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INLEIDING

De ongewone combinatie van een buitenschoolse kinderopvang en een 
technische dienst van de gemeente dwingt ons om na te denken over 
de relatie tussen diverse gebruikers en verschillende types gebouwen. 
Gebouwen die de beschikbare ruimte moeten organiseren zodat er efficiënt 
gewerkt kan worden rond de loods en er tegelijk een veilige speelomgeving 
gecreëerd kan worden voor kinderen. Het is onze ambitie om deze twee 
verschillende werelden met elkaar te linken (‘Bob de Bouwer’ en  de 
kinderen). Tegelijk willen we inzetten op het potentieel van de groene site, 
het landschap  en zijn verbindende rol in de bebouwde omgeving.
De positie van de perceelgrens en de oppervlakte van het publieke 
speelplein op de terreinen van de school zijn vastgelegd in een akte en 
zijn afdwingbaar door de school. Ze worden aanvaard als een gegeven feit, 
een keurslijf waarbinnen een oplossing gegarandeerd moet worden zonder 
eerder gemaakte afspraken op losse schroeven te zetten. Ons model wil 
dit respecteren maar toch de deur open zetten voor een verder overleg 
zodat de wisselwerking tussen school en publiek domein beter vervlochten 
en gedeeld kan worden.

INPLANTING EN VERSCHIJNINGSVORM 

In het verlengde van de fietsers en voetgangersverbinding wordt een 
langwerpig volume ingeplant zodat het logistieke gebeuren rond de 
bestaande loods duidelijk gescheiden wordt van de zone voor de speeltuin. 
Dit volume  is opgedeeld in 5 identieke delen waarin zowel de nieuwe 
magazijnen als de buitenschoolse kinderopvang gehuisvest worden. De 
loodsen richten zich naar de technische dienst, de opvang richt zich naar 
de open groene zone. De verwarmde ruimtes worden los gemaakt van de 
twee onverwarmde loodsen en worden geschrankt geplaatst waardoor het 
tweede volume een  zichtbare kopgevel naar de straat krijgt. De units 
van het verwarmde volume worden onderling ook ten opzichte van elkaar 
verschoven. Elke onderdeel heeft een licht hellend dak. Deze fragmentatie 
breekt de schaal van het gebouw en de repetitie zorgt voor een rustige 
figuur in het landschap. De beperkte footprint maakt een maximale 
benutting van de open ruimte mogelijk.
De twee onverwarmde loodsen situeren zich vooraan, naast de parking. 
Deze inplanting garandeert de noodzakelijke open ruimte voor de logistieke 
activiteiten. De verwarmde loods bevindt zich achteraan en vormt samen 
met de opvang een compact te verwarmen volume, met een minimaal 
verliesoppervlak.



programma opdeling site door gebouwd volume positionering en oriëntatie  naschoolse kinderopvang versus loodsen

manipulatie in functie van inkomaccent introductie van keerwand als begrenzing en landschappelijk element paden, pleinen en park
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Een continue sokkel/ keermuur markeert een duidelijke scheidingslijn 
tussen publieke ruimte en werkterreinen. Deze  keermuur begint aan 
de parking,  wordt de robuuste sokkel van de gebouwen om dan langs 
de Laarbeek te eindigen als een cirkelvormige keermuur of dijk die het 
werkterrein van de technische dienst omsluit.
De  buitenschoolse opvang (de ‘speelloods’) en de vergaderzalen/kantoren 
zijn centraal geplaatst zodat ze maximaal gelinkt kunnen worden met  de 
groene zone tussen de school en de Laarbeek. Door de ontkoppeling van 
de gebouwen ter hoogte van de knik in het fiets- en wandelpad wordt de 
kopse gevel met de  toegang  tot de buitenschoolse opvang  duidelijk 
zichtbaar vanaf de straat en de parking. Hieraan gekoppeld bevindt zich 
een pleintje als ontmoetingsplek van waaruit een snelle verbinding met 
de school mogelijk wordt. De afsluitbare passage tussen de 2 gebouwde 
volumes leidt eveneens naar een  kleine open ruimte aan de kant van de 
logistieke zone. Dit wordt een directe toegang tot het gebouw  vanuit de 
technische dienst en een toeleveringszone voor de opvang.

De fietsenstalling bevindt zich aan de inkom van de buitenschoolse opvang 
tegen de rug  van de loodsen in het verlengde van het pad naar de parking.
‘De speelloods’ heeft dezelfde vorm en afmetingen als de loodsen, maar 
onderscheidt zich duidelijk ervan  door de transparante gevel  en de 
subtiele luifel. Deze luifel en een geperforeerde geprofileerde plaat aan 
de zuidwestzijde voorkomen de oververhitting van de binnenruimtes maar 
garanderen de openheid van de binnenruimte zowel naar binnen als naar 
buiten toe. Ook de oostgevel aan de zijde van de technische dienst wordt 
boven de sokkel open gemaakt waardoor de transversale lokalen van de 
opvang maximaal van een oost-west oriëntatie kunnen profiteren.

Zicht vanop Laarstraat
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LANDSCHAP

TWEE GEZICHTEN | De tweeledige opdracht voor loodsen en buitenschoolse 
opvang, biedt  ook dubbele kansen voor de omgeving. De Laarbeekloop 
en het natuurreservaatje ‘T Zwen , recent heringericht als een zachte 
verbinding langs de noordelijke oever, wordt in ons voorstel verdubbeld in 
waarde en oppervlakte. Het wordt een tweede volwaardige toegang tot de 
buitenschoolse opvang, maar ook tot de school én de gemeentediensten.

TUSSEN LAARBEEK EN LAARBEEK | Bij de toegang van de buitenschoolse 
opvang, denken we ook aan de school ‘Het Laar’ en de toegang tot de 
gemeenteloodsen. De verweving van de architectuur zet zich verder door 
in de omgevingsinrichting. We bouwen verder aan de padenstructuur 
van de school en trekken deze door, tot bij de gemeentediensten. Bij het 
kruisen van de fiets- en wandelverbinding en de school-as ontstaat een 
pleintje, een informele ontmoetingsplek, meteen ook de toegang tot de 
buitenschoolse kinderopvang.

SCHOOLPARK | De buitenschoolse opvang en de loodsen vormen een 
sprekende parkgevel, waarlangs we een nieuw ‘schoolpark’ inrichten. 
De vrije ruimte combineert de natuurwaarden langs de Laarbeek, met 
een speellandschap voor de ‘speelloods’, de school en de buurt.  Naast 
enkele klassieke speeltuigen, vormen vooral de ruimtelijke en natuurlijke 
elementen voor een eerder suggestieve speelomgeving, met aandacht voor 
de verschillende leeftijden. 

GRENZEN | De deelbaarheid vraagt om een helder concept voor alle 
begrenzingen en toegangen. We gaan daarvoor opnieuw bij de buren kijken 
en trekken de takkenrillen door, voor alle begrenzingen, parallel aan de 
Laarbeek. Het is een vriendelijke afscheiding, die weinig defensief aanvoelt. 
Dwars op de Laarbeek worden alle begrenzingen van landschappelijk 
draadhekwerk voorzien. Deze zorgen voor transparantie en afwisseling, 
in combinatie met de takkenrillen. Wat we willen vermijden, met deze 
dubbele materialiteit, is dat de verschillende zones als omhaagde tuinen 

aanvoelen. Door de materialiteit bovendien los te koppelen van de 
verschillende gebouwen, ontstaat één landschappelijk geheel langs de 
Laarbeek. Het opzet van ons ontwerp.

EROP OF ERONDER | Maar hoe kan al die ruimte ook  voor de volle 100% benut 
worden? Op een heldere en eenvoudige manier. Door de voetgangers- en 
fietsverbinding lichtjes op te tillen, en er een speelkom onder te schuiven, 
wordt de kruising tussen school- en publiek gebruik ontdubbeld. De 
brugfiguur is  vlot toegankelijk. De vrije breedte meet 3 meter op het 
hoogste punt. Onder de brug voorzien we een vrije doorgang van 2 meter. 
Een passage op kindermaat.

Het amfitheater nodigt uit voor filmvoorstellingen, voorleesmomenten 
enz. We voorzien enkele boomstammen als zitelementen.

