inloopfrigo
42. inloopdiepvries
43. berging porselein
44. broodkeuken
45. berging voedingswaren
46. drankberging
47. laad- en loszone 
48. centrale berging vuil linnen
49. centrale berging verbruiksmateriaal
50. centrale berging schoonmaakploeg
51. centrale berging incontinentiemateriaal
52. werkruimte technische dienst
53. technische ruimte
54. ICT-lokaal
55. bureau kok
56. kleedkamer mannen
57. berging beroepskledij
58. kleedkamer vrouwen
59. archief
60. berging
61. berging tuinmateriaal
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VERDIEPING 2
1/300

1. kamer 
2. inkomzone
3. wachtruimte met balie en open infohoek
4. polyvalente ruimte
5. gem. eet- en leefruimte
6. ergo- en animatielokaal
7. verpleegpost
8. personeelsruimte
9. polyvalent bureau
10. verdeelkeuken
11. badkamer
12. propere berging
13. afval + vuile utility + vuil linnen
14. berging schoonmaak
15. bureau voor ergo en animatie
16. kinelokaal
17. berging
18. verantwoordelijke bewonerszorg
19. bar restaurant
20. restaurant
21. rouwkamer
22. stille ruimte
23. bureau directie 
24. bureau administratie 
25. bureau sociale dienst 
26. wachtruimte
27. gem. bureau medisch-sociaal centrum
28. consultatieruimte msc
29. multifunctioneel bureau msc
30. kapsalon / manicure / pedicure
31. bureau logopedie
32. reserve bureau
33. leslokaal
34. gem. zitruimte dagverzorgingscentrum
35. gem. rustruimte dvc
36. verpleegpost / bureau dvc
37. badkamer dvc
38. assistentiewoning
39. afwaskeuken
40. afwerkingskeuken
41. inloopfrigo
42. inloopdiepvries
43. berging porselein
44. broodkeuken
45. berging voedingswaren
46. drankberging
47. laad- en loszone 
48. centrale berging vuil linnen
49. centrale berging verbruiksmateriaal
50. centrale berging schoonmaakploeg
51. centrale berging incontinentiemateriaal
52. werkruimte technische dienst
53. technische ruimte
54. ICT-lokaal
55. bureau kok
56. kleedkamer mannen
57. berging beroepskledij
58. kleedkamer vrouwen
59. archief
60. berging
61. berging tuinmateriaal
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KELDER
1/300

1. kamer 
2. inkomzone
3. wachtruimte met balie en open infohoek
4. polyvalente ruimte
5. gem. eet- en leefruimte
6. ergo- en animatielokaal
7. verpleegpost
8. personeelsruimte
9. polyvalent bureau
10. verdeelkeuken
11. badkamer
12. propere berging
13. afval + vuile utility + vuil linnen
14. berging schoonmaak
15. bureau voor ergo en animatie
16. kinelokaal
17. berging
18. verantwoordelijke bewonerszorg
19. bar restaurant
20. restaurant
21. rouwkamer
22. stille ruimte
23. bureau directie 
24. bureau administratie 
25. bureau sociale dienst 
26. wachtruimte
27. gem. bureau medisch-sociaal centrum
28. consultatieruimte msc
29. multifunctioneel bureau msc
30. kapsalon / manicure / pedicure
31. bureau logopedie
32. reserve bureau
33. leslokaal
34. gem. zitruimte dagverzorgingscentrum
35. gem. rustruimte dvc
36. verpleegpost / bureau dvc
37. badkamer dvc
38. assistentiewoning
39. afwaskeuken
40. afwerkingskeuken
41. inloopfrigo
42. inloopdiepvries
43. berging porselein
44. broodkeuken
45. berging voedingswaren
46. drankberging
47. laad- en loszone 
48. centrale berging vuil linnen
49. centrale berging verbruiksmateriaal
50. centrale berging schoonmaakploeg
51. centrale berging incontinentiemateriaal
52. werkruimte technische dienst
53. technische ruimte
54. ICT-lokaal
55. bureau kok
56. kleedkamer mannen
57. berging beroepskledij
58. kleedkamer vrouwen
59. archief
60. berging
61. berging tuinmateriaal

VERDIEPING 3
1/300
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EEN DUURZAAM GEBOUW.                    
EEN EFFICIËNT GEBOUW.

