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REFLECTIES mbt. WOONPROJECT FRANS BEIRENSLAAN/SINGEL te BORSBEEK

VOORSTUDIE
Het ontwerpkader dat door de voorbereidende studie naar voor wordt geschoven is strikt en restrictief waardoor het ontwerpvraagstuk 
zich voornamelijk zou kunnen richten op het ontwerpen van gebouwen.  Er is heel wat te zeggen voor de voorgelegde aanpak die zich 
richt op het beschermen van het binnengebied, het aanbieden van een ‘centraal’ adres en inplannen van shortcuts doorheen de site. 

Toch zijn er een aantal kanttekeningen te maken en hebben we volgende vragen bij:
-  de betekenis van een adres in het binnengebied
-  de noodzaak tot het opsplitsen van gebouw B
-  de toegankelijkheid van gebouwen A & B en hun tuinen met het optillen van het wonen tot op 1 meter
-  de kwaliteit van het straatbeeld / leefbeeld aan de Singel met garages op het gelijkvloers
-  de impact van toegangen tot ondergrondse parkings

Daarom suggereren we de aanzet van de voorstudie aan te vullen en te nuanceren:
-  een meer centrale toenadering tot de site langs de zijde van de Beirenslaan
-  een loskoppelen van de zachte en harde verkeersstromen
-  een verbindende promenade 
-  een uitgewerkte doorwaadbaarheid in de vorm van een netwerk gekoppeld aan ontsluitingen van private tuinen en volkstuinen.

ONTWERPVRAAGSTUKKEN

-  REAGEREN OP STEDELIJKE SCHALEN. Een reageren op de twee stedelijke schalen die de site in zich draagt: de residentiële  
   schaal van de wijk aan de Singel en de schaal van de Beirenslaan, een verbindingsweg gemarkeerd door verkeer en de inplanting  
   van grote entiteiten.

-  VERANKEREN VAN DE OPEN RUIMTE. De open ruimte wordt de drager van verschillende programma’s.

-  PROJECTRANDEN. Het project dient in te spelen op de diverse projectranden. De bebouwing wordt ingezet om de site in te bedden  
   en aan te sluiten op het stedelijke weefsel.

-  EEN NIEUWSOORTIG WOONERF. Een woonomgeving dat woonkwaliteit biedt voor zowel gezinnen met kinderen, alleenstaanden  
   als ‘kangoeroewonen’. Het leven in de woningen en appartementen rondom de open ruimte geven deze een warmer en gemoedelijker  
   karakter.

-  KINDVRIENDELIJKE OMGEVING: autoluw en speelmogelijkheden op de site zelf in de vorm van verharde voortuinen, een  
    buurtplein, een daktuin en volkstuintjes. Deze voorzieningen vullen het wonen in de stad aan.

-  TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN. De publieke ruimte (parking, park, circulatie en daktuin) wordt integraal toegankelijk ontworpen.  
   Het optillen van het woonniveau tot 1 meter boven maaiveld wordt elegant aangepakt in de natuurlijke glooiingen van het park.  
    De wooneenheden zijn allen rolstoeltoegankelijk. 

-  EEN AANGEPASTE STEDELIJKE INVULLING. Aanbieden van een alternatief dat verder gaat dan het louter bevestigen van de  
   massieve bebouwing. Een schakel in het woonpatrimonium tussen ‘individueel wonen’ en ‘wonen in meervoud’. 

-  WOONTYPOLOGIE: aanbieden van verschillende woonvormen in vorm van rijwoningen (triplexen en duplexen), maisonettes en  
   appartementen voor een gediversifieerd woonpubliek.

-  PRIVE BUITENRUIMTE & ORIENTATIE. Voor alle woningen wordt een tuin / terras voorzien met een goede zuid-oost of zuid-west  
   oriëntatie en een aangepaste privacy. Tuinen hebben directe toegang tot de publieke ruimte.

-  BUDGETVRIENDELIJKE WONEN: compacte woningen  met efficiënte parkeeroplossingen voor fietsen en auto’s. 

-  INTEGRAAL DUURZAAM WONEN waarbij er niet louter wordt ingezet op energetische maatregelen maar ook op de integratie en  
   aanvullen van het wonen in een stedelijke omgeving.
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VEELZIJDIGE PUBLIEKE RUIMTE

Vertrekkende vanaf de Beirenslaan wordt de site samengesteld uit een lagenpakket en wisselende sfeer van tussenruimtes: 
voortuinstrook, gaanderij, gebouw A, terrassen/tuinen,  gemeenschappelijke tuin, voortuinstrook / gaanderij, gebouw B, terrassen / 
tuinen, tuinpad, tuin, Singel-woningen, voortuin, straat.