Wanneer de schoolse en buitenschoolse activiteiten erop zitten, bieden 

zicht vanop Laarbeek



betonpad wilgenhut

transparante begrenzing speelelementten

insnijding beton in asfalt takkenril

eenvoudige poortjes toegang tot een volwaardig publieke speeltuin. 
Mogelijk kan de deelbare speelruimte op een eenvoudige manier uitgebreid 
worden met een trapveldje en extra ruimte, in overleg met de school. 

De speeltuin voor de school en de buitenschoolse opvang kunnen samen 
of apart functioneren naargelang het tijdstip van de dag of de dag van de 
week. De passage en de poortjes garanderen deze flexibiliteit zonder de 
publieke verbindingen te compromitteren. In overleg met de school ligt 
hier zeker nog meer potentie om door middel van dubbel gebruik van de 
schoolterreinen een genereuzere publieke ruimte te realiseren. In die zin 
presenteren wij een minimale maar uitbreidbare versie van het speelpark.

ZACHT EN HARD | Ons voorstel tracht de verharde ruimte  tot het strikt 
noodzakelijke te herleiden, door alle verbindingen op de meest efficiënte 
en leesbare manier in te richten.
Voor de paden trekken we de betonpaden langs de Laarbeek door. De 
tegels van de school worden, zij het als een waterpasserende variant, 
doorgetrokken tot bij de gemeentediensten.

Bij de toegang aan de Laarstraat wordt een duidelijke opdeling gemaakt 
tussen voetgangers en autoverkeer. Parking en toegangsweg worden 
in asfalt uitgevoerd, met waterdoorlatende halfverhardingen voor de 
parkeerplaatsen.

DUURZAME INRICHTINGEN | De gemeentediensten vragen om een duurzame 
werkvloer voor alle bewegingen tussen de verschillende loodsen.  We 
maken daarbij een duidelijk materieel onderscheid tussen parkeerzones en 
circulatiezones, met een tapijt van asfalt waarbinnen betonfiguren worden 
uitgesneden. Omdat waterdoorlatende materialen in deze zwaarbelaste en 
ook zandrijke zones geen duurzame oplossingen bieden, zetten we in op 
waterbergende steenslagkoffers als onderfundering.
Het water wordt opgevangen in kolken met zandvangers en vervolgens 
gebufferd en vertraagd afgevoerd in de waterbergende fundering.

ZACHTE OEVERS VOOR DE LAARBEEK | De zachtere oevers vergroten het bergend 
vermogen van de beek aanzienlijk en bieden bijzonder veel kansen 
voor fauna en flora langs de Laarbeek. Op die manier kan het integrale 
parkverhaal ook een integraal waterverhaal worden. 



Verwarmde loods
Naschoolse kinderopvang
Onverwarmde loods
Speeltuin
Tuin naschoolse kinderopvang
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DE SPEELLOODS

De ‘speelloods’ is een compact volume met twee bouwlagen. Eenvoudig in 
opzet, ruim en flexibel in gebruiksmogelijkheden.
Eenmaal in de ‘speelloods’ komt men in een andere wereld. 
Vier volumes organiseren de continue ruimte met een afwisseling van 
intieme ruimtes en dubbelhoge ruimtes. Geen gangen maar aan elkaar 
geschakelde plekken met een eigen karakter. Een podium, een zitput, een 
klimstructuur tot aan de nok, een poppenhoek, een snoezelruimte om 
te slapen en te lezen, …  De opbouw in massieve houten panelen (CLT) 
zorgen voor een warm interieur.
De hoge ruimtes zorgen voor natuurlijk licht tot diep in het gebouw 
en creëren een visuele relatie met de vergaderzalen en kantoren op 
de verdieping. Door de twee grote  ramen op kinderhoogte kunnen de 
kinderen de vrachtwagens, het laden en lossen , …  van de technische 
dienst volgen.  Ze kunnen zwaaien naar de werkmannen wanneer de klaxon 
van de vrachtwagen  hen  vriendelijk begroet…
De vergaderzalen en kantoren op de verdieping kantoren zijn rechtstreeks 
toegankelijk vanuit de gemeenschappelijke inkomzone. De technische 
ruimte is bereikbaar via een buitentrap aan de kant van de technische 
dienst.

schema naschoolse kinderopvang, gelijkvloers

schema polyvalante lokalen en burelen, eerste verdieping



zicht speelput



plan gelijkvloers naschoolse kinderopvang

Netto-vloeroppervlaktes
m²

Buitenschoolse kinderopvang
1 Eet- knutsel- en huiswerkruimte 80,80
2 Poppenhoek 20,00
3 Zitput 26,80
4 Rust- en leesruimte 25,80
5 Podium 41,60
6 Actieve ruimte 191,60
7 Sas 15,50
8 Inkomhal 20,20
9 Onthaal 7,30
10 EHBO-ruimte 4,70
11 Time-outruimte 4,30
12 Vestiaire 15,30
13 Keuken 14,40
14 Stockage 6,60
15 Poetsberging en wasplaats 3,00
16 Sanitair 0 24,10
17 Sanitair +1 7,60
18 Lift 4,20
19 Trappen 107,90
20 Technische ruimte 43,00
21 Personeelsruimte 5,10
22 Vergaderruimte 35 personen 67,30
23 Vergaderruimte 25 personen 43,00
24 Vergaderruimte extra 40,50
25 Bureauruimte naschoolse opvang 16,70
26 Ruimte dokter 16,60
27 Ruimte verpleegkundige 16,60
28 Bergruimte 2,20
29 Circulatie 73,50

Grondgebiedszaken
30 Verwarmde loods 268,10
31 Onverwarmde loods 499,2
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plan verdieping naschoolse kinderopvang
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zicht vanuit opvang op technische dienst
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INTEGRALE DUURZAAMHEID EN ENERGIEPRESTATIE

ALGEMEEN | Alle maatregelen en voorzieningen die aan bod komen in deze visie, 
zijn multifunctioneel. Integrale duurzaamheid kan zich onmogelijk afspelen op 
niveau van een object of gebouw, maar situeert zich in de verbindingen tussen de 
verschillende objecten binnen een systeem. Omdat alles verbonden is met alles 
in een integrale aanpak is een speciale structuur nodig die een onderverdeling 
mogelijk maakt en toch naar alle verbanden onderling kijkt. Daarom baseren 
wij ons in onze aanpak op de Symbiosis in Development (SiD) methodiek voor 
integraal duurzame ontwikkeling, ontwikkeld door het Nederlandse Except.
We kunnen in dit korte bestek niet ingaan op de details van de methodiek, 
maar het komt in grote lijnen hierop neer. Integrale duurzaamheid bestaat uit 
8 thema’s, op de tekening hieronder weergegeven. Het meest fundamentele 
thema staat onderaan; het meest doelgerichte thema bovenaan. De thema’s 
zijn bovendien verweven met elkaar: alle materialen bestaan uit energie, alle 
ecosystemen bestaan uit materialen, etc. Om een integraal duurzaam systeem te 
ontwikkelen is het van belang dat alle thema’s in harmonie met elkaar beschouwd 
worden. Verder moeten alle relaties binnen het systeem onderzocht worden in de 
3 dimensies: ruimte, context en tijd.

Eerder dan toe te spitsen op categorie na categorie in het bijzonder, zullen we ons 
dus in wat volgt concentreren op de verschillende stromen en relaties binnen het 
project. Onvermijdelijk zijn er op een dergelijke site tal van stromen (materialen, 
energie, water, afval,…); en net de integrale beheersing van die stromen laat toe 
de site op een duurzame manier te ontwikkelen.
 
Een integrale gesloten kringloop is wat wij trachten na te streven. Dit kan enkel 
bekomen worden door middel van een holistische visie op het systeem.
De taak van het studiebureau duurzaamheid bestaat erin de gestelde ambities 
op te volgen en te coördineren tussen de verschillende partners. Hiervoor zijn 
overleg en betrokkenheid van alle partners van cruciaal belang. Wij zijn er 
in samenwerking met het ganse ontwerpteam in geslaagd om een voorstel te 
formuleren dat qua duurzaamheidsambitie enkele stappen verder gaat dan de 
gevraagde minimumcriteria.
Op welke manier wij aan de gevraagde minimumvereisten voldoen vindt u terug 
in de bijlage. Hieronder duiden wij in welk opzicht ons voorstel de gevraagde 
duurzaamheidsambitie overstijgt. In wat volgt baseren wij ons in eerste instantie 
op de onderverdeling volgens het document van Arcadis en vullen wij hierop 
verder aan volgens onze eigen inzichten en klemtonen.