Duurzaamheid is verweven in de 
verschillende fases van het bouw- en 
ontwerptraject. Bij elke keuze of beslissing 
wordt telkens opnieuw de duurzaamheid in 
al zijn aspecten afgetoetst. Duurzaamheid 
beperkt zich niet tot louter technische 
maatregelen. Het betekent dat elke 
maatregel financieel, energetisch en 
ecologisch verantwoord dient te zijn en 
garandeert de leef- en gebruikswaarde van 
de woonomgeving op lange termijn. Een 
gebouw zal duurzaam zijn indien het erin 
slaagt om met een beperkte ruimte-inname, 
een minimaal gebruik aan energie, water 
en materialen, een zo groot mogelijke 
woon- en werkkwaliteit garandeert voor zijn 
gebruikers.

De keuze voor een compact 
ontwerp, binnen de grenzen van de 
stedenbouwkundige voorschriften, is 
dan ook ingegeven vanuit de wens om 
enerzijds het verliesoppervlak te beperken 
en anderzijds een beschutte en efficiënte 
woon- en werkomgeving te realiseren met 
een minimale ruimte-inname.

Het project behaalt een compactheid 
van 3,07 en een gemiddelde loopafstand 
van 34,7m, wat in beide gevallen een 
zeer goede score is. (In het kader van 
een studie van het VIPA in 2010 werden 
verschillende zorghuismodellen onderzocht 
met compactheden van 2,4 t/m 3,0 en 
loopafstanden 21 t/m 56 m).

EEN DUURZAAM EN COMPACT GEBOUW OP 
MAAT VAN DE BUURT

ENERGIESTROOM

Om tot een volwaardig duurzaam gebouw 
te komen is het in eerste instantie 
belangrijk om het energieverbruik te 
minimaliseren, deze benodigde energie 
op een duurzame manier op te wekken 
en het restverbruik op de meest efficiënt 
mogelijke manier klassiek op te wekken. 
Dit volgens de principes van de trias 
energetica. Wij verkiezen de penta 
energetica om nadrukkelijker rekening 
te houden met passieve maatregelen en 
technieken. 

Passieve maatregelen

•	 De hierboven vernoemde zeer hoge 
compactheid dankzij de schakeling.

•	 Een optimale oriëntatie met gebruik 
van zonnewinsten en zonwering tegen 
oververhitting.

•	 Optimalisatie van de 
beglazingspercentages ifv 
geveloriëntatie.

•	 Koudebrugarme thermisch schil met 
best mogelijke isolatiematerialen 
(Resolschuim, milieuklasse 1c en 1b, 
voor de realisatie van schildelen met 
U-waarde < 0,1 W/m²K).

•	 Een hoge luchtdichtheid. (n50 waarde 
< 0,6)  

Technische ingrepen

•	 Gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning: waardoor de 
koude verse lucht wordt opgewarmd 
dankzij de warme binnenlucht die 
uitgeblazen wordt. 

•	 Lage temperatuurverwarming: 
dit kan vloerverwarming zijn voor 
een aantal lokalen, maar veeleer 
overgedimensioneerde radiatoren 
of convectoren, waardoor het 
stookregime laag gehouden wordt. 

•	 Vermijden van koeling: door 
een correcte toepassing van 
buitenzonnewering (met sturing 
op basis van zonneinstraling) kan 

een dure koelinstallatie vermeden 
worden. In piekmomenten kan het 
ventilatiesysteem een beperkte koeling 
verzorgen door ‘s nachts verhoogd te 
verversen. 

