
OO 3003 C

Het bouwen van een nieuwe kinderopvang, kantoren met magazijn voor de technische dienst 
en de omgevingsaanleg te Zwijndrecht



3OO 3003_C

inhOudstabel

AMBITIES  4

MAGAZIJN EN KINDEROPVANG  6

MAGAZIJNEN TECHISCHE DIENST  8

OPBOUW  10

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG  12

MATERIALEN  13

KINDEROPVANG  14

TECHNISCHE DIENST  15

SPEELRUIMTES  16

WERKRUIMTES  18

BUITEN  20

SPEELTUINEN  21

DE PARKING  22

EEN DUURZAAM GEBOUW  24

PLAN VAN AANPAK  26

KOSTENBEHEERSING  26

REALISATIEPROCES  26

TIMING  26

REKENBLAD  28



4 OO 3003_C

Een kinderopvang en een magazijn lijken meer verschillen dan overeenkomsten 
te hebben. Het eerste programma is er één met veel drukte en verloop, hoge 
comfortvereisten en een sterke behoefte aan controle. De afwerkingsgraad is hoog. 
Het magazijn voor de technische dienst daarentegen is een functioneel programma 
met louter opslag, robuust uitgewerkt en op pragmatiek gebaseerd. De opdracht 
om beide te combineren is dus bijzonder. We ambiëren een ontwerp waarin beide 
functies elkaar ondersteunen en versterken.

Een eerste belangrijk punt is de zoektocht naar een compacte layout, die ons toelaat 
een maximale oppervlakte buitenruimte te vrijwaren. Het terrein is al bij al beperkt 
en het is belangrijk het groene karakter van de site te bewaken.  Meer nog, we willen 
in deze opdracht de kans grijpen om de groenstructuur van ‘t Zwen te versterken. 

De footprint moet worden beperkt, dus we starten het ontwerp met het combineren 
van beide programma’s in één compacte cluster. De buitenschoolse kinderopvang 
en de opslaggebouwen worden op dezelfde breedte voorzien, parallel aan de 
bestaande loodsen. Samen vormen ze een vierkant. 

Het resultaat is een evidente configuratie: de magazijnen richten zich naar de terreinen 
van de technische dienst, de kinderopvang krijgt een gezicht richting de Laarstraat 
en de school. Het bebouwde vierkant verdeelt in één beweging de omliggende open 
ruimte in een aantal duidelijk afgebakende zones, elk met hun eigen karakter. Tussen 
de nieuwbouw en de school wordt de speeltuin ingericht. Aan de noordwest zijde 
wordt ‘t Zwen uitgebreid met een publieke groenruimte aansluitend bij de beekvallei. 

De verharding achter de bestaande loods wordt gerecupereerd voor een nieuwe 
buitenopslag, afgeboord met een betonnen keermuur waartegen struikgewas 
groeit. En de parkeerzone wordt zo dicht mogelijk bij de Laarstraat ingericht, om de 
verkeersbewegingen op de site tot een minimum te beperken.

ambities

Zicht vanaf ‘t Zwen op de kinderopvang
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Maaiveldplan - schaal 1/750

1. Laarstraat

2. ‘t Zwen

3. technische dienst

4. buitenopslag

5. buitenschoolse kinderopvang
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Het huwelijk tussen magazijn en kinderopvang kan pas slagen als de respectievelijke 
logica’s van elk programma worden gerespecteerd. Voor de gebouwencluster van de 
technische dienst is dit een harde logica. Hier geen tierlantijnen maar de organisatie 
en materialiteit van een echte werkvloer, ontworpen door praktische overwegingen. 
Er is veel gemotoriseerd verkeer en behoorlijk wat lawaai. Vrachtwagens laden en 
lossen materiaal. Heftrucks rijden in en uit. Vanuit de werkhuizen weerklinkt het 
geluid van  machines. Er hangt een geur van verzaagd hout en motorolie.

We ontwerpen de nieuwe magazijnen als een uitbreiding van de oude werkhuizen 
door ze parallel te plaatsen met de bestaande loods, aantakkend op de rijweg die de 
poorten van de werkhuizen ontsluit. De nieuwe magazijnen hebben een forse maat. 
Ze worden in een industriële taal vormgegeven.

Rug aan rug met het nieuwe magazijn wordt de buitenschoolse kinderopvang 
ontworpen. Hier is huiselijkheid het codewoord. Het magazijn op de binnenstraat 
is noordoost georiënteerd, dus geniet de kinderopvang van de zonnezijde aan de 
andere kant. Dit programma krijgt een breed en open panorama, en is duidelijk 
zichtbaar van de Laarstraat tot ‘t Zwen. 