COMFORT EN BINNENKLIMAAT

BINNENLUCHTKWALITEIT | Bijkomend op wat hieromtrent gevraagd wordt werd 
er in de keuze van afwerkingsmaterialen binnen veel aandacht besteed aan het 
gebruik van natuurlijke materialen met vochtbufferende capaciteit (hout). Door 
structurele materialen (beton, CLT) zichtbaar te laten in de binnenruimtes wordt 

gebruik van lijmen en verven tot een minimum beperkt. Waar toch nodig wordt 
gewerkt met formaldehyde-arme lijmen en verven.
Naast nodige mechanische ventilatiedebieten voorzien wij aan de gevel die zich 
op het groen richt een veelheid aan opengaande ramen.

WATERKWALITEIT | Zowel binnen het gebouw als in de buitenspeelruimte zullen er 
drinkwaterfonteintjes geplaatst worden.
                                       
ECOLOGIE

WATERHUISHOUDING | Gewoonlijk wordt een compromis gezocht tussen oppervlakte 
groendak in functie van biodiversiteit, oververhitting, stedelijke opwarming en 
regenwaterbuffering enerzijds en recuperatie hemelwater anderzijds. Wij stellen 
echter vast dat de bestaande loods een dakoppervlakte heeft van bijna 2000 m² 
die onbenut is. 
Daarom kiezen wij ervoor de dakoppervlakte van de bestaande loods te gebruiken 
voorbevoorrading van hemelwater. Dit is ruimschoots voldoende, we zullen 
hiervan slechts een deel nodig hebben om alle toiletten volledig met hemelwater 
te kunnen voeden. Ondertussen kunnen we hierdoor de nieuwe bebouwing voor 
100% voorzien van groendak en hoeven we geen harde dakoppervlakte bij te 
bouwen.

BIODIVERSITEIT

FOOTPRINT | Hoe kleiner de footprint van de bebouwing, hoe groter de resterende 
buitenruimte die ecologisch waardevol kan ingericht worden. Daarom werden 
burelen en vergaderlokalen op de verdieping boven de kinderopvang voorzien. 
Zo blijft er meer kwalitatieve ruimte over voor buitenspeelruimte en groenbuffer. 
De nieuw bebouwde footprint wordt over de ganse oppervlakte voorzien van een 
groendak.

TRANSPORT

Naaststaand schema toont op welke manier de inplanting van de gebouwen en de 
inrichting van de omgeving erin geslaagd is alle kruisingen van verkeersstromen 
te vermijden.

AFVAL EN VERVUILING

AFVALBEHEER | De afvalberging grenst aan keuken en ruimte voor stockage en 
grenst rechtstreeks aan de buitenruimte van de technische dienst. Snoeihout van 
de groendienst kan opgevangen worden in de nieuwe takkenrillen in de nieuwe 
groenzone langs de beek.

VERVUILING |Door gebruik van geothermische warmtepomp voor verwarming in 
combinatie met PV-panelen komen er op de site geen extra stikstofoxiden in de 
lucht terecht. Dit komt de luchtkwaliteit van de site en zijn nabije omgeving ten 
goede.
Bovendien zullen de takkenrillen in de nieuwe groenzone verbranding van 
snoeihout beperken waardoor opnieuw minder stikstofoxiden in de lucht terecht 
komen.

ENERGIE

PASSIEVE KOELTECHNIEKEN | Passieve nachtkoeling was van bij de eerste 
ontwerpschetsen mee opgenomen in het project. Door een performante zonwering 
en een intelligent ontwerp slagen we erin het gebouw een goed zomercomfort te 
geven zonder ons te beroepen op actieve koeling.

ZELFVOORZIENEND | Momenteel is ca. 7500 Wp photovoltaisch vermogen 
opgenomen in de E-peilberekening. Dat is het minimum wat gevraagd werd. De 
dakoppervlakte van de bestaande loods (bijna 2000 m²) is echter ruimschoots 
voldoende om hierin een stap verder te gaan en te streven naar volledige 
zelfvoorzienendheid wat betreft energie. 
Onze ambitie is dan ook om de energie benodigd voor warmtepomp, luchtgroep, 
verlichting, toestellen, pompen, etc. voor 100% ter plaatse op te wekken. Het is 
niet onze bedoeling om te gaan ‘overproduceren’, maar eerder om de productie af 
te stemmen op het verbruik. Een studie in verdere fase zal dus moeten uitwijzen 
wat het precies te installeren vermogen aan energieopwekking is.

MATERIAALGEBRUIK

Onderstaand overzicht toont en motiveert de gemaakte materiaalkeuzes.

BIO

ECO

VLOER GLVL

Structuur Beton 2

Isolatie Resol, PUR/PIR of EPS 2

Afwerking Thermische massa Keramische tegels 1

VLOER VERDIEPING

Structuur Hout (CLT) 2 X X

Afwerking Thermische massa Keramische tegels 1

VLOER LOODSEN

Structuur  Robuustheid Beton 2

DAKEN

Structuur Overspanning Steeldeck nvt

Isolatie Rotswol of PUR/PIR 1/mrt

Afwerking EPDM 1

GEVELS SOKKEL

Structuur Robuustheid  Beton 3

Isolatie PUR/PIR 2

Afwerking  Robuustheid Beton 2

GEVELS KINDEROPVANG

Structuur Hout (CLT) nvt X X

Isolatie Rotswol of glaswol 2

Afwerking Zonwering Geperforeerde metaalplaat 2/mrt

GEVELS LOODSEN

Structuur Staalskelet nvt

Isolatie Sandwichpanelen met PIR 2

Afwerking Geperforeerde metaalplaat 2/mrt

GEBOUWDEEL EISEN MATERIAAL NIBE FSC



WATERBEHEER

ALGEMEEN | Voor het water op de site, stellen we drie duurzame principes 
voor.
Nieuwe verhardingen worden in de fundering gebufferd.
De verhardingen worden voorzien van een waterbufferende fundering in 
grof (kalk)steenslag.
De openingen tussen de keien vangen het water op, waarna het in de 
bodem kan infiltreren en/of vertraagd afgevoerd wordt.  De dikte van de 
onderfundering wordt aangepast, aan de infiltratiegevoeligheid van de 
bodem.
Bij de beton- en asfaltverhardingen wordt het water via straatkolken en 
drainbuizen in de fundering gebracht.  Bij de halfverhardingen op de 
parking en de waterpasserende tegels, infiltreert het water oppervlakkig 
tot in de onderfundering.

RWA BUFFERVOLUME | Een RWA-streng loopt vanaf de Laarstraat tot bij 
de ingang van de naschoolse opvang, waarna hij doorsteekt naar de 
terreinen van de technische dienst, om tenslotte uit te monden onder 
het cirkelvormige plein bij de containerzone. Daar voorzien we een 
ondergronds, waterbergend volume voor de gevraagde 260m³ water.
Deze buffer kan gebouwd worden op verschillende manieren. Met kratten 
(95% bergend vermogen) of met grof steenslag (35% waterbergend 
vermogen). Het verzamelde water wordt daarna met een debietbegrenzer, 
op een gecontroleerde manier in de beek geloosd.
We voorzien deze buffer dus ondergronds en eerder aan de gemeentelijke 
werkplaatsen, om zo de speelzones van waterbergende inrichtingen te 
besparen, waardoor de gevraagde ruimte voor de naschoolse opvang 
steeds maximaal bespeeld kan worden. Bovendien is de containerzone 

een makkelijk toegankelijke plaats voor het spoelen en beheren van de 
waterbuffer. 
In de raming werd voorzichtig gerekend met een gesloten buis van 
diameter 500mm, kratten met hoogte 60cm en een debietbegrenzende 
uitstroom. Eén en ander is afhankelijk van de aansluitingshoogte, de 
infiltratiegevoeligheid en de hoogte van het grondwater. 
Liefst zouden we het water als een gracht langs het toegangspad inrichten, 
maar op eigen terrein is dat moeilijk, gezien de beperkte ruimte. Wanneer 
we deze gracht op het terrein van de school mogen plaatsen, zou dat een 
landschappelijke meerwaarde en een flinke besparing opleveren.