•	 Het centrale dorpsplein kan tevens 
bijdragen door zijn temperende 
werking.  Door verdringingsventilatie  
kunnen de gemene delen en 
gangzones ’s nachts nagenoeg gratis 
afgekoeld worden, terwijl omgekeerd 
de verzamelde warme lucht kan dienen 
om dezelfde ruimtes op te warmen. 
Deze ruimte wordt zodoende een extra 
buffer.

•	 Verlichting met aanwezigheidsdetectie: 
in sanitaire cellen en occasioneel 
gebruikte lokalen. 

•	 Energiebesparende verlichting 

•	 Voor het verwarmingsconcept 
(ruimteverwarming en sanitair warm 
water) kunnen een aantal grote families 
van systemen geëvalueerd worden. 
Hierbij zal het beschikbare budget in 
relatie tot de terugverdientijd de keuze 
in belangrijke mate sturen. Immers de 
haalbaarheid en wenselijkheid van elke 
systeem is ook afhankelijk van externe 
factoren. 

1. Klassiek 

Gas of Mazoutketels met sanitaire 
warmwaterpoductie via boilers. Dit is de 
basisoptie waaraan de varianten getoetst 
zullen worden. Via condenserende 
hoogrendementsketels kan het rendement 
geoptimaliseerd worden. 

2. WKK 

Een deel van de gasketels wordt vervangen 
door een warmtekrachtkoppeling 
die stroom genereert en waarbij de 
geproduceerde warmte benut wordt voor 
verwarming en/of sanitair warm water. De 
dimensionering gebeurt op basis van de 
minimaal gegarandeerde warmtevraag om 
de motor optimaal te laten renderen. De 
gebruikte energie blijft echter fossiel. 

3. Warmtepomp (water-grond) / met BEO-
veld 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
constante aardwarmte via diepteboringen 
(boorgatenenergieopslag). Via een 
warmtepomp wordt deze warmte 
letterlijk opgepompt tot een voor lage 
temperatuurverwarming bruikbare 
temperatuur. Sanitair warm water 
wordt in dit geval best opgewekt via 
zonnecollectoren. Voor de benodigde 
hoge temperaturen daalt het rendement 
van de warmtepomp immers snel. De 
haalbaarheid hangt hier ook samen met de 
grondkarakteristiek. Een voordeel van dit 
systeem is dat op een eenvoudige manier 
ook koelteopslag mogelijk is. Deze optie 
blijkt vooral interessant indien koeling 
gewenst is. 

4. Warmtepomp (water-water) / met WKO 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
constante temperatuur van het grondwater 
via een open bron systeem. De kost van 
de boringen is lager, maar ook hier speelt 
de grondkarakteristiek en de aanwezigheid 
van grondwater een rol. 

5. Betonkernactivering 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
inertie van de betonnen vloeren van het 
gebouw om zowel warmte als koelte 
te verdelen. Dit concept kadert in een 
totaalvisie waarbij het gebouw zichzelf 
in functie van de omgevingstemperatuur 
reguleert. Deze keuze heeft bouwkundige 
implicaties (geen valse plafonds, 
doorgedreven integratie,...) Een meerkost 
van zo’n 35 à 50 euro/m² dient voorzien 
te worden. En terugverdientijden van 10 à 
15 jaar zijn realistisch. Belangrijk voordeel 
is een zeer natuurlijke, aangename 
leefomgeving. 

6. Zonnecollectoren 

Het sanitair warm water is bij 
woonzorgcentra een van de belangrijke 
redenen waarom het E-peil steeds hoger 
ligt dan bij vergelijkbare gebouwen. 
Omwille van legionellabestrijding dient 
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de temperatuur in de circulatieleidingen 
permanent boven 55°C gehouden te 
worden. Dit vertegenwoordigt een 
belangrijk energieverbuik. Ondertussen 
komen er echter systemen op de 
markt (Grundfos, Ecodis) die de 
legionellabestrijding aanpakken op een 
niet-thermische manier via electrolyse 
of chloordioxide. Om echter het 
omvangrijke sanitair warm waterverbruik 
op een duurzame wijze op te wekken zijn 
zonnecollectoren uitermate geschikt. 
Deze kunnen tot 60% van de warm 
waterproductie dekken.