Een stedelijke promenade snijdt doorheen dit substraat en verbindt de Beirenslaan via het oksel van de gebouwdelen van gebouw B 
met de Singel.  Op dit traject liggen achtereenvolgens: een brede inkomtrap, de gaanderij voor gebouw A, de trappen / lift van gebouw 
A aansluitend op de publieke daktuin, het portaal (luifel binnengebied) met trappen naar de parking, de trappen / lift voor gebouw B en 
een fietsenhelling naar de parking. Een meanderend wandelpad wordt een stedelijke promenade dat verschillende clusters verbindt tot 
één stedelijk geheel. Langsheen deze verbinding evolueert de passant geleidelijk van de zeer publieke ruimte van de Beirenslaan naar 
het semi-publieke portaal en terug naar een meer openbare aansluiting op de Singel en het centrum van Borsbeek. De gaanderijen en 
tuinpaden takken aan op deze wervelkolom.

Een fijnmazig netwerk van tuinpaden en volkstuintjes vult de intimiteit van het weefsel aan. Op de kruising van de paden: een boom, 
een zitbank, .... een zitplek in de luwte van alle aandacht. Een verpozing temidden van gloeiende papavers, kweekkassen en fiere 
boonstaken. Een moes- en bloementuin voor de ‘tuinlozen’. Onbeduidende percelen ‘voeden’ de gemeenschap. Het gemeenschappelijke 
domein krijgt een kans.

De onbebouwde ruimte wordt verder ingericht met een speelerf / buurtplein, op de glooiing naar de luifel een ligwei, een zitplek onder 
de luifel. De glooiingen vormen een natuurlijke overgang voor mindervaliden naar het circulatieniveau van het wonen of een roetsjbaan 
voor spelende kinderen.

De zone langsheen de linkse perceelsgrens wordt uitgewerkt als een groene technische zone met de toegang tot de parking, 
bezoekersparkeren en een discrete afvalberging.

De overkraging op de linkerhoek van gebouw A creëert een overdekte ruimte die inhaakt op de Frans Beirenslaan. Ze geeft meer adem 
aan het binnen-en buitenrijden en vergemakkelijkt de verbinding naar de gemeenschappelijke tuin. Het binnenrijden op fiets en auto 
gebeurt niet langer in een restgebied. 

De parking onder de gebouwen krijgen één inrit. Ze worden ondergronds verbonden waardoor beide gebouwen een gemeenschappelijke 
sokkel krijgen en als 1 entiteit ervaren worden. Deze verbinding ontwikkelt zich als een belangrijke knoop. De fietshelling komt er 
aan, de fietsenstalling krijgt er zijn plaats, de trappenpartij met vide naar het protaal  en de liften vertrekken er. Deze zone is een 
ondergrondse reflectie van de promenade en het portaal. Ze maakt er integraal deel van uit.

opeenvolging van publieke en private buitenruimtes bebouwing en promenade vervolledigd lagenschema

krachtlijnen publieke ruimte 2.
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rust- , speel- en verblijfruimtes ontsluiting en verkeersstromen

promenade - portaal - voortuinstroken

ontsluiting van gebouwen A en B gekoppeld aan promenade
promenade - verticale circulatie - fietsenhelling - 
voortuinen / toegang woningen gelijkvloersMAB Arquitectura - Milaan - Sociaal woningproject en publiek park

krachtlijnen publieke ruimte
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LUIFELS EN DAKTERASSEN

Twee luifels. Twee verbindende bewegingen op cruciale plaatsen definiëren ‘plekken’. Plekken waarin het wonen in meervoud wordt 
geaccentueerd. Ankerpunten, waar de bewegingsstromen van de bewoners elkaar noodgedwongen kruisen.

De luifel in het binnengebied. Een vlak zwevend boven de gemeenschappelijke tuin tussen de gebouwen, legt de verbinding tussen 
de circulatiekernen van de gebouwen en de verbinding naar de fietsenstalling/parking. Een portaal op schaal van gebouwen en 
binnengebied. Het adres is een verzameling van ‘plekken’, een entreeruimte voor de gebouwen, een beschutte transitieplek, deel 
van de gemeenschapstuin, toegang tot ondergrondse fietsenstalling, lichtschacht voor de parking, ..... Het portaal geeft identiteit en 
verankert het wonen in meervoud. 

De luifel zwevend boven gebouw A. Ze bekroont de gevel, markeert de overgang van de verticale naar de horizontale circulatie, betrekt 
het ‘toit-jardin’ in deze knoop, kadreert zichten vanop de daktuin en geeft beschutting. Een entreeruimte op hoogte en ‘à la hauteur’.  
Langs de Beirenslaan reageert het gebouw met deze luifel op de dynamiek van de verbindingsweg.

Daktuin / dakterras / speelplek. Een plek om te zonnen, te kruipen, te lezen, te spelen in de nabijheid van het wonen. De gaanderij wordt 
een uitloper en deel van het flaneren op hoogte. De luifel vormt een gevoelsmatige barrière naar de Frans Beirenslaan. Het wonen 
op derde verdieping wordt gemakkelijk en een avontuur. De vijfde gevel wordt daadwerkelijk ingezet. Zes rijwoningen op een nieuw 
maaiveld, negen meter hoog. Het ancestrale beeld van het wonen in meervoud. 