TECHNISCHE INSTALLATIES 

SANITAIR

ALGEMEEN | De sanitaire materialen worden voorzien uit duurzame 
materialen, voorzien van de noden en eisen voor kinderopvang, waarbij 
specifieke aandacht besteed wordt aan de normen voor comfort en 
toegankelijkheid.
Er wordt maximaal ingezet op de beperking van de vraag naar leidingwater. 
Dit zal gebeuren door enerzijds het opgevangen regenwater maximaal te 
hergebruiken, maar anderzijds ook door sanitaire toestellen te voorzien 
van waterbesparende toetsen en debietsbegrenzers waar mogelijk.

PRODUCTIE EN VERDELING | De sanitair koud waterverdeling gebeurt via 
verloop in de vloeren. De leidingen worden tegen condensvorming 
geïsoleerd alsook zal de isolatie gebruikt worden om het koud water niet 
te laten opwarmen.
Het aanmaken van warm water zal centraal worden voorzien. 
De boiler zal werken volgens het doorstroom principe, wat de warmteverliezen 
beperkt daar er geen voorraad nodig is van warm water in de boilertank. 
Zodoende wordt in dit systeem het gevaar voor bacterievorming verkleint 
of is zelfs nihil, geen mogelijkheid tot kalkvorming, dus hiermee gepaard 
een langere levensduur van de boiler.
De sanitair warmwaterverdeling zal eveneens gebeuren via het vloerpakket 
vanuit verschillende punten in het gebouw. Een geïsoleerde ringleiding 
rondom het gebouw zorgt ervoor dat het warm water steeds snel aan de 
tappunten terechtkomt deze zal voorzien worden per gebouwdeel. Hier 
wordt rekening gehouden met een maximale waterstand in de leidingen 
van 5 meter, en om zo een minimaal verliestemperatuur van het sanitair 
warmwater te garanderen en bacterievorming tegen te gaan.   
Koppelingen in het vloerpakket zullen niet toegestaan worden.
De boiler zal voorzien worden van een zonnecollector om zoveel mogelijk 
gratis energie van de zon te gaan gebruiken.
De boiler zal uitgerust worden met een verbruiksmeting om het verbruik te 
kunnen registreren zodat hetgeen er opgewekt wordt door zonne-energie 
geregistreerd wordt. 

REGENWATER | Het af te voeren regenwater van de daken wordt maximaal 
gerecupereerd en ingezet voor toiletspoeling, maar eveneens voor tappunten 
in de gemeenschappelijke zones, werkplaatsen en buitenkranen. Voor 
het gebruik van hemelwater wordt een gemeenschappelijk pompsysteem 
voorzien in de technische ruimte. Bij hemelwatertekort voorziet het 
systeem een tijdelijke overschakeling op  gebruik van drinkwater. De 
registratie van deze overschakeling en de hoeveelheid verbruikt water zal 
kunnen afgelezen worden via een overkoepelend gebouwbeheersysteem.

HVAC

ALGEMEEN | Voor de verwarming wordt er gekozen voor een 
gemeenschappelijke stookplaats, deze zal voor voeding zorgen van de 
verwarming in het kinderdagverblijf, de kantoren, de verwarmde loods en 
de aanmaak van warm water. 
Ieder verbruik zal geregistreerd worden per zone.

WARMTE- EN KOUDEPRODUCTIE | Een goed geïsoleerd gebouw met dergelijke 
bezetting kan last krijgen van oververhitting. Koeling zal een belangrijke 
rol spelen in het energieverbruik van het gebouw. Daarom wordt de 
centrale warmte- en koudeproductie in basis voorzien door een BEO-
veld met bijhorende warmtepomp. Een geothermisch veld laat toe dat er 
eenvoudig  passief gekoeld kan worden. Voor de collectieve stookplaats 
zal er gekozen voor een centraal verwarmingssysteem met water/water,  

Geothermische warmtepomp-verwarmingsmodus         Geothermische warmtepomp-koelingsmodus

warmtepompen in cascade.
Het systeem laat dus toe om passief te koelen volgens vraag van de 
gebruiker.
Hier zal men de constante aanvoer van koelwater uit de ondergrond gaan 
gebruiken. Het extra voordeel heeft ook dat we hierdoor de ondergrond 
terug gaan opwarmen, dit resulteert in hogere temperaturen van de 
ondergrond en hogere rendementen voor de warmtepomp. Voorgekoelde 
lucht zal binnengebracht worden op deze koelaggregaten en verder gekoeld 
worden door de geothermische koeling. De regeling zal opgebouwd worden 
dat er nooit zowel gekoeld als verwarmd zal worden in dezelfde ruimten.

VENTILATIE | De ventilatie is een volgens het principe systeem D. Systeem 
met mechanische afvoer en toevoer. Dit met minimum 80% recuperatie. 
De ventilatoren voldoen aan de nieuwe eisen volgens duurzaam bouwen. 

In de context van kinderopvang zal de luchtkwaliteit belangrijk zijn om 
gezondheids- en allergieproblemen te vermijden. Daarom zal gestreefd 
worden naar een optimaal comfort op vlak van luchtkwaliteit door 
verontreinigingen van de lucht zoveel mogelijk te voorkomen. Er zal naar 
een systeem gezocht worden waarbij het mogelijk is om luchtzuivering, 
neutralisatie van reukhinder en het gecontroleerd revitaliseren van de 
binnenlucht te combineren.

Ook luchtvochtigheid wordt niet over het hoofd gezien. Door de recuperatie 
van de vervuilde extractielucht te recupereren over een warmtewisselaar 
kunnen we niet enkel temperatuur recupereren en de energiebehoefte 
doen dalen, maar zal ook het overtollige vocht worden afgevoerd en zal 
het vochtgehalte op peil gehouden worden. Om de luchtvochtigheid ook 
tijdens droge periodes binnen de comfortzones te houden, wordt gekozen 
om een hygroscopisch warmtewiel te gebruiken. 

Om oververhitting in een goed geïsoleerd gebouw te verkleinen en 
beheersen wordt er gebruik gemaakt van free –cooling. Dit betekend dat 
tijdens de nacht de ventilatiedebieten worden opgetrokken en zo bij lagere 
buitentemperaturen worden binnengebracht. Dit gebeurt door een  bypass 
over de warmtewisselaar.
Tijdens de nacht kan men zo buffering aanbrengen van lagere 
temperaturen, dit wordt gebufferd in de vaste elementen, zoals wanden, 
vloeren plafond,… waardoor een aanzienlijke besparing in energiekosten 
mogelijk wordt.
De luchtgroep zal geregeld worden waardoor de verse lucht ingeblazen 
wordt, in modus verwarming, aan 18°C. 
Zoals beschreven in het deel klimaatbeheersing per lokaal zullen sommige 
ruimten voorzien worden van naverwarmingsbatterijen.De naregeling 
op de ventilatie zal niet alleen zorgen dat de verwarming optimaal kan 
geregeld worden maar zal ook zorgen dat er niet meer verluchting dan 

nodig zal worden voorzien. Zo kan het debiet afhankelijk van de luchtkwaliteit 
worden ingesnoerd en verminderd worden of op maximaal debiet werken.
Dit wordt voorzien per ruimte door middel van een modulerende regelklep 
op de pulsie en extractie. Dit zowel gedurende de dag als gedurende 
de nacht. Wanneer de buitentemperaturen te hoog worden om van 
free-cooling gebruik te maken zal de luchtgroep overgaan op passieve 
koeling vanuit geothermische bron.  Hierdoor zal de temperatuur tussen 
de 18°C en 19°C worden ingeblazen. Hierdoor kunnen we de ingestelde 
comforttemperatuur binnen zo goed als iedere keer constant houden 
ongeacht de buitentemperatuur.

