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Driedubbele overlapping

Een van de belangrijkste uitdagingen van de site is de schijnbare tegenstelling tussen de noodzaak 

om de dichtheid van de functionele elementen te verhogen, in combinatie met de ambitie om de 

kwaliteit van de groene omgeving te verbeteren.

De gemeentelijke diensten hebben meer ruimte nodig om op een degelijke manier materialen te 

beheren: een goede werf, een verstandige manier om voertuigen te manoeuvreren binnen het 

gebied, meer opslagruimte, meer parkeerruimte. Hoe kunnen we de grijze gebieden vergroten en 

tegelijkertijd de oppervlakte van de groene velden vermeerderen?

Er is heel wat parkeerplaats nodig, en een aanzienlijk deel van het oppervlak moet hieraan worden 

toegewezen. Zou dit parkeerterrein een deel van het groen kunnen zijn, in plaats van het “grijze”?

De nieuwe kinderopvang werkt het best als alle ruimtes op hetzelfde niveau liggen; een horizontaal 

uitgestrekt plattegrond in plaats van een stapeling van verschillende verdiepingen met de 

verwachting dat peuters met de trap op en neer gaan. Hoe kunnen we de nodige uitgestrektheid van 

het programma binnen de site organiseren, zonder afbreuk te doen aan de groenzone?

De reactie op dit vraagstuk is de driedubbele overlapping.

De groene gang langs de beek strekt zich uit over onze site vanuit het noorden, en past in het groene 

netwerk van paden die het complex doorkruisen. De weilanden lopen door over onze site en spreiden 

zich letterlijk uit over het gebouw van de kinderopvang. Het volledige dakoppervlak van de opvang 

wordt bedekt met een groene heuvel die kinderen kunnen verkennen.

De limiet van deze heuvel richting het zuiden is de zuidgevel van de kinderopvang, dat uitsteekt 

boven de dakrand wat een skyline vormt, maar ook de grens van "de rivierkant" markeert.

De opvang opent haar meer speelse ruimtes naar het zuiden met grote ramen, terwijl de rustigere 

kamers om te rusten en slapen zich meer aan de zeer beschermde noordzijde bevinden. 

Open speeltuinen strekken zich uit ten zuiden van deze vensters, beperkt door zorgvuldig 

gecontroleerde topografie.

Vanaf hier kijkt men uit over de volgende heuvel, die over de gemeentelijke diensten klimt waar een 

nieuwe horizon van glazen kassen wordt gevormd - de dakramen brengen licht in de workshops - 

fungeren als visuele en fysieke grenzen van het speelveld.

Dezelfde strategie wordt toegepast voor de gemeentelijke diensten, waar geen zichtbare hekken 

worden voorgesteld, met uitzondering van één enkel hek bij de ingang van het voorplein. Een groot 

plein, breed genoeg om een groot voertuig te manoeuvreren, omringd door verschillende gebouwen, 

de workshops, de verschillende soorten van opslag, en de kantoren die de ingang bewaken.

Tenslotte is er de parkeerplaats, ontworpen als een golvende glooiend landschap met grasstroken en 

struike. Het rijst ook op over een deel van de werf om de opslag van ruwe materialen te beschermen. 

Merk op dat de inrit voor alle auto's aan de dienstenkant ligt, zodat de schoolkant enkel toegankelijk 

is voor voetgangers en fietsers.

OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Conceptnota

driedubbele overlapping

+

School



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Perspectief Kozze

driedubbele overlapping



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Diagrammatische doorsnede

driedubbele overlapping



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Perspectief ‘t Zwen

driedubbele overlapping



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Situatieplan

driedubbele overlapping

Bus Optie A

Bus Optie B



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Topogram

driedubbele overlapping



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Optimalisatie Bestaande 

driedubbele overlapping

Inkorten route vrachtverkeerEfficiëntere magazijnruimte

Standaard gangen Smalle gangen Voorplein
Ruw materiaal

Verwarmd

magazijn

Magazijn

Licht materiaal

Distributiepunt

Distributie

Nieuw

Bestaand

Bestaand

Nieuw

Garage

Werkateliers

Magazijnruimte

Logisch distributienetwerk



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Productief Landschap

driedubbele overlapping



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Axonometrie

driedubbele overlapping



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Aanzicht

driedubbele overlapping

Inkom FietsenstallingBuitenspeeltuin Buitenspeeltuin Dienstingang



Speeltuin School

Speeltuin

Speeltuin

VZ 3
VZ 2

VZ 1

WC
Onderhoud

Technieken
Opslag

Keuken

K3K2K1Pers.