Tussen kinderopvang en magazijnen staat een stevige scheidsmuur. De opsplitsing 
van de functies is totaal, op een gemeenschappelijke berging en technische ruimte 
op het gelijkvloers na. Op die manier zijn er geen problemen met brandveiligheid 
of akoestiek. Het rendement zit hem in de gemeenschappelijke behuizing, waardoor 
beide op energetisch vlak profiteren van elkaars nabijheid. Maar de uitwisseling 
gaat verder, beide fucties zitten immers onder één dak. De kinderopvang geeft de 
magazijnen een herkenbaarheid, ook in de architectuur verwijzend naar de typische 
dakvorm van de industriële loods. Daarnaast is er op de daken van de magazijnen 
voldoende ruimte voor het inrichten van groendaken of het plaatsen van PV-panelen, 
waar de kinderopvang mee van kan genieten.

magazijn en KinderOpvang

Zuidoost gevel - schaal 1/200  zijde parking

Noordwest gevel - schaal 1/200  zijde ‘t Zwen 
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Noordoost gevel - schaal 1/200 zijde werkhuizen

Zuidwest gevel - schaal 1/200  zijde speelkoer 
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magazijnen teChnisChe dienst

De nieuwe magazijnen worden georganiseerd langs de bestaande dienststraat die 
de poorten van de werkhuizen op vandaag ontsluit. Deze dienstraat wordt ontwikkeld 
als ruggengraat voor de volledige technische dienst. Ze bedient alle poorten en 
fungeert als laad- en loskade. De inrijpoorten van de opslag staan vis-à-vis met 
die van de overliggende werkhuizen, hetgeen de werking van het geheel ten goede 
komt. De manoeuvers verlopen efficiënt. De schrijnwerkerij kan zijn houtopslag 
aan de overzijde van de dienststraat organiseren, gemakkelijk bereikbaar door een 
simpele oversteek van de straat. Eén van de bestaande poorten wordt verplaatst om 
dit systeem compleet te maken. 

Door de maat en de structuur van het bestaande gebouw over te nemen in het 
ontwerp van de magazijnen, wordt de relatie tussen het oude en nieuwe gebouw 
vanzelfsprekend, met volledige recuperatie van de bestaande wegenis. . Tegelijk 
vormt de dienststraat de doorsteek naar de achterliggende buitenopslag. Ook 
hier wordt maximaal gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur door de 
aanwezige betonplaat in zijn geheel te behouden. Ter hoogte van het te slopen 
oude magazijn en op een aantal beschadigde plaatsen wordt de plaat hersteld. Een 
nieuwe afboording met prefab betonblokken zorgt voor een duidelijke afbakening 
en functioneert als borstwering en stootbord.

Centraal op dit platform wordt een eiland georganiseerd bestaande uit de klinkerbak 
en een aantal sorteervakken voor bulk. De containers op hun beurt worden rond een 
open manoeuvreerveld georganiseerd. Dienstwagens kunnen geparkeerd worden 
op de verharding aan de achterzijde van het gebouw. De parking voor de bezoekers 
van de Dienst Grondgebiedzaken blijft waar hij is.

 920,00

 1345,00

 1892,00

 1217,00

 992,00

 1612,00

 1752,00

 1892,00

Dwarssnede - schaal 1/200 dienststraat en niveauverschil tussen magazijnen en BKO

dienstwagens

containers

zoutsilo

klinkerbak

groendaken

ruimte voor PV-panelen

bulk

aanhangwagens

toegangshek
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De dubbelhoge ruimtes van de magazijnen gaan over in een gebouw voor de 
kinderopvang van twee lagen hoog. Alles zit als het ware onder één dak, compact 
en efficiënt. Dit hellende dak is voor beide functies gelijkaardig opgevat, maar toch 
verschillend. De duidelijke opdeling in drie gelijke loodsen van 18m breed in de 
dienststraat wordt verschaald naar een huizenrij voor de kinderopvang. Een galerij 
maakt de brug naar de koer. Dit afdak is de derde laag in de cascade van daken. 
Het ontwerp bouwt stapsgewijs af van een industriële schaal ter hoogte van de 
dienstraat, naar de maat van het huis en de schaal van het kind.

Beide functies, kinderopvang en magazijn, worden op eenzelfde structureel raster 
vormgegeven. Een raster van 4,5 bij 4,5 meter dient als onderlegger voor het hele 
ontwerp. Het is een raster op maat van een kamer of kantoor, maar evengoed 
de ideale maat voor de opleg van sandwichpanelen op gordingen. Het structureel 
raster is dus geschikt voor beide programma’s.

De onderbouw van het ensemble bestaat uit een betonnen plint. Voor de magazijnen 
is deze evident bruikbaar als stootbord bij een verkeerd manoeuver. Maar ook 
voor de kinderopvang is de (iets lagere) plint een goede manier om de wanden 
van de speelruimtes voldoende robuust te maken. Bovenop de betonnen plint 
komt een houten bovenbouw, uitgewerkt als een open structureel raster in de 
magazijnen en makkelijk monteerbare cassettes in de BKO. De daken zijn voorzien 
in geprefabriceerde sandwichpanelen. 