KLIMAATBEHEERSING PER LOKAAL | De warmteverdeling in de lokalen gebeurt 
d.m.v. luchtverwarming/koeling. Er wordt in het ambitieniveau gestreefd 
naar een energielaag gebouw vandaar wordt de keuze gemaakt naar een snel  
luchtverwarming en niet naar een traag systeem zoals vloerverwarming. 
Dit heeft niet alleen het voordeel dat het perfect kan gecombineerd worden 
met de nodige ventilatie in het gebouw maar ook dat het heel snel kan 
inspelen op de gebruikstijden en bezettingen van verschillende lokalen.
In iedere ruimte zal zowel temperatuur als luchtkwaliteit worden gemeten 
dit gekoppeld met een aanwezigheidsmeter om geen onnodige verwarming 
of koeling te hebben wanneer het niet nodig is.

Ook de verwarmde loods zal op dergelijke manier opgewarmd worden al 
zal deze ruimte lagere temperatuurinstellingen hebben.

AUTOMATISCHE REGELING - GEBOUWBEHEERSSYSTEEM | De volledige regeling 
van de temperatuur en ventilatie gebeurt automatisch, via een 
gebouwbeheersysteem. Dit zorgt niet alleen voor een automatische regeling 
maar eveneens voor de mogelijkheid om de registratie van verbruiken te 
genereren, alsook is het mogelijk om op deze manier eventuele aflezingen, 
wijzigingen, alarmen,… van afstand te gaan beheren.
Alle verbruiken, zoals regenwaterverbruik, stadswaterverbruik, verwarming 
en koeling, zullen via het gebouwbeheersysteem worden ingelezen. 
Gekoppeld aan de metingen van wat de site aan eigen energie opwekt 
kan hier een volledige balans opgemaakt worden van het verbruik van de 
installatie.
Dit kan op deze manier ook naar buiten gebracht worden en visueel 
zichtbaar gemaakt worden aan bezoekers, gebruikers, enz. Zodoende 
kunnen zij aflezen wat de verschillen zijn tussen het verbruik in dit gebouw 
met de aangewende technieken en een klassiek systeem. Zo krijgt dit 
eveneens een educatieve toets.

Voor iedere ruimte is een afzonderlijke temperatuur regeling beschikbaar. 
De temperatuur zal ingesteld worden op het gebouwbeheersysteem. Er 
wordt in de regeling zoveel mogelijk rekening gehouden met de wijzigingen 
in indeling van het gebouw, nu en later.
Er wordt gestreefd naar volgende comfortwaarden:
- wanneer de verwarming gebruikt wordt zal de temperatuur in de ruimtes 
berekend worden op 21°C
- wanneer de koeling gebruikt wordt zal de temperatuur berekend 
worden op 5°C lager dan de buitentemperatuur, welke resulteert in een 
temperatuur van +/-24°C.
In de terugname van iedere zone zullen voelers geplaatst worden. Deze 
zullen CO2-metingen uitvoeren in alle ruimten. Bijkomend zal er voor 
de vochtige ruimten een voeler geplaatst worden die de vochtigheid 
gaat meten. Op basis van deze metingen zal de luchtgroep het debiet 
bepalen en de temperatuur van deze ruimten aanpassen. Via het GBS 
systeem kunnen ook bezettingstijden worden ingegeven zodoende dat er 
rekening gehouden kan worden met eventuele hogere debieten voor free-



cooling. 
Het systeem zal volledig gekoppeld zijn met een sturing van de verlichting, 
screens, automatische ramen, enz. Hierdoor kunnen we optimaal 
gebruik gaan maken van de buitentemperaturen, binnentemperaturen, 
zonnewinsten, … Dit om de energiekosten weg te werken.

STOOKPLAATS -TECHNISCH LOKAAL - TELLERLOKAAL | Aangezien er een centrale 
stookplaats zal voorzien worden moet er maar één enkele teller voorzien 
worden voor zowel water, gas, en elektriciteit. 
De nutsvoorzieningen kunnen echter wel individueel geregistreerd 
en afgerekend worden d.m.v. een caloriemeting, gekoppeld met het 
gebouwbeheerssysteem. Op deze manier kan het verbruik van warm- en 
koud water, regenwater en het elektrisch verbruik intern geregistreerd en 
verrekend worden.

ELEKTRA

ELEKTRICITEITSNET | In een daartoe voorziene en afgesloten ruimte wordt 
een algemeen elektrisch bord opgesteld. Bij het elektrisch bord zullen 
alle andere elektrische uitrustingen worden ondergebracht zoals, 
branddetectie, lichtsturing, datakast,…

Voor de loodsen zal een afzonderlijk bord worden voorzien.
Op deze manier kunnen we eveneens alle verbruiken per gebouw registreren.

De stopcontacten worden voldoende verdeeld in de verschillende ruimtes, 
rekening houdend met de noden en de veiligheid voor kantoren en 
kinderen. In de burelen zal gebruik gemaakt worden van vloerdozen om de 
stopcontacten in te verwerken.

Er zullen voldoende krachtstroomaansluitingen voorzien worden in de 
loodsen om het gebruik van werktuigen en andere mogelijk te maken.

VERLICHTING | De verlichting wordt geplaatst volgens de wettelijke eisen. 
Er wordt gewerkt met energiezuinige verlichting met integratie van 
spaarlampen/TL en LED in de armaturen. Led armaturen zullen zoveel 
als mogelijk worden gebruikt. Voor de buitenverlichting zal alles voorzien 
worden van LED verlichting. 

Een KNX lichtsturing zorgt in eerste plaats dat geen onnodige lichten 
blijven branden in de ruimten en dat deze enkel maar aangestuurd worden 
bij aanwezigheid, waarna deze na een ingestelde tijd vanzelf weer doven. 
De sturing van de verlichting wordt aangestuurd door een beperkt aantal 
drukknoppen die de lichten kunnen aansturen en uitschakelen bij het 
binnen of buitengaan van de lokalen.Ook kunnen deze gebruikt worden 
om dimming van de lokalen handmatig in te stellen en sferen in te stellen. 
Deze drukknoppen zullen eveneens gebruikt worden om de temperatuur 
koeling/verwarming, ventilatie, screens, elektrische ramen aan te sturen.
Zodoende zal de wand zou beperkt mogelijk worden voorzien van 
elektrische toebehoren voor Elektra en HVAC. Door de koppeling te maken 
van deze systemen zal het gebruiksgemak verhogen en de duurzaamheid 
van het gebouw.

BRANDDETECTIE | Het gebouw zal voorzien worden van een automatische 
branddetectie volgens de wettelijke eisen en de eisen van de plaatselijke 
brandweer. Ieder lokaal wordt voorzien van een brand en rookmelder 
aangesloten aan een algemene centrale. Op de wettelijke plaatsen 
zullen handmelders en sirenes geplaatst worden. De branddetectoren 
in het gebouw zijn van het type multicriteria zodat het mogelijk is het 
branddetectiesysteem fijner af te stellen.

Aan de ingangsdeur zal een herhaalbord geplaatst worden volgens de 
eisen van de plaatselijke brandweer. Hier zal eveneens de sturing voor de 
rookkoepels geplaatst worden. 

De centrale zal zo eenvoudig mogelijk te bedienen zijn via een touchscreen, 
hierop kan men kiezen tussen dag- of nachtstand. Gedurende de dag 
wanneer er mensen aanwezig zijn in het gebouw en er valse meldingen 
kunnen gebeuren, bvb door het indrukken van een handmelder door 
kinderen, zal het alarm eerst gemeld worden intern, door te schakelen 
naar een telefoonlijn, gsm,… Op de centrale kan men dan zien wat er aan 
de hand is. Na een visuele controle kan men kiezen of het alarm effectief 
een gevaar vormt of mag gedeactiveerd worden. Wanneer er geen reactie 
komt zal dit toch doormelden.
De tijd tussen melding en deactivatie is beperkt instelbaar tussen een 
bepaalde tijdsperiode. Indien dit niet gedeactiveerd wordt, meldt de 
centrale dit rechtstreeks naar de meldkamer en brandweer.
Wanneer er niemand in het gebouw aanwezig is zal de centrale in 
nachtstand staan, en zal de melding rechtstreeks bij gevaar naar de 
meldkamer en brandweer worden verstuurd. Tussen de centrale en de 
technische installatie, luchtgroepen, CV installatie zal een koppeling 
gebeuren. Bij gevaar zal de centrale deze luchtgroepen en CV installatie 
uitzetten. Het geheel zal voldoen aan de EN54 norm.