lokaal

Leefkamer

Inkom
Speel-O-Theek

Foyer

Patio

Rustkamer EHBO WC

H
o
o
fd

in
g
a
n
g

SK1 SK2 SK3 SK4

Leveringen

Dienstingang

Wadi

Wadi

Wadi

Fietsenstalling

Speeltuin School

68 m2

40m2

52m2

36 m2

19m2

18m2

18m2

35m2

15m2

15m2

25m2

40m2

140m2

163m2

38m2 22m2 40m2

35 m2 35 m2 35 m2 35 m2

OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Plan Kozze

driedubbele overlapping



Parking Gemeente & BKO

Parking School (afsluitbaar)

To
eg

an
ke

lijk
e

Par
ki
ng

Voorplein

Opslag 

ruw materiaal

Containers

Ingang 

Technische

D
ienst

Ingang 

K
antoor

O
pslag paletten

Kantoor

42P

23P

Draaicirkel Ø24m

Metaalbewerking
148m2

Ø6m

Verwarmd 

Magazijn
248m2

Onverwarmd 

Magazijn
546m2

Schrijnwerkerij
172m2

Grote 

Werkplaats
117m2

Kleine 

werkplaats
90m2

Garage
510m2

Distributie
107m2

OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Plan Diensten

driedubbele overlapping



Speeltuin School

Speeltuin 

BKO

Speeltuin

BKO‘t Zwen

Laarb
eek

Groene 

Helling

Groene 

Helling

Groene 

Parkeerheuvel

Wadi

Wadi

Wadi

OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Dakenplan

driedubbele overlapping



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Aanzicht

driedubbele overlapping

WerkateliersMateriaalopslagParking Wadi

Overdekte 

speelruimte 

RustruimteSpeelkamerSpeeltuin ‘t Zwen

Speeltuin Speelruimte Kantoor



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Plan Kozze

driedubbele overlapping

Speeltuin

Speeltuin

VZ 3VZ 2VZ 1

WC

Onderhoud

TechniekenOpslagKeuken

K
a

n
to

o
r

Kantoor
Personeels-

lokaal

Leefkamer

InkomSpeel-O-Theek
Foyer

Patio

Patio

Rustkamer EHBO WC

H
o
o
fd

in
g
a
n
g

Speel-

kamer 1

Dienstingang

Fietsen-

stalling

68 m240m252m2

36 m2

19m2

18m218m235m2

1
5
m

2

K
a

n
to

o
r

1
5
m

2

25m2

40m2

140m2

163m2

38m2 22m2 40m2

35 m2

Speel-

kamer 2
35 m2

Speel-

kamer 3
35 m2

Speel-

kamer 4
35 m2



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Perspectief Interieur

driedubbele overlapping



OO3003 E / Een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht Realisatieproces

driedubbele overlapping

Fase 1
Kinderopvang

Fase 2
Ateliers

Fase 3
Magazijn

De werkplaatsen verhuizen naar 

het nieuwe gebouw zodat het 

huidige magazijn kan worden 

ontruimd. Vervolgens wordt hier 

de opslagruimte ingericht.

Wanneer de kinderopvang in 

afwerkingsfase komt kan men 

beginnen aan de bouw van de 

nieuwe ateliers en aansluited de 

parking en omgevingsaanleg. 