7. Fotovoltaïsche cellen 

Deze bestaan in twee grote groepen, 
amorf of polykristallijn. Dankzij deze cellen 
kan het elektriciteitsverbruik in belangrijke 
mate gereduceerd worden. In combinatie 
met een warmtepomp en zonnecollectoren 
of betonkernactivering kunnen hiermee 
stappen gezet worden naar een 
energieneutraal gebouw. Hier zal echter 
de economische logica een belangrijke 
spelbreker zijn. 

De meest economisch rendabele is niet 
steeds de meest duurzame keuze. Hier 
is de ambitie van de opdrachtgever ook 
doorslaggevend. Een laagenergiegebouw 
(met K-peil < K30 en E-peil < E60) wordt in 
dit voorstel reeds gerealiseerd, waarbij het 
E-peil voorlopig berekend dient te worden 
met een aanpassing van de coëfficiënten 
bij gebrek aan normering en waarbij het 
onze ambitie is om binnen de budgettaire 
mogelijkheden nog beter te doen dan 
vooropgesteld. In welke mate verdere 
investeringen interessant of wenselijk zijn 
is in samenspraak met de bouwheer te 
bepalen. 

WATERSTROOM

De waterstroom omvat enerzijds het 
hemelwater en anderzijds het afvalwater 
(fecaal en huishoudelijk afvalwater). Deze 
worden doorheen het project gescheiden 
gecollecteerd en afgevoerd. 

Het hemelwater kan helaas niet beperkt 
worden. Meer nog, recente ervaringen 
doen vermoeden dat steeds vaker hevige 
regenval verwacht kan worden. Om 
de impact van de nieuw te voorziene 
gebouwen op de waterhuishouding te 
minimaliseren zoals trouwens ook door 
de gewestelijke hemelwaterverordening 
voorgeschreven, voorzien wij volgend 
stappenplan : 

Waar mogelijk wordt waterdoorlatende 
verharding voorzien of groenaanleg. Ook 
voor een deel van de daken is dit een 
interessante optie omdat hierdoor het 
regenwater vertraagd geloosd wordt. 
Groendaken hebben bovendien een 
gunstig effect op de opwarming van de 
gebouwen. 

Op basis van het verwachte waterverbruik 
van het sanitair wordt de ideale afmeting 
van een regenwaterput bepaald en hierop 
wordt een overeenkomstig deel van het 
dakoppervlak aangesloten. Vanuit deze 
put wordt het water na toepassing van 
de nodige filters gerecupereerd voor het 
sanitair en het onderhoud buiten. 

De overige capaciteit dient in eerste 
instantie zo goed mogelijk geïnfiltreerd te 
worden. Om dure pompen te vermijden 
wordt dit gravitair voorzien. In voor 
bewoners afgeschermde zones kunnen 
‘wadi-structuren’ een goedkope en zeer 
efficiënte buffering van het hemelwater 
die bovendien nog een landschappelijke 
kwaliteit biedt. 

Uiteindelijk wordt nog een beperkt debiet 
vertraagd geloosd. 

“Het centrale 
dorpsplein 
vormt een 
volwaardig 

alternatief bij 
slecht weer”

Het huishoudelijk afvalwatergebruik wordt 
wel beperkt door spaardouchekoppen, 
dubbele spoeltoetsen aan de WC’s,... 
Fecaal water wordt eerst in een septische 
put opgevangen. Deze worden voldoende 
ruim voorzien om ook als opvang te 
dienen voor niet gewenste elementen. De 
overloop hiervan wordt samen met het vuil 
water op de riolering aangesloten. 

het dorpsplein als atrium, ruimtelijk en energetisch verluchtend een duurzaam gebouw, een compact gebouw
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MATERIAALGEBRUIK

Het gebouw vertoont een heldere 
en repetitieve structuur waarbij de 
draaglijnen logisch kunnen doorlopen.  
Dit is een belangrijke vereiste om tot een 
kostenefficiënt en duurzaam gebouw te 
komen.  We kiezen er daarnaast voor een 
rationele gevelopbouw te realiseren met 
een sterke woonuitstraling.