Verder zal het gebouw voorzien worden van de nodige 
brandbestrijdingsmiddelen zoals brandhaspels en schuimblussers. 

DATA- EN TELECOMMUNICATIE | In alle ruimtes worden voldoende data en TV 
aansluitingen voorzien, welke gebruikt kunnen worden voor verschillende 
doeleinden. (datatransfer – verlichtingssturing – telefoonlijnen - … )
Per bureel zullen vier of zes  datacontacten geplaatst worden in de 
vloerdozen of via wandcontacten. Verspreid in de gevelvlakken en muren 
zullen eveneens datacontacten voorzien worden bij de stopcontacten om 
netwerkrandapparatuur te voorzien.

TOEGANGSCONTROLE | De nodige toegangscontrole, en videofonie zal 
voorzien worden in het gebouw gekoppeld aan de telefooncentrale en 
mogelijk voorzien aan een inbraakalarm met de nodige meldingen naar 
een meldkamer.
Als toegangscontrole kunnen verschillende zaken gekozen worden, dit wil 
zeggen dat de deuren naar keuze kunnen geopend en beveiligd worden met 
de toegangscontrole. Hier is de keuze via badgesysteem, nummerklavier, 
afstandsbediening. Aan iedere deur kan een bepaalde code of badge 
worden toegewezen, zo kan de keuze gemaakt worden wie toegang krijgt 
en wie de toegang wordt ontzegd tot bepaalde lokalen. Dit kan ten allen 
tijde worden gewijzigd via de beheersoftware. De toegangscontrole kan 
eveneens gebruikt worden via de badge voor tijdsregistratie van personen. 
Gekoppeld aan de toegangscontrole zal eveneens een videofooninstallatie 
worden voorzien.

Bijkomend kan er een alarmsysteem geplaatst, dit met een contact op alle 
deuren en bewegingsmelder of raamcontacten  binnen het gebouw. Het 
gebouw wordt dan in verschillende partities ingedeeld, dit het gedeelte 
kantoor, kinderopvang en het gedeelte loodsen. Zo kan er gekozen worden 
welke personen er toegang krijgen en welke personen er toegang wordt 
geweigerd. Dit is instelbaar en de keuze hiervoor kan bepaald worden door 
de klant.

LIFTINSTALLATIE | Er wordt in dit project een elektrische personen lift 
voorzien.De personenlift is geschikt voor andersvaliden (zie K.B.). Om geen 
luchtlekken te hebben aan de gebouwschil en toch een liftverluchting te 
hebben zal de installatie voorzien worden ven een gestuurde ventilatiekit. 





STRUCTUUR

Alle delen van het project hebben een logische en heldere structurele opbouw. 
Deze blijft ook in de afgewerkte gebouwen leesbaar, doordat praktisch alle 
structurele delen in het zicht blijven.
Wanden uit zichtbeton tussen de modules zorgen voor de vereiste brandweerstand 
van de compartimentswanden en dragen tegelijk het vloer en het dak van de 
kinderopvang.
Ze bieden ook de nodige windstabiliteit in dwarse richting.
In de achtergevel van de kinderopvang wordt de onderaan eveneens als betonwand 
uitgevoerd.
Deze werkt als (beperkte) grondkering voor het niveauverschil met de 
achterliggende terrein.

CLT, NASCHOOLSE OPVANG | De binnendelen van de structuur bestaan integraal uit 
hout, in de vorm van CLT (kruislagenhout). Dit zijn volhouten panelen die bestaan 
uit meerdere, op elkaar verlijmde, lagen houtplanken, analoog aan de opbouw 
van multiplexplaten. Waar bij multiplexplaten de laagjes ca. 2 mm dik zijn, wordt 
in CLT gewerkt met planken van bvb. 20 of 30 mm dik, waarbij panelen gemaakt 
worden van 60 tot 300 mm dik.

Deze panelen worden hier toegepast als plaat en als wand.
Voor de vloeren kunnen de panelen in twee richtingen dragen, en kunnen ze ook 
opgehangen worden aan bovenliggende wanden. Zo is er maximale vrijheid en 
flexibiliteit op de onderste verdieping.
Zelfs met een relatief zware vloeropbouw (met chape en vloerverwarming) kunnen 
de structurele diktes hierdoor beperkt blijven – dunnen dan wanneer gewerkt zou 
worden met betonvloeren.

Ook de dragende wanden kunnen beperkt blijven in dikte, doordat de wand als 
geheel werkt (in tegenstelling tot bvb. de stijlen van een houten stijlwand) en 
doordat geen bijkomende afwerklagen nodig zijn.
Bij het bepalen van de vereiste diktes wordt ook rekening gehouden met de 
vereiste brandweerstand.

De inbrandsnelheid is bekend, en er wordt voor gezorgd dat er gedurende de 
voorgeschreven brandweerstandduur voldoende houtdikte overblijft om de 
vereiste sterkte te bieden.

Waar de klassieke houten roosteringen hoogstens een half uur brandweerstand 
halen, kunnen CLT-elementen gemakkelijk een brandweerstand halen van een uur. 
Immers: bij houten roosteringen worden de balken langs alles zijden door brand 
aangetast, bij CLT is dit enkel aan de onderzijde.
DAK BKO

Het dak is opgebouwd uit houten balken (rechthoekige LVL of samengestelde 
houten I-liggers) met hoogte 40 mm. 
Deze kunnen het groendak dragen bij overspanningen van 8 m.
Het dak wordt onderaan brandwerend en akoestisch afgewerkt.

SCHRIJNWERKKOLOMMETJES | Ter plaatse van de gevels worden slanke stalen 
kolommetjes voorzien (kokers ca. 60 x 120 mm) die twee functies combineren:
- ondersteunen van de houten verdiepingsvloer ter plaatse van de randen;
- opvangen van de windlast op de gevel.
Op de stalen kokerprofielen kan verdergebouwd worden met de standaardsystemen 
voor vliesgevels. Een volledig, onafhankelijk schrijnwerkprofiel is dus niet nodig.

LOODSEN | Voor de loodsen wordt gekozen voor een stalen draagstructuur. Deze 
biedt steun voor het groendak en de gevelopbouw.
De staalstructuur kan later ook dienstdoen als ondersteuning voor de mezzanine.
De verdere delen van de constructie zijn optimaal afgestemd op een flexibel 
gebruik.
Zo biedt de betonnen buitenwand (over een hoogte van 2,5 m) een goede 
stootvastheid en goede bevestigingsondergrond.

FUNDERING | Voor zowel het BKO-gebouw als de loodsen wordt uitgegaan van 
een algemene funderingsplaat met vorstranden. Dit goed verenigbaar met de 
aanwezige niveauverschillen en vereiste nivelleringswerken. Waar de binnenpeilen 
hoger liggen dan het maaiveld buiten (zoals bij de verwarmde loods) wordt de 
vorstrand hoger uitgevoerd, waardoor deze tegelijk als grondkering werkt.
In de loodsen wordt de plaat gepolierd afgewerkt.

staalportiek loodsen: geometrie, momentenlijn en doorbuiging 



INTERNE ORGANISATIE

ONTWERPTEAM | Kiezen voor een ontwerpteam bepaalt niet zozeer de ‘look’ van het gebouw of 
project, maar eerder het werkproces waarop dit project tot stand kan komen. Per project wordt 
een team samengesteld; deze keuze wordt gemaakt nadat programma en complexiteit van het 
project bekend is.
Het ontwerpteam bestaat enerzijds uit de conceptverantwoordelijken (de architecten) en 
anderzijds uit de projectondersteunende externe adviesbureaus (stabiliteit, technieken, 
duurzaamheid, akoestiek, ...), die in onderaanneming werken voor de architecten. Samen vormen 
we een hechte kernploeg, die voldoende kennis en logistieke ondersteuning heeft om op een 
professionele manier de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.