Na de afbraakwerken kan de bouw 

van de kinderopvang beginnen. Het 

werfverkeer kan naast het magazijn 

eenvoudig zonder overlast 

de werf bereiken.

jan

2017

jan

2018

jan

2016

feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov decfeb maa apr mei

DO Eval. Uitvoeringsdossier

Bouwvergunning

Aanbest. Fase 1: Kinderopvang

Fase 2: Ateliers

Fase 3: Magazijn

jun jul aug sep okt nov dec



We geloven dat er op een structurele en integrale manier aan een leefbare omgeving moet 

worden gewerkt waarin mensen in hun basisbehoeften worden voorzien zonder de 

basisbehoeften van toekomstige generaties in het gedrang te brengen (naar Brundtland, 

1987). 

Om op een lange termijn aan duurzame ontwikkeling te doen is een balans tussen de 

sociale, milieu en economische aspecten cruciaal (People, Planet and Profit). Voor deze 

ontwerpopdracht passen we concreet de volgende concepten toe:

Efficiënt ruimtegebruik

Het concept van ons voorstel is de optimalisatie van ruimtegebruik aan de hand van een 

overlapping van drie functies. Concreet stellen we voor dat het groen van het natuurgebied 

’t Zwen over het dak van de kinderopvang doorloopt en vervolgens de speeltuin over het 

dak van de gemeentelijke diensten doorloopt.

Dit concept schakelt en schuift ruimtes over elkaar en maakt optimaal gebruik van de 

beschikbare ruimte. Dit is goed voor het programma en het budget, maar een compacter 

ruimtegebruik resulteerd ook in een kleinere impact op de omgeving.

Waardering van het bestaande

De waardering van het bestaande en de energie nodig om iets te produceren zijn erg 

belangrijk bij de evaluatie van de opdracht. We geloven dat de optimalisatie van bestaande 

elementen een eerste stap is tot duurzame ontwikkeling. 

Het programma van de gemeentelijke diensten voor de magazijnruimtes is ruwweg 

opgedeeld in twee onderdelen: stockage van materiaal en werkateliers. De opslag van 

materiaal vereist een vrije hoogte van 6 meter terwijl de atelierruimtes met de helft 

voldoende hebben. 

Gezien de voldoende vrije hoogte van de bestaande loods stellen we voor om hier alle 

opslag te concentreren aan de hand van meer efficiënte opslagmanieren, zoals een 

systeem met smalle gangen waardoor meer rekken per vierkante meter kunnen worden 

geplaatst. Vervolgens bouwen we enkel bij wat nodig is voor werkruimtes, wat zal leiden tot 

een beperkt volume aan nieuwbouw.

Materiaalgebruik

Materiaalgebruik voor het gebouw en de omgeving zal zo gekozen worden dat een 

maximaal effect wordt bereikt met een zo klein mogelijke inspanning. Het materiaalgebruik 

in het gebouw zal erg eenvoudig en goedkoop zijn, maar worden geselecteerd op een 

manier dat je het wilt aanraken. Eenvoudige panelen kunnen bijvoorbeeld CNC worden 

bewerkt om gesofisticeerde motieven te vormen, terwijl andere materialen verschillende 

functies (afwerking, akoestische buffer, afscherming, ...) tegelijk vervullen.

Voor de omgevingsaanleg denken we vooral aan waterdoorlatende verhardingen die weinig 

materiaalintensief zijn. Op die manier dragen we bij aan een vermindering van het 

regenwaterafvoerregime, aan de hand van goedkopere verharding die visueel 

aantrekkelijker is dan conventionele asfaltbestrating.

Onderhoud is een sleutelbegrip bij de materiaalkeuze, zowel op het vlak van dagelijks 

gebruik als op langere termijn. We stellen vooral materialen voor zonder speciale 

afwerkingen wat goed is voor het binnenklimaat, minder onderhoud vereist en leidt tot een 

vlotter hergebruik na het einde van het nuttige leven. 

Ons voorstel om het gebouw in te graven heeft als resultaat dat er veel minder afwerking-

smateriaal nodig is. Dit zal resulteren in een forse besparing en laat toe om het budget te 

concentreren op strategische punten.