MOBILITEIT

-  Fietsen: De ondergrondse toegang voor de fietsers wordt los gekoppeld van de auto’s. Een gecentraliseerde en eventueel afsluitbare  
   (brom-) fietsenstalling in de ondergrondse parking laat toe om dit op een ruimte efficiënte manier te organiseren. De inplanting van de  
   fietsenhelling maakt handig gebruik van de niveauverschillen op het terrein, de te overbruggen hoogte wordt zo geminimaliseerd. 
-  Auto’s: Elke woongelegenheid krijgt een private parking met berging in de ondergrondse parking. Staanplaatsen voor mindervaliden  
    worden in de buurt van de liften ingeplant. Daarnaast is er bovengronds parkeren langsheen de perceelsgrens en onder de overkraging  
   van gebouw A. 

krachtlijnen publieke ruimte



OO1815 E referentiebeelden 

Oscar Niemeyer & Roberto Burle Marx - MEC Rio de Janeiro, Brazilië
samen ontworpen dakterras en tuin

Le Corbusier - Unité d’habitation Marseille, Frankrijk Le Corbusier - Wiesenhofsiedlung, Stuttgart Duitsland

Oscar Niemeyer - Casa do Baile, Pampulha Brazilië

SANAA - Rolex Learning Centre, Lausanne Zwitserland



OO1815 E zicht van uit de speelzone op het portaal - terrassen gebouw A en voortuinstrook gebouw B 
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RANKE WOONGEBOUWEN

De gebouwen worden ontworpen als een slank volume van 10 meter diep waaraan terrassen en galerijen hangen. 
Een rank volume met een ruwere bast, opgelicht door kleurvlakken (deuren). Volslanke witte lijnen (galerijen / terrassen) treken krachtige 
strepen, worden onderbroken, verspringen. Fijne luifels bekronen en accentueren de horizontale beweging. Witte strepen op een ruwe 
bast dus. Een gevel op het tweede plan. De intimiteit van het wonen ligt in deze tweede laag. Galerijen en terrassen beschermen en 
leggen het wonen in de schaduw van de aandacht. 

De voortuinstrook aan de Beirenslaan krijgt een meervoudige gelaagdheid: een ruwe rood betonnen muur, een groene voortuinstrook, 
een bomenrij, een beplante vide naar de parking en een verhoogde / brede gaanderij als toegang naar de woningen. De grens tussen 
uiterst publiek en de intieme binnenwereld wordt zo ‘opgedikt’, krijgt rijke gradaties / kwaliteiten en een ‘tijdsbesef’. Hier ontstaat de 
overgang die de opsplitsing van de ruimte in 0 (publiek) en I (privaat) overstijgt.

De woningen langsheen de Beirenslaan zijn zo rechtstreeks toegankelijk van op het voetpad zoals woningen in de rij. Het wonen 
verzacht de harde contouren van verkeersas. Een aanzet die de potenties toont voor de verweesde voortuinstroken op de omliggende 
percelen. Het gebouw heeft de ambitie om ‘bewoond leven’ in de laan te injecteren. 

GESTAPELD INDIVIDUEEL WONEN

De gebouwen zijn een stapeling van rijwoningen / maisonnettes en appartementen op 1 laag, ontsloten via galerijen.
Hier wordt er gewoond in gestapelde (rij)woningen met een eigen overdekte voordeur. De aparte toegangen tot de woningen sluiten aan 
bij het ‘straatbeeldtype’. Ze verpersoonlijken het wonen in een groter geheel. De gebouwen gedragen zich niet als insulaire /massieve 
blokken. Ze houden het midden tussen ‘individueel wonen’ en ‘wonen in meervoud’.  Het gemeenschappelijke programma wordt een 
uitbreiding van het wonen. Een toegevoegde meerwaarde voor een levend straat- / erfbeeld.

Het gelijkvloers van gebouw A is een sequens van gelijkvloerse appartementen voor aangepast wonen (type 2/3) met terras, gelijkvloers 
appartement type 1/2 met terras en duplex appartementen type 3/4 met tuin/terras. Niveau +1 ontsluit 7 appartementen type 1/2. Niveau 
+2 is een repetitie van 13 appartementen type1/2 met terras. Eventueel aanvulbaar door bijkomende appartementen voor aangepast 
wonen type 2/3. Niveau +3 bevat 6 maisonnettes type 3/4 en een appartement type 4/5. Eventueel vervangbaar door een type 3/4 voor 
aangepast wonen. Deze woningen beschikken over een terras en de nabijheid van de gemeenschappelijke daktuin.

Gebouw B is in hoofdzaak een stapeling van aaneengeschakelde duplex appartementen. Op het gelijkvloers wordt dit dan een stedelijke 
koppeling van 12 rijwoningen met tuin op een meter boven het maaiveld. Op niveau +2 nog 6 maisonnettes en 2 appartementen type 
2/3 voor aangepast wonen met terrassen.