De tussenvloer in de kinderopvang maakt de scheiding tussen de betonnen plint 
en de houten hoed: een betonnen balkenrooster verzorgt de overspanning van 
scheidsmuur naar gevel. De opliggende vloer wordt in hout uitgevoerd. Op die 
manier bekomen we een goed evenwicht tussen voldoende thermische massa en een 
economische bouwmethode met geprefabriceerde panelen.

struCtuur

Magazijnen in vis-à-vis met de werkhuizenStructureel schema met afdek en windverstijvingen

AFDEKKING 1e VERDIEPING
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 920,00
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Langssnede - schaal 1/200 de drie magazijnen van de technische dienst

Langssnede - schaal 1/200 de huizenrij van de buitenschoolse kinderopvang
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De fietsroute die de Laarstraat met ‘t Zwen verbindt, loopt tussen kinderopvang 
en school in. Het is de zachte tegenhanger van de dienststraat, en net als die 
dienststraat organiseert ze het omliggende programma. De knik in het pad leidt naar 
de hoofdingang, duidelijk leesbaar vanuit beide richtingen. 

De logica van het gebouw voor de kinderopvang volgt grotendeels uit de vraag 
naar een meervoudig gebruik. Om de zaken duidelijk te houden richten we het 
gelijkvloers in voor de kinderen, de verdieping voor de grote mensen. Een trap wordt 
niet zomaar genomen. Wie naar boven gaat, gaat aan het werk. En wie beneden 
blijft, kan spelen. Eén uitzondering is de mezzanine boven de grote zaal, die als joker 
voor beide kan worden ingezet. 

De BKO wordt opgevat als een rij kamers langs de gevel, elk met een duidelijk 
herkenbaar karakter. Het gebouw is éénzijdig georiënteerd en dus ondiep, waardoor 
het zonlicht tot achterin kan binnenvallen. Een luifel biedt bescherming in de zomer, 
maar laat de diep invallende winterzon maximaal renderen. De gevel is breed en 
uitnodigend, en verleent de cluster het karakter van een publiek gebouw. Door deze 
opstelling krijgt het gebouw een gezicht richting de Laarstraat, en oriënteert het zich 
op de naburige school. 

De organisatie van de kinderopvang is het resultaat van de zoektocht naar een 
helder circulatieschema. De ontvangstbalie ligt aan het inkomportaal, en wordt net 
links van de speelkoer ingeplant. Hier worden alle kinderen in- en uitgecheckt. De 
gang geeft een doorzicht op het volledige systeem, en ontsluit alle kamers in de rij. 
Een ouder die een kind komt ophalen hoeft het dus niet al te lang te zoeken. De 
bovenverdieping heeft een gelijkaardige indeling, ditmaal met de gang in de rug van 
het gebouw, waarbij elke kamer zich onder het eigen zadeldak als huis profileert.

buitensChOOlse KinderOpvang

Terreinprofiel 1/500

1. elzenlaan fietsverbinding

2. parking onder lichte helling 

3. voetpad naar dienstingang

4. verhoogde speelplaats kinderopvang

5. pleintje aan de ingang     

6. beekvallei met notelaars

7. ‘t Zwen 1 2 3 4 5 6 7

lamellen boven kantoorramen

bushalte

tuinmuur

onverharde zone

schaduwbomen

hoofdingang

terras
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materialen

geprofileerde staalplaat, gegolfd

geperforeerde staalplaat voor lichtinval

stalen dakrandprofiel, wit gelakt

stalen dakstructuur galerij, wit gelakt

faïence 10x10cm, lichtgekleurd

houten schrijnwerk, geschilderd

driedubbele beglazing

betonnen plint, geschilderd in een lichte kleur



Kinderopvang



Technische dienst
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Op het gelijkvloers wordt een reeks speelruimtes ingericht, elk verschillend van 
maat en karakter. De brede speelgang verbindt ze allemaal, en betrekt ze op de 
zuidwestgevel en de buitenspeelplaats. De overgang tussen binnen en buiten verloopt 
evident, met alle speelruimtes op hetzelfde niveau. Het toezicht is vanzelfsprekend.

De eerste speelruimte is de tuinkamer. De tuinkamer is een grote, vierkante ruimte 
gelegen aan het einde van de gang. Dit is een rustige kamer met veel indirect 
licht, geschikt als leesplek en bruikbaar voor de huiswerkstudie. Ze kijkt uit over 
de speelweide, en heeft een grotere vrije hoogte dan de andere ruimtes op het 
gelijkvloers. De tuinkamer is voorzien van een kamerbreed podium. 