Energieverbruik

Studie van de oriëntatie is een basisvereiste voor de beperking van het energiegebruik. Het 

gebouw is bijna perfect op het zuiden is gekeerd; een lichte afwijking naar het oosten is het 

resultaat van een zoektocht naar een balans tussen zonnewinsten in de winter en de 

zomer: de optimale oriëntatie. Een erg gesloten noordgevel beperkt warmteverliezen en 

een open zuidgevel met correct afgestemde zonnewering laat bijna alleen zonnenwinsten 

toe tijdens de koudere maanden van het jaar.

Thermisch comfort zal op een eenvoudige manier worden bereikt door gebruik te maken 

van de thermische intertie of capaciteit van de aarde waarmee we het gebouw bedekken. 

Dit betekent concreet dat erg weinig verwarming of koeling nodig zal zijn door de beperkte 

warmtetransmissie van en naar de omgeving van het gebouw.

Na eerst de energievraag tot een minimum te hebben herleid door middel van passieve 

ontwerp-oplossingen, worden hernieuwbare energie geïntegreerde systemen overwogen 

zoals zonne-energie en geothermische warmtewisselaars, opgenomen in het ontwerp 

vanaf het begin, geïntegreerd in de architectonische taal op een expressieve manier om 

een ware cultuur van duurzaamheid te creëren. 

Lage consumptie is een toegevoegde waarde, en het is belangrijk om het te visualiseren, 

zodat gebruikers het maken van de juiste keuze kunnen waarderen, wat maatschappelijk 

bewustzijn creëert. We denken dat het belangrijk is om een cultuur rond duurzaamheid te 

creëren, zodat de voordelen voor iedereen kunnen worden gewaardeerd, vooral op een 

site als gevoelig en als deze. 

Ecologische waarde

De inplanting van het gevraagde programma in een groenzone binnen residentiële context 

gelegen naast een natuurgebied kan niet gebeuren zonder extra aandacht te besteden aan 

strategiëen om de ecologie van de site positief te beïnvloeden.

Ons voorstel laat de continuïteit toe van ’t Zwen zonder de goede werking van de 

kinderopvang of de gemeentelijke diensten te beperken. De groene zone die overgaat in 

een groene heuvel garandeert een maximale positieve impact op de delicate context.

Het landschapsontwerp gaat uit van streekeigen beplanting met een extensief beheerbel-

eid. Dit laat niet alleen een brede biodiversiteit toe maar is ook goedkoper in onderhoud-

skosten.
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Comfort en Binnenklimaat

Thermisch comfort

Zomer Minimumeis: er dient voldaan te 

worden aan klimaatklasse II volgens 

NBN EN 15251. 

Detailleer bijkomend hoe met het 

ontwerp een goed binnenklimaat 

gegarandeerd kan worden tijdens de 

zomermaanden, zonder dat actieve 

koeling nodig is (e.g. zonwering, 

opengaande ramen…) 

Oriëntatie is de sleutel tot een succesvol ontwerp dat mikt op laag energieverbruik. 

De gebouwen zijn met hun open gevel op de optimale oriëntatie gericht: niet perfect zuid maar 

met een lichte 7,5º afwijking naar het oosten, om zonnewinsten in de winter te garanderen, terwijl 

ook de zomerse namiddagzon wordt geblokkeerd door de gesloten zijkanten van het gebouw.

Oost - en Westgevels zijn volledig beschermd om zonnenwinsten in de zomer tot een minimum te 

herleiden. De noordgevel zal enkel kleine ramen hebben die zicht en licht bieden maar minimaal 

bijdragen tot zonnewinsten.

Op de bezonde gevel worden aan de buitenzijde zonnewerende lamellen geïnstalleerd over de 

volledige gevel die de zon tot op een hoek van 55º zullen weren.

Het gebouw is voor een groot deel ingegraven, zodat de thermische inertie van de aangeaarde 

grond de temperatuur relatief stabiel houdt doorheen het jaar zonder actieve klimatisering. In de 

zomer is de volle grond rondom het gebouw een stuk koeler dan de buitenlucht.

Met 70% bescherming zal 80% van de gevel kunnen worden beschermd. Op de gebouwen worden 

verschillende beglaasde volumens geplaatst, die dienst doen als dakraam maar ook geopend 

kunnen worden waardoor geaccumuleerde warmte in de zomer eenvoudig kan worden afgevoerd.