Het leven in de woningen en appartementen rondom de open ruimte van de gemeenschapstuin geven deze een warmer en gemoedelijker 
karakter. De woontuin krijgt een zachte sociale controle eigen aan een woonerf. Het ontwerp speelt hierop in door woningen met 
voldoende ‘openheid’ te ontwerpen. Er worden subtiele gradaties tussen privé en semi-publiek ingevoegd. Via een set drempels 
(strategische groenelementen, verhoogde verharde voortuinstrook achter lage wanden, tuinbergingen, bomen) ontstaat een steeds 
intiemere binnenwereld met vensters op de omgeving.

De gebouwen A en B worden gelezen als 3 overlappende figuren. In eerste instantie kunnen ze in combinatie met het portaal gelezen 
worden als één entiteit. Het portaal verweeft en verknoopt beide gebouwen tot één figuur. Beide gebouwen bestaan ook als zelfstandige 
entiteiten in relatie en in oppositie tot elkaar. In derde instantie vallen beide gebouwen uiteen in 2 blokken gescheiden door de verticale 
circulatie. De gebouwen dragen de verschillende schalen van het wonen in zich.

wonen in meervoud - gebouwen A & B 3.
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Peter Zumthor - Thermen, Vaals Zwitserland Peter Zumthor - Kolomba Museum, Keulen Duitsland

Eduardo Souta de Moura - Casa das Historias, Cascais Portugal

texturen en materialen
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appartement type 4/5  (1st)
appartement type 3/4 (30st)
appartement type 1/2  (23st)
appartement type 2/3 minder-validen (4st)

        TOTAAL : 69 wooneenheden
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3 slaapkamer
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11 buitenberging
12 polyvalente ruimte (slaapkamer, berging,bureau, speelkamer) 
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appartement type 3/4 - appartement type 1/2 - schaal 1/100
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appartement type 2/3 minder-validenappartement type 4/5
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WONEN AAN DE SINGEL

De straten in de verkaveling lijken dan wel gevrijwaard van auto’s, het gelijkvloers van de woningen en binnengebieden worden 
duchtig aangesneden ten voordele van de auto. Binnen het kader van de verkavelingvoorschriften lijkt dit onvermijdelijk te zijn. Met het 
incorporeren van de autostaanplaats in het bouwvolume stuurt men aan op  een bel-etage woning. Dit reflecteert zich in het huidige 
straatbeeld met zielloze voortuinen en  gelijkvloerse gevels opgebouwd uit inkomdeur en garagepoort. Het aanbieden van een levendig 
straatbeeld lijkt minder evident. En toch zijn er potenties.

De woningen worden ontworpen als compacte doorzonwoningen over drie bouwlagen. Het eigenlijke wonen begint op de verdieping. 
Hieronder wordt een voortuin overlopend in een entreeruimte geschoven. De entreeruimte omvat de autostaanplaats, een overdekte 
inkom, een polyvalente ruimte met vestiaire. Voortuin en inkom/autostaanplaats vormen zo een ruimtelijk geheel. Ze geven diepte aan 
het straatbeeld. Het wonen wordt hier aangekondigd en bevestigt een polyvalente ruimte. Deze ruimte is vrij inzetbaar als ruime inkom, 
studieruimte, fietsenstalling, speelruimte, bijkomende berging of voor een extra kamer. In basis wordt dit ontwikkeld met de nodige 
transparantie.

Zichten doorheen deze ruimte naar de achterliggende tuin bevestigen het perspectief vanuit de voortuin. Een trap in tegenlicht leidt 
vanuit de polyvalente ruimte naar het woonniveau. Op een meter hoogte sluit het bordes aan bij de tuin. Door het ophogen van de tuin 
wordt de afstand met het wonen verkort. De tuinen sluiten aan op de pas van het tuinenpad en de tuinen van gebouw B. Uitgravingen 
voor parkings worden zo een positief gegeven.

De leefruimte organiseert zich als een open plan rond een technische ‘blok’ met inwisselbare leefruimtes. Een smalle terrasstrook aan 
de voorgevel verlengt de ruimte. Planten en bloemen vinden er een plaats, de privacy is verzekerd. Aan de andere zijde maakt de vide 
met trap, de tuin duidelijk voelbaar en beleefbaar. Een tweede trap verbindt de leefruimte met een overloop/bureauruimte op de tweede 
verdieping. 