Waar de gevel op het gelijkvloers de 
privacy van de bewoner beschermt opent 
deze zich naar de verdiepingen toe naar 
steeds bredere uitzichten, dit terwijl elke 
kamer dezelfde raamopening geniet.

De gevel wordt opgebouwd uit elementen 
die refereren naar de statige panden uit het 
oude centrum van Oostende.  Met lichte 
baksteentinten, prefab lateien en dorpels 
en bijzonder voegwerk wordt elk huis een 
statig pand.  De panden zoeken elkaar op 
en openen zich in hun ontmoeting, waar 
verdiepingshoge glaspuien de leefzones 
ovevloedig daglicht gunnen.

 Het zorgpunt vormt een herkenbaar accent 
langs de  Nieuwpoortsesteenweg en werkt 
verder op de vormentaal en materialisatie 
van de huizen.  Hier wordt gevel structuur 
om tot een open zorggevel te komen waar 
elkeen zijn plaats kan vinden.

De materialisatie dient tot slot tevens het 
duurzaamheidsprincipe te onderschrijven 
van een tijdloze degelijkheid, wat precies 
een van de kerneigenschappen is van wat 
zou omschreven kunnen worden duurzame 
architectuur. Het gebouw is structuur, wat 
net over middellange termijn nog steeds de 
voornaamste kwaliteit zal zijn, veeleer dan 
een te snel gedateerde gevel.

Gevel van het zorgpunt aan het inkomplein Gevel van het zorghuis
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gedetailleerde oppervlaktetabel (m²)

verdieping -1 opp. gelijkvloers opp. verdieping 01 opp. verdieping 02 opp. verdieping 03 opp. 

logistieke functies woonzorgcentrum woonzorgcentrum woonzorgcentrum assistentiewoningen zorgpunt
afwaskeuken 38,9 kamers (25,1 x 32) 803,2 kamers (25,1 x 33) 828,3 kamers (25,1 x 33) 828,3 leefruimte/keuken 45,1
afwerkingskeuken 64,1 onthaal woonzorgcentrum 17,8 toiletten 7,3 toiletten 7,3 inkomhal 3,9
inloopdiepvries 13 wachtruimte 26,5 verpleegpost 22 verpleegpost 22 toilet 1,8
berging porselein 5,7 open infohoek 16,8 ontvangstruimte/vergaderlokaal 15,9 ontvangstruimte/vergaderlokaal 15,9 berging 4,2
broodkeuken 38,3 toiletten 14,3 verdeelkeuken 14,4 verdeelkeuken 14,4 badkamer 6,2
berging voedingswaren 32,3 verpleegpost 14,3 toiletten 13,3 toiletten 13,3 slaapkamer 14,7
drankberging 21,4 bureel verantw. bewonerszorg 15,9 gemeenschappelijke zitruimte 81,8 gemeenschappelijke zitruimte 81,8 leefruimte/keuken 41,2
laad en los zone goederen 21,9 ontvangstruimte/vergaderlokaal 15,9 badkamer 19,6 badkamer 19,6 inkomhal 5,6
centrale vuil linnen 16,9 verdeelkeuken 14,4 propere berging 9,7 propere berging 9,7 toilet 1,9
centrale berg. verbruiksmateriaal 17,3 toiletten 13,3 parkeerplaats rolstoelen 29 parkeerplaats rolstoelen 29 berging 6,2
centrale berg. schoonmaakploeg 16,9 gemeenschappelijke zitruimte 81,8 utility/afvalberging 16 utility/afvalberging 16 badkamer 9,4
centrale berg. Incontinentiemat. 17,1 badkamer 19,6 berging schoonmaakploeg 4,5 berging schoonmaakploeg 4,5 slaapkamer 15,6
berging 44,4 propere berging 9,7 gemeenschappelijke zitruimte 74,3 gemeenschappelijke zitruimte 74,3 leefruimte/keuken 43,9
archief 44,4 parkeerplaats rolstoelen 14,5 verdeelkeuken 14,2 verdeelkeuken 14,2 inkomhal 6,5
berging tuinmateriaal 6,9 utility/afvalberging 16 toiletten 15,2 toiletten 15,2 toilet 1,6
kleedkamer vrouwen 86,4 berging schoonmaakploeg 4,5 rouwruimte 15,4 kapsalon 23,4 berging 2,9
berging beroepskledij 17,6 gemeenschappelijke zitruimte 74,3 stille ruimte 30,2 logopedie 23,4 badkamer 6,9
kleedkamer mannen 26,4 verdeelkeuken 14,2 gemeenschappelijke zitruimte 40,4 gemeenschappelijke zitruimte 40,4 slaapkamer 15,6
bureel kok 7,3 toiletten 15,2
ict lokaal 15,1 bureel ergo 15,4
tech. ruimte 15,4 kinelokaal 15,4
werkruimte tech. dienst/berging 21,2 berging ergo 14,2