Winter Minimumeis: er dient voldaan te 

worden aan klimaatklasse II volgens 

NBN EN 15251. 

Detailleer de gekozen regimes en 

afgifte-elementen

In België zijn zonnewinsten in de winter een waardevolle warmtebron om de relatief lage 

temperaturen tegen te gaan. 

De zonnenwering wordt zodanig geplaatst dat in de zomer de meeste zonnestraling wordt 

tegengehouden, maar de zonnewering wel zonnewinsten in de winter toelaat.

Er zullen geen bomen worden geplant 39º van de zuidelijke oriëntatie, om de obstakels die 

zonneinval in de winter kunnen vermijden te verminderen.

In de winter is de volle grond warmer dan de buitenlucht en helpt om het gebouw op temperatuur 

te houden. De volle grond aan de noordzijde van het gebouw zal slechts minimaal bijdragen aan 

de warmteverliezen van het gebouw.

Rekening houdende met voldoende isolatie en de hoge thermische capaciteit rondom het gebouw 

rekenen we op een warmtevraag van 40 - 50 W/m3 voor een gemiddelde binnentemperatuur 

tussen de 20-24ºC.

26ºC

21ºC

15ºC

26ºC

21ºC

15ºC
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Binnenlucht-

kwaliteit

Minimumeis: er dient voldaan te 

worden aan de welzijnswet en de 

codex over het welzijn op het werk 

(vroegere ARAB)

Minimumeis: IDA 3 (volgens EN 

13779) voor zones met kinderen, 

berekend op maximale bezetting.

Minimumeis: Mechanische ventilatie 

met warmteterugwinning (systeem 

D). Rendement warmteterugwinning 

dient minstens 85% te bedragen 

gemeten volgens NBN EN 308

Detailleer het ontwerp ventilatie naar 

regelbaarheid, rendement en 

gebruikerscomfort.

Een luchtverversingsdebiet van rond de 40 m3/h.persoon nemen we als doel voor een aantal 

strategische ruimtes, zoals de speelruimtes wat een erg goede luchtkwaliteit garandeert. Er wordt 

een debiet van ongeveer 30m3/h.persoon aangenomen voor de overige ruimtes, wat voldoet aan de 

eis van IDA3. 

Het systeem zal relatief eenvoudig gehouden worden zodat het gebruiksgemak geen barriére 

vormt voor een goede werking van het systeem.

Visueel comfort

Kunstverlichting Minimumeis: De verlichting dient 

waar mogelijk in LED-voorzien te 

worden (zie bestek)

Minimumeis: De geldende Europese 

normering inzake werkplekverlichting 

dient nageleefd te worden (NBN EN 

15251 bijlage D en NBN EN 12464)

Detailleer hoe het 

verlichtingsontwerp rekening houdt 

met vermijden van uitstraling naar 

het hemelruim en minimaliseren van 

lichtvervuiling in de 

omgevingsaanleg.

Alle verlichting zal LED zijn, of equivalent efficiente verlichting met een rendement van minimum 

100 lumen/watt. De algemene verlichting in de speelruimtes zal rond de 300 LUX liggen. In de 

receptie mikken we op 300 LUX, met 200 LUX voor de inkomzone. De verlichting in gangen zal 

dimbaar zijn en de verlicht zal tussen de 50-300 LUX liggen afhankelijk van het gebruik (gang, 

foyer, speelruimte, ...). Voor de kantuurruimtes nemen we als richtwaarde 500 LUX.

Voor de visuele beleving en het comfort van de kinderen en werknemers wordt een waarde niet 

lager dan 80 Ra voor de kleurweergave index nagestreefd.

Buitenverlichting zal bij voorkeur LED zijn, aangezien deze dimbaar zijn en de lichtintensiteit dus 

eenvoudig kan worden afgesteld. De lamparmaturen van buitenverlichting zullen gekozen worden 

op basis van hun lichtdistributie, waarbij speciale aandacht zal worden besteed aan het 

voorkomen van directe verlichting van de nachtlucht.