Het straatbeeld krijgt er een gevarieerde gevel: diepte en transparantie op het gelijkvloers, een balkon en doorzichten op de bel étage, 
massievere gevels voor het slaapgedeelte. Vensters in de woningscheidende wanden laten dwarse perspectieven toe doorheen de 
verschillende overdekte inkomruimtes. Deze worden volwaardige muuropeningen in de kopse gevels. De lengte van de omgeplooide 
gevels wordt zo verkort en geanimeerd. De woningen hernemen de materialiteit van de gebouwen A en B. Een ruwere bast met witte 
horizontale strepen / balkons. De entreeruimte reflecteert op een eigen wijze de typologie van het portaal en brengt de stad tot in de 
woningen.
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LEGENDE

woning type 3/4  (8st)     
woning type 4/5  (3st)
appartement type 4/5  (1st)
appartement type 3/4 (30st)
appartement type 1/2  (23st)
appartement type 2/3 minder-validen (4st)

        TOTAAL : 69 wooneenheden

1 leefruimte
2 keuken
3 slaapkamer
4 badkamer
5 bureau
6 berging

7 inkom
8 terras
9 tuin
10 gaanderij
11 buitenberging
12 polyvalente ruimte (slaapkamer, berging,bureau, speelkamer) 

woning type 4/5 - schaal 1/100

73
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2

1

6

3 3

5 3

4 6

8

8

9

woning type 4/5
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8
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8

8

9
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laag energie gebouw
energie-efficïent  bouwen

luchtdicht gebouw
energie-effectief bouwen

ventilatie
energie-efficïente 
& gebruiksvriendelijk

zonnewinsten &
inpandige terassen
tegen oververhitting

verbruik  drinkwater beperken
herbruik hemel- & grijs water

coherent & duurzaam 
materiaalgebruik

integrale toegankelijkheid

energie-zuinige 
technische installatie

KRACHTLIJNEN DUURZAAM ONTWERP 

SITE & BOUW

1. project - relatie gebouw & omgeving
inzetten van de stadstuin voor omwonende bewoners & kinderen. -
verkeersvrij binnengebied - woonerf -

2. bouwplaats en afvalbeheer 
grondverzet beperken door het het herbruik op de site voor het ophogen van tuinen en speelterrein -
afvalscheiding d.m.v. containers in bestek opnemen -

3. materialen 
zoveel mogelijk  afbreekbare materialen (cradle to cradle principe) -
toepassing waterdoorlatende materialen -

4.  aanpasbaarheid 
gebouwen polyvalent concipiëren,zodat interne functiewijziging mogelijk is  -
modulaire opbouw van woningen - menging van woningtypes zijn mogelijk -
mogelijkheid tot het centraliseren van de technische ruimte (drukt installatiekost) en geeft een grotere flexibiliteit voor de planindeling -

BEHEER

5. energie: energieverbruik beperken
laagenergie gebouw: E-peil 60 en een karakteristiek verbruik van lager dan 50 W/m2.jaar aan verwarmingsverbruik. -
begeleiden van uitvoeringsproces met goede uitvoeringstechnieken en uitvoeringsdetails -
goede luchtdichtheid met een luchtverversingsdebiet van 2 (n-50 waarde) -
zonnewinsten optimaliseren & beperken van warmteoverlast door luifels en zonneweringen -
plaatsen zonneboilers, al dan niet gemeenschappelijk -
centraliseren van technische installaties is mogelijk per gebouw: economische interessanter, beperken van de onderhoudskosten en efficientere  -

installaties.  Meer mogelijkheden om nu of in latere fase hernieuwbare energiebronnen toe te vogen. Eenvoudig beheer is mogelijk via op de 
markt aanwezige beheersmodules voor individule afrekeningen per wwoneenheid. Het ontwerpteam beschikt over de nodige praktische kennis 
hieromtrend.

compacte units -
6. hemelwater - volledig herbruik en infiltratie op de site zelf:

groendaken en waterdoorlatende materialen voor verhardingen -
opslag en gebruik hemelwater (daken) in citernes voor wasmachines en sanitairgebruik -

7. drinkwater - beperken van verbruik:
zuinige toestellen  -
woningen: vervangen van drinkwater door hemelwater en een -  juist dimensioneren van hemewaterputten ifv. een te verwachten verbuik.
appartementen: beperken van drinkwater - de haalbaarheid van het gebruik van  - ‘grijs water’ (douche, bad , ..) als spoelwater van wc’s te onderzoeken 

voor de appartementen. Rekening houdend met de beperkte dakoppervlakte voor hemelwateropvang, kan dit betekenen dat ook de bewoner van een 
appartement een gelijkaardige inspanning kan doen als de bewoner van een woning.

8. onderhoud
eenvoudig  - onderhoudsvrije materialen voor gevels en publieke zones
voor de openbare ruimte wordt er uitgegaan van een  - extensieve beheersvorm
alle zones zijn met onderhoudsmachines bereikbaar -
bewonersparticipatie -  kan bekeken worden, meer betrokkenheid geeft meer zorg voor de woonomgeving

9. afvalbeheer 
geventileerde afvallokalen voorzien per unit en gemeenschappelijk verzamelplaats voor grotere stukken eenvoudig bereikbaar -
mogelijkheid tot het voorzien van een gezamelijke  - composteringsplek in de omliggende tuin

COMFORT & GEZONDHEID

10. hygrothermisch comfort
energiezuinige ventilatievoorzieningen volgens de EPB normering: systeem C+ & ventilatieroosters P4  -

  voor de woningen aan de Beirenslaan zal worden onderzocht worden of een systeem D niet meer aangewezen is omwille van akoestische redenen.
inperken van oververhitting door gallerijen en terassen die funcftioneern als luifels.Zonneweringen voor ramen op het zuiden en westen -