ergoruimte 40,4
polyvalente ruimte 286,4

zorgpunt zorgpunt zorgpunt
onthaal zorgpunt 16,6 wachtruimte 20,3 wachtruimte 20,3
restaurant 205,1 berging 3,6 berging 3,6
toiletten 16,9 directie 30,6 bureel 19,9
inkomhal 34,5 personeelsdienst 29,7 leslokaal 47,3

sociale dienst 47,2 gemeenschappelijke zituimte 37,5
bureel 35,8 gemeenschappelijke rustruimte 37,5
consultatie 46,8 verpleegpost 19,1
bureel 23,3 toiletten 12
wachtruimte 23,3
toiletten 12

588,9 1847,1 1524,1 1449,9 233,2
netto oppervlakte totaal 5643,2 m2

netto oppervlakte woonzorgcentrum 4078,2 m2
netto oppervlakte zorgpunt 976,1 m2

dossier 1403MONI
lot totaalraming
ontwerp nieuwbouw WZC De Drie Platanen
bouwheer WZC Sint-Monica

RAMING NIEUWBOUW WZC DE DRIE PLATANEN

omschrijving    eenheid hoeveelh. eenh.pr. totaal subtotaal percentage

WOONZORGCENTRUM m² 6.361,20 1.388,42€         8.832.027,88
bruto opp., incl. circulatie

lot 00 voorbereidende werken / afbraakwerken 79.225,44€                  0,94%

lot 01 onderbouw 568.831,10€                6,76%

lot 02 bovenbouw 1.550.737,21€             18,44%

lot 03 dakwerken 304.941,77€                3,63%

lot 04 gevelsluitingen 1.427.425,77€             16,97%

lot 05a binnenafwerking 1.380.315,06€             16,41%

lot 05b vast meubilair 450.533,64€                5,36%

lot 06 fluida ventilatie  euro/m² 85,00€              540.702,00€                6,43%
verwarming  euro/m² 60,00€              381.672,00€                4,54%
san  euro/m² 90,00€              572.508,00€                6,81%

lot 07 electra elek  euro/m² 140,00€            890.568,00€                10,59%
liften 160.000,00€                1,90%

lot 08 schilderwerken 103.995,13€                1,24%

lot 09 loopkost / onvoorziene omstandigheden 420.572,76€                

ASSISTENTIEWONINGEN m² 319,20 1.396,15€         445.651,08€                445.651,08€                
bruto opp., incl. circulatie

DAGVERZORGINGSCENTRUM m² 332,40 1.396,15€         464.080,26€                464.080,26€                
bruto opp., incl. circulatie