Wij hebben reeds eerder voor andere projecten verlichtingsanalyses aan de hand van 

computermodellen uitgevoerd, zoals hieronder een voorbeeld. Hierbij volgen we de richtlijnen uit de 

handleiding CIBSE LG6, waarbij een buitenverlichtingsniveau van niet meer dan 20 LUX wordt 

aangeraden voor 95% van de site.

Daglicht Het ontwerp dient te voorzien in 

voldoende daglicht in de zones waar 

mensen verblijven. 

Detailleer hoe de gebouwindeling en 

gevelopbouw (inplanting ramen…) 

hiermee rekening houdt.

De inplanting van het gebouw laat toe om alle speelruimtes doorheen de dag volledige te 

verlichten aan de hand van natuurlijk daglicht, terwjil de werkruimtes aan de noordzijde 

aangenaam verlicht worden met noorderlicht. 

Alle ruimtes hebben natuurlijk daglicht, tot zelfs het onderhoudslokaal dat aan de hand van een 

dakraam (dat teglijk dienst kan doen als natuurlijke ventilatie). 
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Zicht naar buiten / 

Verblinding

Het ontwerp dient te voorzien in een 

vrije uitkijk naar buiten (op 

ooghoogte) in de zones waar vaste 

werkplekken voorzien worden. 

Detailleer hoe de gebouwindeling en 

gevelopbouw hiermee rekening 

houdt.

Detailleer ook hoe het ontwerp 

rekening houdt met vermijden van 

verblinding op de vaste 

werkplaatsen.

De werkplekken worden geörienteerd op het noorden, zodat zij worden verlicht door aangenaam 

noorderlicht en verblinding wordt vermeden. Op strategisch gekozen plaatsen worden perforaties 

voorzien op ooghoogte van zittende personeelsleden.

Individuele 

regelbaarheid

Detailleer hoe het technisch concept 

toelaat aan gebouwgebruikers om in 

te grijpen en het binnenklimaat 

individueel bij te sturen.

De dakramen zullen worden uitgerust met een systeem dat kan openen om geaccumuleerde 

warme lucht buiten te laten (ditzelfde system zal ook dienst doen voor rookevacuatie). Daarnaast 

hebben alle werkruimtes de mogelijkheid om individueel een raam te openen, wat manuele 

controle over het binnenkklimaat toelaat en een flexibelere comfortvereiste toelaat.

Akoestisch comfort Detailleer hoe het ontwerp in een 

goede akoestische prestatie zal 

voorzien, rekening houdend met de 

specifieke situatie van een 

kinderopvang annex werkmagazijn 

(relatie binnen/buiten en interne 

akoestiek)

In de binnenruimte zullen op verschillende plaatsen zachte materialen worden gebruikt die 

aangenaam zijn om aan te raken, kindvriendelijk en zacht zijn. Deze materialen zullen ook 

geluidsabsorberend werken waarmee de akoestiek in de binnenruimtes wordt gecontroleerd.

De specifieke inplanting van de kinderopvang en het magazijn onder een talud zorgt ervoor dat 

geluidsoverlast tot een minimum wordt herleid. De heuvel absorbeert het geluid en is een zeer 

goede geluidsbuffer. 

Ecologie
Waterhuishouding Detailleer hoe duurzaam 

watergebruik geïntegreerd wordt in 

het ontwerp (stadswater, 

regenwater, grijs/zwart water…).

Zie ook bestek betreffende de eisen 

naar waterrecuperatie.

De groendaken en groene hellingen in het ontwerp houden water vast. Deze retentie zorgt ervoor 

dat stormwater eerder geleidelijk in het waternetwerk terecht komt, in plaats van op een zeer 

korte periode.

Er worden ook Wadi’s voorzien tussen de groene hellingen die water geleidelijk in de grond doen 

sijpelen.

Streekeigen 

biodiversiteit

Detailleer hoe de omgevingsaanleg 

rekening houdt met de nabijheid van 

het natuurgebied ’t Zwen en hoe 

irrigatiebehoefte vermeden wordt.