11. akoestisch comfort
volgens de huidige wetgeving met extra aandacht voor de gevel gericht naar de Beierenslaan. Voorcalculatie door studiebureel. -

12. visueel comfort
daglicht in de publieke zones van de gebouwen & daglicht in elke gebruiksruimte van de woongelegenheden -

13. gezondheid 
groene ruimtes dragen bij aan rust en comfort -

SOCIALE WAARDE

14. toegankelijkheid
algemenen strategie: woongelegenheden worden uitgewerkt volgens de principes van "design for all" en zijn in principe allen rolstoelbezoekbaar -
hellingbanen zorgen voor toegankelijkheid mindervaliden in het hele terrein  -
bovengrondse staanplaatsen voorzien voor mindervaliden dicht bij de woongelegenheid en ondergronds in de buurt van de liften -

15. mobiliteit
gebruik fietsen wordt in het project ondersteund door voldoende berging bij de woning zelf, aangevuld met een gezamelijke fietsenstalling -

16.gebruikskwaliteit
terassen of buitenruimtes voor alle woongelegenheden. -
planfunctionaliteit en bemeubelbaarheid volgens normen VMSW en voorzieningen afvalbeheer per woongelegenheid en per gebouw -

17. veiligheidsgevoel
de openbare ruimtes vloeien in elkaar door; er zijn geen achterkant situaties. -
de woningen sluiten aan op het maaiveld waardoor sociale controle mogelijk is -

18. privacy
tussenvoegen van een set drempels die een privacygradïent opbouwen, subtiele overgangen tussen publiek - semipubliek - privaat terrein -

INTEGRALE DUURZAAMHEID

Het ontwerpteam kiest resoluut voor een integrale visie op het gebied van duurzaamheid waarbij er naast het energiebeheer ook de 
verankering in het sociale weefsel, toegankelijkheid, bereikbaarheid, de footprint, waterbeheer, sensibiliseren van de eindgebruiker 
in het ontwerpvraagstuk worden meegenomen.  Hierbij wordt de benaderingswijze en opsplitsing in onderdelen zoals die werden 
uitgewerkt door het WTCB in hun studie “Referentiekader voor duurzame woningen” als leidraad gehanteerd.

Rekening houden met al deze aspecten betekent dat duurzaam bouwen van nature multi-disciplinair is; de optimalisatie van 
een deelaspect leidt niet tot de invulling van globale prestaties. Laag energieverbruik mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van 
onaanvaardbare functionaliteitsbeperkingen of onaangepaste comfortcondities. Het is daarom als ontwerpteam essentieel om te 
blijven voor ogen houden dat energiezuinig bouwen weliswaar een belangrijke deeldiscipline is, maar toch slechts een deeldiscipline 
in het multi-disciplinaire ‘duurzaam bouwen’Het laag houden van de energiefactuur is bij uitstek een zeer sociale maatregel. 

Het comfort van mensen (binnenluchtkwaliteit en thermisch, visueel en akoestisch comfort) primeert op energiezuinigheid: het 
streven naar een laag energieverbruik gaat niet ten koste van het gebruikerscomfort. Het gebruikerscomfort wordt bij de start van 
het ontwerpproces strikt vastgelegd in een programma van eisen en het wordt tijdens het ontwerpproces voortdurend als primaire 
toetssteen gebruikt.

Als secundaire toetssteen beschouwen we de milieu-impact van het gebouw en meer in het bijzonder het verbruik van eindige 
energiebronnen: energie, water en materialen.

Het ontwerpteam streeft naar zowel energie-efficiëntie als energie-effectiviteit door het begeleiden van uitvoeringsproces met 
goede uitvoeringstechnieken en uitvoeringsdetails om het rendement van de inspanningen te optimaliseren. De uitgangsprincipes 
op het gebied van energie vertrekken vanuit een zeer ‘basic’ en no-nonsense attitude. De projecten worden bouwtechnisch 
uitgevoerd volgens de meest vooruitstrevende principes zonder gebruik te maken van technische gadgets. De investeringen in 
de degelijke en duurzame bouwtechnische enveloppe, maken dat de toegevoegde actieve delen van het energetische concept 
hun maximum rendement kunnen halen. Wij gaan ervan uit dat een degelijke energiehuishouding niet louter een kwestie is van 
het aanvinken van ‘energievriendelijke’ maatregelen die voldoende ‘E- of andere punten’ opleveren. Het komt er op neer een 
eenvoudige strategie te hanteren ondersteund door een goede technische uitwerking en opvolging
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WERKVOORSTEL VOOR DE VERDERE ORGANISATIE VAN HET PLANPROCES

éénduidige projectsturing

De kerntaak van het ontwerpteam is het architecturale ontwerp en de uitvoering ervan. In functie van de schaal en complexiteit wordt 
kennis van en de ervaring met projectmanagement aangewend. De algemene leiding van een project gebeurt door minstens twee 
oprichters van het bureau. Deze begeleiden het project van het begin tot de voltooiing.