DISCUSSIE | Ieder ontwerp ontstaat uit een discussie tussen de ontwerpers aangevuld met externe 
personen, die in meerdere of mindere mate naargelang het project, bij de conceptvorming en 
uitwerking betrokken zijn. Deze constante discussie en in vraagstelling is essentieel bij het tot 
stand komen van ontwerpen. Bij deze discussie dient het programma, de parameters door de 
bouwheer opgelegd en de brede context waarin gebouwd moet worden als basis. Op geen enkele 
wijze wordt een a-priori stelling, stijl of vorm vastgelegd. Het is enkel op deze manier dat de 
architect op een adequate wijze kan reageren op de steeds veranderende parameters die door 
de maatschappij gecreëerd worden. 
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WERKWIJZE 

RANDVOORWAARDEN | Het ontwerpteam streeft er steeds naar 
hoogwaardige, kwalitatieve architectuur af te leveren. Dit betekent voor 
ons allereerst: goed verstaan wat de randvoorwaarden van de opdracht, 
het programma en de site zijn, en samen met de bouwheer zoeken naar 
gepaste ontwerpmogelijkheden. 
Als eerste stap proberen we tot een goed begrip van het programma 
te komen. Hoe functioneert een naschoolse kinderopvang? Wat zijn 
de belangrijkste karakteristieken van een aantrekkelijke (openbare) 
groenruimte voor verschillende gebruikers? Hoe kunnen de verschillende 
gevraagde gebouwen en buitenruimtes ook relevant worden voor 
zijn omgeving? Wat kan de meerwaarde zijn van het linken van beide 
programma’s? Na een grondige analyse van het programma en de 
randvoorwaarden, komen we tot een helder schema dat het startpunt 
vormt voor het hele ontwerp, en waarin we deze karakteristieken steeds 
proberen te optimaliseren. 

ONTWERPEND ONDERZOEK | Vervolgens worden er, aan de hand van 
maquettes, een aantal varianten onderzocht. Elke variant wordt grondig 
besproken met de projectondersteunende adviesbureaus, waardoor we tot 
een selectie kunnen komen die we daarna voorstellen aan de bouwheer. 
Alle adviseurs zijn dan ook vanaf de conceptvorming nauw betrokken 
bij alle ontwerpontwikkelingen. Zo kunnen we van in het begin correcte 
keuzes maken, waardoor omslachtige technische ingrepen achteraf 
kunnen vermeden worden. De continue betrokkenheid van alle partijen 
is voor ons een essentiële schakel om tot een bevredigend resultaat te 
komen.

INSTRUMENTEN | Voor ons architectenteam zijn maquettes een heel 
belangrijk middel om elk ontwerp, elke variant te evalueren. Intern 
gebruiken we ze als onderzoeksinstrument tijdens alle fases van het 
ontwerp: van bij het eerste concept, om een bepaalde ruimtelijke indeling, 
de volumewerking en de schaal van het project te testen, tot tijdens de 
uitvoering, om bijvoorbeeld de interieurafwerking te bepalen. Schema’s 
vertalen de intenties op een eenvoudige manier. Samen met de maquettes 
zijn het effectieve communicatie-instrumenten naar de opdrachtgever 
toe. Ze laten toe om snel een beeld te schetsen, de impact van een 
ontwerpbeslissing weer te geven, en de varianten hierop te laten zien. Ze 
laten eveneens toe te synthetiseren en de essentie te vatten.

PROCESBEREIDHEID | Een hecht ontwerpteam alleen volstaat niet om 
een kwalitatief ontwerp te realiseren. Wij menen dat een goed project 
kan ontstaan bij gratie van een betrokken bouwheer en een goede 
verstandhouding met alle bevoegde diensten en overheden (bijv. Kind & 
Gezin). De relatie bouwheer-architect en in een latere fase ook aannemer, 
dient er één te zijn van samen werken aan een gezamenlijk project. Het 
belang van een sterk bouwteam, waar alle actoren een plaats in hebben, 
waarbij men samen zoekt naar oplossingen, kan niet genoeg benadrukt 
worden. Het is aan de ontwerpers om hun ideeën met verve te verdedigen 
maar ook om input en betrokkenheid aan te moedigen, om constructieve 
kritiek mee op te nemen in hun ontwerpproces.

FLEXIBILITEIT | We zijn ons ervan bewust dat doorheen het ontwerpproces 
prioriteiten kunnen bijgestuurd worden. We menen dat dit essentieel is en 
beseffen dat door op een project te werken er nieuwe inzichten kunnen 
ontstaan, zowel door het ontwerpteam maar ook door de bouwheer. Enkel 
op die manier ontstaat een concept dat, in nauwe samenwerking tussen 
de ontwerpende partijen en de uiteindelijke gebruikers, ontwikkeld wordt 
tot een totaalplan. Hierin wordt het antwoord op de artistieke, technische 
en gebruikseisen tot één ondeelbare eenheid verenigd.

COMMUNICATIE 

INTERNE ORGANISATIE | Het architectenteam is de ‘motor’ achter het 
ontwerpteam. De zaakvoerder-ontwerpers van het architectenteam zijn 
doorheen het hele ontwerp- en bouwproces persoonlijk betrokken. Ze 
wonen alle vergaderingen bij en kennen het project tot in detail, waardoor 
de kwaliteit van het project wordt gegarandeerd. De zaakvoerder-
ontwerpers worden bijgestaan door een projectarchitect die over de nodige 
ervaring beschikt. Tijdens de ontwerpfase organiseert hij/zij wekelijks 
een overlegmoment met alle projectondersteunende adviesbureaus, 
coördineert onderlinge studies en zorgt voor een goede doorstroming van 
informatie naar alle partijen binnen het ontwerpteam. De projectarchitect 
wordt, indien nodig, bijgestaan door verschillende medewerkers binnen 
het architectenkantoor.
Het architectenteam onderzoekt verschillende ontwerpopties en gaat 
de (constructieve, technisch, financiële) haalbaarheid na. Ze stellen een 
planning op, volgen deze nauwgezet op en sturen bij waar nodig, en 
controleren de bouwkost gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces.

EXTERNE COMMUNICATIE | Het architectenteam engageert zich om ook 
de drijfkracht te zijn achter het grotere bouwteam, waarin zowel de 
bouwheer, alle partijen van het ontwerpteam als de uitvoerende partijen 
een plaats hebben. De zaakvoerder-ontwerpers en de projectarchitect zijn 
opnieuw steeds persoonlijk aanwezig op alle vergaderingen. Tijdens de 
ontwerpfase wordt een tweewekelijks overlegmoment voorzien; tijdens de 
uitvoeringsfase is een wekelijkse vergadering noodzakelijk. 
De projectarchitect fungeert tijdens het hele ontwerp- en bouwproces als 
het rechtstreekse aanspreekpunt voor alle partijen, coördineert het overleg 
met de opdrachtgever en staat in voor de opvolging van het project tijdens 
de uitvoeringsfase. Deze overlegstructuur beoogt een transparante en 
duidelijke communicatie tussen het ontwerpteam en de opdrachtgever.

OVERLEG & PARTICIPATIE | Voor dit project plannen we tijdens de 
ontwerpfase bijkomend enkele overleg- en participatiemomenten met 
personeel van zowel de naschoolse kinderopvang, Kind & Gezin, GO! en 
de technische dienst als met de (familie van) gebruikers en omwonenden. 
Enerzijds, plannen we een overleg- en informatievergadering waarbij we 
onze eerste aanzet naar een concept voor het nieuwe project toelichten 
en ter discussie stellen. Anderzijds, plannen we kort daarna nog een 
participatievergadering. Zo trachten we lokale gevoeligheden op te sporen, 
die op het eerste zicht misschien niet aanwezig lijken voor externen, maar 
van cruciaal belang zijn in de dagdagelijke leef- of werkomgeving van 
omwonenden. We zijn er ons uiteraard van bewust dat het onmogelijk is met 
alle gestelde wensen en verlangens rekening te houden, toch geloven wij 
dat deze gesprekken het ontwerp kunnen sterken. We zijn ervan overtuigd 
dat een wisselwerking tussen architect en directe/indirecte gebruikers 
verrijkend kan zijn voor een project van deze schaal en omvang, net zoals 
de communicatie tussen architect en bouwheer de logica zelve is.
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ORGANISATIE

Bij de gunning van de werken, maken wij op basis van de beschikbare 
gegevens een gedetailleerde werkmethode en timing op. Deze is 
gebaseerd op de door de bouwheer vooropgestelde mijlpalen. Het lijkt 
ons immers belangrijk om de werkmethode en het planproces al van bij 
aanvang te bespreken met alle betrokkenen, om die dan in nauw overleg 
en mits de nodige aanpassingen verder uit te werken tot een voor alle 
partijen aanvaardbare totaalplanning. Tijdens het verdere verloop wordt 
dit document nauwgezet bijgehouden en bijgestuurd waar nodig. 