De aanaarding van de kinderopvang en het magazijn bevinden zich aan de noordzijde en richten 

zich naar ’t Zwen. De beplanting van het natuurgebied loopt geleidelijk over en zal extensief 

onderhouden worden, zodat een rijke biodiversiteit kan ontstaan. De topografie van de heveuls is 

een nieuw type en laat dus een bredere diversiteit toe.

De impact op het natuurgebied is minimaal (visueel, geluidsoverlast, geur, ...) doordat zowel de 

kinderopvang als het magazijn wegkijken van ’t Zwen.
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Transport Detailleer hoe het ontwerp rekening 

houdt met alle verkeersstromen (vb. 

geen kruisende voetgangers- en 

leveringsroutes…), en hoe duurzame 

mobiliteit gestimuleerd wordt (vb 

plaatsing fietsenberging ifv 

douches..).

Het vrachtverkeer wordt strikt gescheiden van de zwakke weggebruikers en de vrachtroute wordt 

zo kort mogelijk gehouden. Ook autoverkeer komt praktisch niet in contact met zwakkere 

weggebruikers. Leveringsroutes lopen langs het magazijn en worden strikt gescheiden van de 

groenzone. Fietsenberging is voorzien aan de ingang zodat fietsgebruik gestimuleerd wordt. De 

parking bevindt zich aan het begin van de groenzone; auto’s kunnen in principe niet tot aan de 

inkom van het gebouw komen.

Materiaalkeuze – 

gebouwen

Minimumeis: al het hout dient 

voorzien te zijn van een FSC-label + 

legaal gekapt.

Detailleer de materiaalkeuze ifv. 

Duurzaamheid (vb gebruik van Nibe-

klassen 3c en lager..). Maak hierbij 

onderscheid tussen dragende 

structuur, isolatiematerialen en 

gevelafwerking.

Een groot deel van het gebouw wordt bedekt door aarde zodat er minder materialen voor afwerking 

nodig zijn. De materialen die gebruikt zullen worden zullen bij voorkeur voldoen aan de eisen van 

de Cradle to Cradle criteria. We hebben uitgebreide ervaring met de criteria van C2C voor 

materiaalgebruik en deze zullen ook hier bepalend zijn voor de materiaalkeuze.

Materiaalkeuze - 

omgevingsaanleg
Minimumeis: al het hout dient 

voorzien te zijn van een FSC-label + 

legaal gekapt.

Detailleer de keuze van verharding. 

Detailleer de materiaalkeuze voor 

buitenspeeltoestellen en 

buitenmeubilair ifv hun 

duurzaamheid (vb gebruik van Nibe-

klassen 3c en lager..)

Detailleer de materiaalkeuze naar 

robuustheid.

De omgevingsaanleg zal zo eenvoudig mogelijk zijn en zo min mogelijk materiaal nodig hebben 

maar toch een hoge kwaliteit garanderen. De verharding zal waar mogelijk gebeuren aan de hand 

van waterdoorlatende grastegels. Dit is een goedkope en materiaalzuinige manier van verharden 

dat bovendien waterdoorlatend is. Dit type verharding vereist zo goed als geen onderhoud; we 

stellen een extensief beheer voor zodat ook hier biodiversiteit ontstaat.

Algemeen genomen zal er slechts beperkt gebruik gemaakt worden van ondoorlaatbare 

verhardingen. 

Enkel materiaal van verantwoordelijke bronnen zal mogen worden gebruikt, wat zowel voor hout 

als voor andere materialen zal gelden.

Op de groene heuvels, een groot deel van de omgevingsaanleg, zal eenvoudige streekeigen 

beplanting worden gebruikt. 

Energie

EPB-vereisten

E-peil Minimumeis: E40 (berekening 

volgens huidige methodiek voor 

schoolgebouw).

Ondanks het feit dan een 

kinderopvang als ASB ingedeeld 

wordt en hierdoor momenteel nog 

geen officiële E-peil eis geldt, wordt 

gevraagd om voor dit gebouw een E-

peil berekening te maken alsof het 

een schoolgebouw betrof. Het 

ontwerpteam dient de 

berekeningsnota in te dienen ter 

controle.