Voor elk project wordt een projectarchitect aangesteld. Deze is de operationele verantwoordelijke van het project, heeft kennis van elk 
onderdeel van het project en is het permanent aanspreekpunt voor de opdrachtgever, studieburelen, aannemers en andere externe 
partijen.

Deze wordt bijgestaan door een projectmanager die voor het beheer en de organisatie van het project zorgt. Deze zorgt voor de 
planningen, ramingen en budgetopvolging, coördinatie van de studieburelen, contractbeheer, informatieuitwisseling. Op deze wijze 
worden de projectarchitect en de andere teamleden ontlast zodat zij zich beter kunnen toeleggen op de architecturale en technische 
uitwerking van het project. 

Het ontwerpteam is van oordeel dat een goed projectbeheer het ontwerp en de opdrachtgever ten goede komt. Hiervoor wordt er 
een procesmatige aanpak ontwikkeld, afgestemd op de complexiteit en noden van het project. Bij de start van het project wordt een 
algemene projectaanpak vastgelegd met een werkwijze voor de verschillende fasen in het project. Naarmate een project vordert wordt 
deze aanpak verfijnd en verder uitgewerkt. Elke fase wordt opgedeeld in opeenvolgende activiteiten, die van terugkerende aard kunnen 
zijn of net zeer specifiek voor een bepaald moment in het verloop van het project. In elke fase komen dezelfde beheersaspecten aan 
bod.

projectfasen

De verschillende fasen zijn: 
- bouwprogramma, voorstudie en schetsontwerp

- ontwerp (voorontwerp, definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp)
- bestellingen en offerteaanvragen
- uitvoering van de werken
- nazorg en ingebruikneming

beheersaspecten

In het sturen van een project worden diverse beheersaspecten onderscheiden, die in elke fase aan bod komen: 
Organisatie     opdat het project wordt uitgevoerd binnen de afgesproken structuren met de overeengekomen projectaanpak, in overleg  
                        met de bevoegde partijen en met een correcte communicatie. 
Informatie      opdat alle partijen kunnen beschikken over de correcte en volledige gegevens. 
Tijd                 opdat het project wordt uitgevoerd binnen de verwachte en afgesproken planning. 
Kwaliteit         om een project te bekomen dat voldoet aan het gestelde doel en 
Budget           om een project te bekomen dat uitgevoerd is binnen het overeengekomen budget.

activiteiten en hulpmiddelen

Ter ondesteuning van de projectaanpak worden een aantal hulpmiddelen ingezet.
Voor elk bouwproject wordt een bouwprogramma opgesteld. Dit legt de projecteisen en –wensen vast, dit zijn zowel de ruimtebehoefte, 
de organisatie, de technieken als de kwaliteit. 
In verschillende fasen van het bouwproject worden planningen opgesteld die regelmatig worden geëvalueerd en bijgestuurd. 
Om budget en facturaties op te volgen wordt een zelf ontwikkeld budgetcontrolesysteem gebruikt. Dit systeem maakt het mogelijk 
op elk ogenblik van het project zicht te behouden op de uiteindelijke kostprijs van het project. Dit wil zeggen dat er zowel rekening 
gehouden wordt met vastliggende kosten als met te verwachten kosten. 
Jarenlange ervaring is verwerkt in een groot aantal typedocumenten: contracten studieburelen en aannemers, (werf-) verslagen, PV’s 
van opleveringen, plannenlijsten, lijsten offerten en verrekeningen, lijsten technische fiches, goedkeuringsprocedures,…
Voor de opmaak van deze documenten wordt gebruik gemaakt van standaard computerprogramma’s zodat een optimale uitwisseling 
mogelijk is met de overige partners in het bouwproces.

In de verschillende fasen kunnen volgende activiteiten opgesomd worden. Bij diverse activiteiten worden de ingezette hulpmiddelen 
aangegeven. Het tabel hiernaast geeft hiervan een overzicht.

ARCHITECTUUR

PROJECT
MANAGEMENT

EXTERNE
PARTNER

PROJECT
ARCHITECT

ARCHLAB

O
PD

R
A

C
H

TG
EV

ER

PM-LABX-LAB

PA & PM
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ONTWERPTEAM & SAMENWERKINGSVERBANDEN

Teamsamenstelling

Het ontwerpteam ontwikkelt zich als een verzameling van knowhow en vaardigheden en stelt zich op als een proactieve partner van 
de opdrachtgever. Het architectenteam heeft de nodige kennis om zich bij een uitgebreide teamsamenstellingen op te stellen als een 
coherent geheel. Zij verkiest regelmatig wederkerende en daardoor hechtere en langdurige samenwerkingsverbanden.