MEDISCH-SOCIAAL CENTRUM m² 194,50 1.396,15€         271.551,18€                271.551,18€                
bruto opp., incl. circulatie

RESTAURANT m² 515,70 1.564,21€         806.663,10€                806.663,10€                
incl. keukenvoorzieningen
bruto opp., incl. circulatie

INTEGRATIE KUNST 90.000,00€                  90.000,00€                  

OMGEVINGSAANLEG 927.580,00€                
buitenverharding m² 1.642,00€     65,00€              106.730,00€                
parking m² 3.718,00€     75,00€              278.850,00€                
fietsenstalling m² 45,00€          22.000,00€                  
tuinaanleg m² 3.000,00€     150,00€            450.000,00€                
luifel m² 96,00€          45.000,00€                  
afvalopslag m² 50,00€          25.000,00€                  

excl. erelonen en BTW Totaal € 11.837.553,49€     

euro / m² 1.532,77€                    

ERELONEN excl. BTW

BTW 21% €                

BTW 12% €             

Eindtotaal € €           

De oppervlakte van het woonzorgprogramma valt 
onder de maximale oppervlaktes, terwijl we toch 
heel wat meer open zithoeken hebben en een zeer 
grote polyvalente ruimte beneden (100m² meer dan 
gevraagd).  Dit alles is waarschijnlijk mogelijk dankzij 
het zeer compacte concept.

De raming van het woonzorgcentrum komt ook 
overeen met de eenheidsprijs VIPA per m². Voor het 
totale budget hebben we echter heel wat marge ten 
opzichte van het voorziene budget.

devleest
Doorhalen
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PLANNING VAN DE STUDIEOPDRACHT:

Wij streven ernaar de afstemming met het 
masterplan te organiseren in de periode 
voor het bouwverlof 2014. In deze periode 
willen we ook het voorontwerp van het 
project afronden. Voor midden november 
moet de aanvraag voor goedkeuring 
technisch-financieel plan en goedkeuring 
principieel akkoord klaar zijn. Daarvoor 
moeten we dus een stedenbouwkundig 
attest bekomen hebben. Dit moet dus 
ruim op voorhand aangevraagd worden, 
overleg met de dienst ruimtelijke ordening 
is hiervoor essentieel om in te kunnen 
schatten hoe lang het zal duren om dit 
attest te ontvangen. Voor het indienen 
van de bouwvergunning zullen we ook 
besprekingen voorzien met VIPA om de 
indiening van het technisch financieel plan 
mogelijk te maken. Bedoeling is dat het 
VIPA het dossier dan al kan evalueren en 
er feedback kan zijn. Wij streven ernaar 
om voor midden november 2014 ook 
de bouwaanvraag in te dienen zodat 
het project in een stroomversnelling kan 
komen.

TIMING VAN DE STUDIEOPDRACHT: 

Aanstellen ontwerper: midden mei 2014

Start studieopdracht: eind mei 2014

Voorontwerp: 1,5 maanden, 06 juli 2014

•	 Overleg in het kader van masterplan 
Park De Nieuwe Koers. We stellen voor 
om aan de hand van enkele intensieve 
workshops samen te werken met 
de ontwerper van het masterplan. 
Het ontwerp van het zorghuis moet 
passen binnen de algemene visie 
en kan op zijn beurt input geven op 
het masterplan. Er moet dus vooral 
overeenstemming gevonden worden 
over de inpassing binnen een globaal 
idee, de raakvlakken tussen beide, en 
de aanleg van het publieke domein op 
de site van De Drie Platanen. 

•	 In een eerste workshop met alle 
partijen eind mei willen we tot 
duidelijke vragen komen die door elke 
ontwerper verder onderzocht kunnen 
worden. Dit kan door een intensieve 
uitwisseling van concrete voorstellen 
op basis van het wedstrijdvoorstel 
voor het zorghuis en de tussenstand 
van het masterplan in opmaak.