We gaan ervan uit dat het behalen van de E40 eis geen probleem is. Naast hoogrendementsglas 

en voldoende isolatie zal er slechts beperkt warmteverlies zijn door het ingraven van het gebouw. 

Aangezien 70% van de wanden contact hebben met volle grond wordt het gebouw voor EPB 

bereking geclassificeerd als “kelder”, wat concreet betekent dat warmtetransmissies van en naar 

het beschermd volume beperkt zijn.
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K-peil Minimumeis: behalen van een K-peil 

van maximaal K27 (bouwknopen 

inbegrepen / geldig voor het gedeelte 

kinderopvang).

Detailleer hoe binnen het ontwerp 

rekening gehouden wordt met 

bouwknopen, compactheid en 

isolatiewaarden om aan de K-peil 

eis van K27 te voldoen

De compactheid van de constructie zal bijdragen tot het behalen van het K27 peil. Bovendien 

zullen voldoende isolatie en hoogrendementsbeglazing gebruikt worden. 

Luchtdichtheidseis Minimumeis: behalen van een n50 

kleiner of gelijk aan 1 (geldig voor 

gedeelte kinderopvang)

Detailleer concreet welke 

maatregelen genomen worden in 

ontwerp- en constructiefase om tot 

een luchtdichte constructie te 

komen. 

Het ingraven van de constructie zorgt ervoor dat het merendeel van het gebouw logischerwijs erg 

luchtdicht zal zijn. Door het ingraven wordt de hoeveelheid afwerkingsmaterialen ook drastisch 

vermindert, zodat het beschikbare budget geconcentreerd kan worden op de aankoop van 

schrijnwerk van hoge kwaliteit met een goede luchtdichtheidswaarde.

Technisch concept Concretiseer het gekozen 

energieconcept naar technieken en 

detailleer naar verbruik, 

gebruiksgemak, onderhoud en 

regelbaarheid. Bespreek minstens 

de volgende onderdelen:

- Verwarmingssysteem

- Sanitair warm water

- Ventilatiesysteem

- Verlichting

Warmteverlies zal beperkt worden aangezien het merendeel van de gevel ingegraven is en het 

volledige dak bedekt is met een groendak. De dakramen en ramen op het zuiden zullen op hun 

beurt zorgen voor een aanzienlijke hoeveelheid zonnewinsten in de winter. De levering van de 

resterende warmte en het sanitaire warm water zal gebeuren aan de hand van een 

condensatieketel die correct wordt berekent volgens het verwachte verbruik, zonder te 

overdimensioneren. 

Ventilatie zal mechanisch zijn (ventilatiesysteem D) met de mogelijkheid om bij overdadige 

warmteaccumulatie gebruik te maken van natuurlijke afvoer van warmte.

Verlichting zal gebeuren met dimbare LED’s die gestuurd worden door daglichtsensoren. 

Gebruikers hebben echter wel nog steeds de mogelijkheid om zelf de verlichting bij te sturen.

Hernieuwbare 

energie

Minimumeis: 10 kWh/m².jaar 

hernieuwbare energieproductie op de 

site per jaar (oppervlakte 

kinderopvang te rekenen).

Minimumeis: hernieuwbare energie 

productie dient minstens gedeeltelijk 

voorzien te worden in de vorm van 

een PV-installatie die zichtbaar 

geïntegreerd werd in het ontwerp 

(visibiliteit groen energie).

Detailleer hoe hernieuwbare energie 

geïntegreerd wordt in het ontwerp 

zodat er een educatief luik aan 

gekoppeld kan worden. 

Een installatie van zonnepanelen met een productiecapaciteit van 12.000 kWh per jaar zal worden 

geïntegreerd in de beglaasde dakvolumes op de site. Dit komt neer op ruwweg 100 vierkante 

meter zonnepaneel. 

Deze panelen zijn zichtbaar aanwezig op het gebouw en geïntegreerd in de architectuur zodat zij 

sociaal bewustzijn in de hand werken.