SLEUTELMOMENTEN | Deze in overleg opgestelde planning wordt sturend 
in de totale aanpak van het project. Bij de opstartvergadering zal het 
ontwerpteam, in samenspraak met de bouwheer, sleutelmomenten 
koppelen aan de aan te leveren documenten. Op die manier kan de ruimte 
voor eventuele bijsturingen en herwerkingen al vooraf ingecalculeerd 
worden zonder dat ze implicaties heeft op de mijlpalen van de 
projectplanning. Door middel van analytisch onderzoek en gestuurd door 
de parameters opgegeven door de bouwheer, worden diverse varianten 
onderzocht en getoetst aan haalbaarheid en verwachtingspatroon van de 
gebruikers. 

PERIODIEK OVERLEG | Tussen de sleutelmomenten is periodiek overleg 
volgens een vooraf opgesteld tijdsschema noodzakelijk. Dit periodiek 
overleg willen wij organiseren volgens een vast ritme, waarbij bijvoorbeeld 
tweewekelijks een contactvergadering plaats vindt. Om van een eerste 
schetsontwerp tot een goede realisatie te komen is continuïteit nodig, zowel 
van de kant van het ontwerpteam als van de kant van de opdrachtgever. 

ROL PROJECTLEIDER | De projectleider moet, in gelijk welk stadium, het 
volledige proces sturen, moet de samenwerking tussen de verschillende 
partijen coördineren en moet de verschillende standpunten op elkaar 
afstemmen. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt en 
volgens noodwendigheid kunnen die contactvergaderingen uitgebreid 
worden met andere leden van het ontwerpteam, met meerdere 
afgevaardigden van de opdrachtgever of met derden (monumentenzorg, 
brandweer, nutsmaatschappijen,…). Deze overlegstructuur beoogt een 
transparante en duidelijke communicatie tussen het ontwerpteam en het 
projectbureau van de opdrachtgever.

TIMING 

Voor dit project stellen we een timing voor, gebaseerd op het logisch doorlopen van de 
verschillende fasen van het bouwproces én op onze expertise met het ontwerp en de bouw van 
een soortgelijk bouwprogramma. Vanuit onze ervaring weten we echter dat timing in sterke mate 
afhankelijk is van externe adviezen door diverse overheden en betrokken actoren. Zonder het 
inachtnemen van eventuele vertragingen of het opnemen van extra taken in het kader van deze 
opdracht, plannen wij deze taken als volgt: 

FASE 1   |   VOORONTWERP 
Voor de uitwerking van het voorontwerp voorzien we een termijn van 50 werkdagen. Deze fase 
omvat het volledige bouwprogramma van de naschoolse kinderopvang en loodsen alsook de 
omgevingsaanleg. Dit alles gebeurt in functie van de haalbaarheid en de beschikbare budgetten. 
Voor de goedkeuring rekenen we vervolgens 15 werkdagen.

FASE 2   |   ONTWERP M.I.V. BOUWAANVRAAG 
Voor de opmaak van bouwaanvraagdossier voorzien we een termijn van 50 werkdagen. Het 
ontwerp wordt opgemaakt rekening houdend met de eisen gesteld door het gemeentebestuur 
van Zwijndrecht. In een uitgebreide bundel lichten we het ontwerp toe aan de hand van grafisch 
materiaal, tekst en de nodige technische schema’s in overleg met de studiebureau’s.

FASE 3.1   |   AANBESTEDINGSSTUDIE
Na uitdrukkelijke goedkeuring van voorgaande documenten door de opdrachtgever, wordt 
overgegaan tot de opmaak van het definitief ontwerp en het aanbestedingsdossier: we stellen 
een bundel op met daarin de nodige plannen en details voor uitvoering, een bijzonder bestek, 
een offerteformulier met samenvattende opmeting, een gedetailleerde raming, ... en voorzien 
hiervoor 60 werkdagen plus 15 werkdagen voor de goedkeuring van het dossier.

FASE 3.2   |   GUNNING
Voor de gunningsprocedure zijn de vastgelegde wettelijke termijnen te respecteren. We 
assisteren de aanbestedende overheid in de aanbesteding der werken door de uitvoering van het 
rekenkundig en technisch nazicht, de rangschikking van de conforme offertes en het formuleren 
van een besluitvorming met advies en plannen hiervoor in totaal ongeveer 100 werkdagen. Het 
aanvatten van de gunningsfase vindt normaalgezien plaats na uitdrukkelijke goedkeuring van de 
bouwaanvraag, om het risico voor de opdrachtgever te beperken.

FASE 4   |   UITVOERING
Vanaf de aanvang van de werken, nemen wij volgende taken op ons: de opvolging der werken, de 
studie van het uitvoeringsontwerp, het nazicht van de vorderingsstaten en eindafrekening tot en 
met het organiseren van de voorlopige en definitieve oplevering en de bijstand en nazorg tijdens 
de volledige waarborgperiode. 

BUDGETBEWAKING

Een permanente opvolging van het budget in de verschillende fasen van 
het project en de communicatie hiervan naar de bouwheer toe zijn zeer 
belangrijk.

TIJDENS SCHETSONTWERP | Het schetsontwerp wordt budgettair 
geëvalueerd aan de hand van een elementenraming. Een vierkante meter 
prijs per pakket (bv gevelpakket, vloerpakket,…) wordt samengesteld op 
basis van zijn onderdelen; dit wordt gekoppeld aan een meting van de 
elementen. Het is een methode die vast gehanteerd wordt door ons team 
en er voor zorgt dat er heel vroeg in het ontwerpproces teruggekoppeld 
en bijgestuurd kan worden in functie van het beschikbare budget. De 
berekening gebeurt in overleg met de verschillende adviseurs. Zij sturen 
het architectenbureau zonodig om op een rationele manier met de 
bouwtechnische randvoorwaarden om te gaan.

TIJDENS UITVOERINGSONTWERP | Het uitvoeringsontwerp wordt budgettair 
geëvalueerd aan de hand van een gedetailleerde raming gebaseerd op 
de volledige meting. De eenheidsprijzen worden berekend aan de hand 
van recente aanbestedingen in vergelijkbare projecten. De verschillende 
studiebureaus maken binnen hun domein de aanbestedingsdocumenten. 
De goedgekeurde ramingen van de vorige fases zijn de leidraad voor deze 
studies. Indien een deelbudget ontoereikend blijkt bij de detailstudie, wordt 
in onderling overleg geschoven tussen de verschillende deelbudgetten. 
Belangrijk daarbij is de evenwaardigheid van de verschillende leden van 
het ontwerpteam. In functie van deze gelijkwaardigheid ontvangt elk lid van 
het ontwerpteam ereloon berekend op de totaalkost van het project. Geen 
enkele adviseur heeft er baat bij dat het aandeel van zijn studie een grotere 
hap dan nodig neemt uit het bouwbudget. Zinloze overdimensionering van 
bijvoorbeeld de technieken wordt hierdoor uitgesloten. 

TIJDENS UITVOERING | Tijdens de uitvoering wordt de evolutie van de 
vorderingen en verrekeningen geëvalueerd tijdens de kostenvergadering, 
waarin naast de leden van het projectteam ook de afgevaardigden van 
de aannemer zetelen. De evolutie van het aanbestedingsbedrag tot 
de eindafrekening wordt gedetailleerd opgelijst in een overzichtelijke 
spreadsheet. Deze geeft weer wanneer de meer- en minwerken werden 
aangevraagd en wanneer het beslissingsmoment valt om ze goed te 
keuren of af te keuren. Gedurende het volledige bouwproces worden 
de kostenstaten van de aannemer door de architect bijgehouden, 
gecontroleerd en nagekeken. 

ONTWERP GUNNINGVOORONTWERP AANBESTEDINGSSTUDIE UITVOERING
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