•	 Tussentijds zullen de ontwerpers 
onderling overleggen. Midden mei kan 
een tussentijdse workshop gepland 
worden.

•	 In een overleg met alle partijen eind 
juni kunnen we dan tot gedragen 
oplossingen en voorstellen komen die 
zowel het masterplan verduidelijken 
als het ontwerp van het zorghuis 
versterken.

•	 Voorbesprekingen met stad, ruimtelijke 
ordening, brandweer

•	 Plannen op schaal 1/200

•	 Conceptnota

•	 Oppervlakteberekening van het project

•	 Raming van het project

Bouwverlof: 09 juli > 27 juli 2014

Definitief ontwerp: 2,5 maanden, 
oplevering 10 oktober 2014

•	 Aanvraag stedenbouwkundig attest

•	 Advies van de bevoegde 
brandweerdienst

•	 Plannen op schaal 1/100

•	 Conceptnota

•	 Oppervlakteberekening van het project

•	 Raming van het project

Indienen bouwaanvraag: 1 maand, 10 
november 2014

Het vervolgtraject zal afhangen van de 
behandeling van het dossier door VIPA. 
Toch engageren wij ons ervoor om 
het dossier verder uit te werken na de 
indiening van de bouwaanvraag om de 
plannen concreet te maken zodat snel naar 
uitvoering kan overgegaan worden. 

Goedkeuring bouwaanvraag: maart 2015

Aanbestedingsdossier: 3 maanden (juni 
2015)

Gunningsprocedure: 3 maanden 
(september 2015)

Aanstellen aannemer: 1 maand (oktober 
2015)

Start werken: november 2015

Uitvoering: 24 maanden

Opening van het zorghuis De Drie 
Platanen: november 2017

OPGAVE VAN DE STUDIEKOSTEN

Studiekosten voor het uitvoeren van de 
volledige studieopdracht:

Globaal ereloonpercentage: 
9,00% voor architectuur, stabiliteit, 
technieken, epb, omgevingsaanleg en 
landschapsarchitectuur (op het totaal 
geraamde bedrag excl BTW)

Veiligheidscoördinatie: 0,25% 

Uurlonen voor bijkomende prestaties:

•	 Projectleider: 90,00 euro excl BTW

•	 Ontwerper: 60,00 euro excl BTW

•	 Administratie: 40,00 euro excl BTW

KOSTENBEHEERSING

De kostenbeheersing van een project 
begint bij de allereerste ontwerpfase. 
Duidelijke en kostenbewuste keuzes zorgen 
er voor dat we een basis voor het project 
vast leggen die rekening houdt met een 
vooropgesteld budget.  We kiezen daarom 
bewust voor een compact gebouw, een 
gebouw dat vertrekt van enkele duidelijke 
eenvoudige uitgangspunten. Ook naar 
materiaalkeuzes willen we streven naar 
gekende en duurzame oplossingen om te 
komen tot een degelijk gebouw binnen 
het budget. Door intens overleg met 
de opdrachtgever zal de ambitie inzake 
duurzaamheid afgetoetst moeten worden, 
enkel zo kunnen we komen tot een gebouw 
op maat van de gebruiker. 

We willen het budget gedurende het 
volledige ontwerpproces tot en met 
de uitvoering constant opvolgen. Elke 
beslissing en keuze kan zo steeds 
geëvalueerd worden binnen het globale 
prijskaartje. In het voorontwerp werken 
we met algemene prijzen per m², in het 
definitief ontwerp worden deze verfijnd in 
elementenramingen, bij de opmaak van het 
uitvoeringsontwerp maken we een raming 
volgens artikelnummers. De bouwkost 
zal zo steeds gedetailleerder uitgesplitst 
worden en we kunnen zo steeds ingrijpen 
en duidelijke oplossingen voorstellen om 
het budget onder controle te houden.

Snede door het zorghuis, centraal het overdekte dorpsplein