Voor deze opdracht wordt het ontwerpteam uitgebreid met een ingenieursbureau stabiliteit, een ingenieursbureau speciale 
technieken, en een bouwfysisch ingenieursbureau. Alle partners hebben ervaring in de sociale woningbouw.
Gezien de bezorgdheid van het ontwerpteam met betrekking tot een integrale benadering op gebied van duurzaamheid en de gewenste 
aandacht van de opdrachtgever voor duurzaamheid en het onderzoek van alternatieve energiesystemen stelt het architectenteam voor 
het ontwerpteam aan te vullen met een bouwfysisch ingenieursbureau voor de studie bouwfysica, akoestiek, haalbaarheidsstudie 
alternatieve energiebronnen en trajectbegeleiding duurzaam bouwen en energieprestatieniveau. 
Voor een gedetailleerde toelichting en referentielijst verwijzen we u naar de bijlagen bij het offerteformulier.

Het architectenteam heeft met alle partners reeds samengewerkt op verschillende niveaus.
- Samenwerking met stabiliteitsingenieur: o.a. het kinderdagverblijf ’t Pagadderke in Halle en sociale woningen in Erps-Kwerps.
- Samenwerking met ingenieurs technieken: sociale woningen in Erps Kwerps,sociaal woningproject te Zoutleeuw (7 woningen - 25  
  appartementen) en deelname aan diverse wedstrijden.
- Samenwerking met bouwfysisch ingenieursbureau: oa. project voor VDAB in Merksem en deelname aan diverse wedstrijden.

Buiten de vermelde samenwerkingen hebben deze studieburelen onderling ook verschillende projecten samen uitgevoerd. 

Ingenieursbureau speciale technieken

Het bureau werkt flexibel en heeft in zijn referentielijst zowel kleine als gespecialiseerde en grote opdrachten. Het bureau heeft ervaring 
opgedaan in de meest uiteenlopende opdrachten, zowel in de private als openbare sector en sterk variërende complexiteit.
Nadruk wordt gelegd op teamworking met alle bouwpartners en op nauwe ontwerpinteractie met de architecten. De visie is dat de ingenieur 
zowel een uitgebreide technische kennis bezit als een flexibele creativiteit uitstraalt ter ondersteuning van het ontwerpproces.
Veel aandacht gaat naar de studie van interacties tussen “actieve” en “passieve” technieken met het oog op de deelgebieden van het 
omgevingscomfort: klimaat, licht, veiligheid en informatie. Het bureau doet onderzoek naar energiebesparing en duurzaam bouwen en 
naar optimalisatie van comfortregeling in het kader van de centrale installaties en de distributiesystemen in het gebouw.

Bouwfysisch ingenieursbureau

Het ingenieursbureau is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van akoestiek en bouwfysica. Zij verstrekken advies aan ontwerpers 
van gebouwen en aan fabrikanten van bouwmaterialen en bouwsystemen, tijdens het ontwerpproces of tijdens de productontwikkeling. 
Voor ontwerpers realiseren zij binnen het ontwerpteam met hun advies een optimaal thermisch, visueel en akoestisch comfort in het 
gebouw. 
Duurzaam bouwen is het streven naar een optimale invulling van de prestaties die van een gebouw en zijn omgeving verwacht 
worden. Ons ontwerpadvies kenmerkt zich dan ook in de analyse en beoordeling van verschillende scenario’s, waardoor een 
ontwerpondersteunend kader ontstaat waarin bouwheer en ontwerper duidelijke randvoorwaarden en prestaties voor het ontwerp 
vastleggen. De ontwerpoplossingen zijn niet langer generiek, maar wel aangepast aan de specifieke randvoorwaarden die door de site 
en door de gebouwgebruiker gesteld worden.
Duurzaam bouwen is van nature multi-disciplinair: de optimalisatie van een deelaspect leidt niet tot de invulling van globale prestaties. 
Het ingenieursbureau biedt in dit keuzeproces een grondige en brede ingenieurstoetsing op de praktische toepasbaarheid van 
milieuvriendelijke technieken. Wij beschikken over de deelvakgebieden heen over de kennis, ervaring en technieken om systemen 
en producten kritisch te beoordelen op kwaliteitsaspecten en milieubelasting. Onze ingenieurs kunnen daarom goed gefundeerd en 
aan het concrete project aangepast advies geven over de toepasbaarheid en de milieu-effecten van maatregelen op het gebied van 
duurzaam bouwen. 

Werking van het team

Het architectenteam neemt de coördinatie van het project op zich voor de integratie van de verschillende disciplines en dit zowel tijdens 
de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase. Het team is via één van de partners actief op het vlak van projectmanagement en beheerst 
op deze wijze de coördinatietaak. De architecten menen dat het begeleiden van samenwerkingen en het voeden van het project-proces 
deel uitmaakt van een actueel ontwerpteam. 

Een goede coördinatie van het ontwerpteam start natuurlijk bij het samenstellen van het team, waarbij de keuze van de partners de 
basis legt voor een goede samenwerking. De voorgestelde studieburelen hebben een grote affiniteit met architectuur en leggen zeer 
veel nadruk op de teamwerking zodat een correcte intergratie van de verschillende deelstudies kan ontstaan. 