Een tweede belangrijke ruimte is de grote centrale zaal. Deze zaal vormt het hart van 
de kinderopvang, en is direct verbonden met de buitenspeelplaats door 4 dubbele 
deuren. In de zomer staan die open, in de winter zijn ze afgesloten en verloopt 
de doorsteek naar de buitenspeelplaats via één enkele deur. De grote zaal ligt 
dicht bij de keuken en kan dus gebruikt worden als refter. De tafels kunnen worden 
opgeborgen in de tafelberging achter de trapzaal, of in de grote berging van de 
aanliggende loods. Op zo’n moment wordt dit een grote binnenspeelplaats. 

In deze zaal zijn nog een aantal elementen belangrijk. Er is de lange vestiaire 
tegen de rug van de zaal, waarin kinderen gemakkelijk en overzichtelijk hun 
jassen en boekentassen kunnen wegbergen. Een opvallende spiltrap geeft uit op 
de bovenliggende mezzanine, die als derde speelruimte fungeert. De spiltrap is de 
enige die door kinderen wordt gebruikt, en zorgt door zijn vorm en aanblik voor een 
bijzonder element in de dubbelhoge zaal. 

De vierde speelruimte is een knutselhoek, aanleunend bij de keukens. Hier bevinden 
zich vaste tafels waarop niet alleen wordt geboetseerd, maar ook koekjesbeslag in 
de vormen kan worden gemikt of groenten voor de soep kunnen worden gesneden.  
Deze ruimte bevindt zich op het einde van de gang en kan uitgerust worden 
met slaapmatten voor de siësta, ver van het gewoel van de grote zaal. Aan de 
knutselruimte ligt een overdekt terras, met een vaste opstelling van buitentafels. Deze 
kan dienen als buitenruimte voor studie of spel, of wordt door het personeel gebruikt 
voor de lunch.

De vijfde en laatste speelruimte is de gang die alle andere ruimtes met elkaar 
verbindt. De gang verbreedt ter hoogte van de balie, daar waar ouders en kinderen 
elkaar ontmoeten, net als in de grote speelzaal. Deze gang geeft uit op het sanitair, 
maar is breed genoeg om als speelruimte op zich te functioneren. 

speelruimtes

Tuinkamer met zicht in de speelgang
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A A

B B

C

C

Gelijkvloers - schaal 1/200 

1. hoofdingang  

2. tuinkamer  72 m2

3. inkom  36 m2

4. balie    9 m2

5. EHBO & verzorging  18 m2

6. backoffice    9 m2

7. berging  18 m2

8. refter / speelzaal           150 m2

9. knutselkamer / rust 28 m2

10. warme keuken  14 m2

11. koude keuken  14 m2

12. dienstingang 

13. busstop  

14. sanitair  14 m2

15. galerij               121 m2

16. magazijn koud               240 m2

17. magazijn warm              240 m2  

18. technische ruimte 36 m2

19. voorraadberging 36 m2

20. buitenkast
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De verdieping van het kinderdagverblijf heeft een volledig verschillend karakter 
dan het gelijkvloers. Beneden is de kinderwereld, boven is de ruimte voor de grote 
mensen. De afstand tegenover het gewoel beneden zorgt er voor dat het hier boven 
rustig toeven is. Er is tegelijk het overzicht en de afzondering. De hellende daken en 
het vast tapijt geven het geheel een huiselijk karakter. De bovenverdieping wordt in 
twee gedeeld door de dubbelhoge ruimte van de grote zaal. 

De mezzanine boven deze grote zaal vormt de sleutel voor een meervoudig gebruik. 
Ze staat ter beschikking van de kinderen tijdens de opvanguren, maar kan ook 
makkelijk worden ingeschakeld in het systeem van werkruimtes en vergaderzalen 
mits afsluiten van de spiltrap.

De zuidelijke vleugel wordt via de zij-ingang aan de parking ontsloten. Langs deze 
weg kan het laden en lossen voor de keukens en de aangrenzende bergingen 
worden georganiseerd. Boven is er een polyvalente ruimte geschikt als vergaderzaal 
voor 25 personen die ook kan dienen als meet- en weegruimte voor Kind & Gezin. 
Twee kantoren (bijvoorbeeld voor dokter en verpleegkundige) geven uit op de 
verzamelruimte. Aansluitend is er toegang naar een buitenterras van waar je de 
volledige omgeving overziet.

De noordelijke vleugel  is de personeelsvleugel. Hier vind je de personeelsruimte, 
kitchenette, een groot kantoor met bijhorende vergaderfaciliteit en een ruime 
vergaderzaal. De personeelsruimte geeft bovendien uit op een tweede balkon, direct 
boven de ingang. De ruimtes van de noordvleugel zijn net als die aan de andere 
kant van de refter makkelijk inzetbaar voor extern gebruik. De trap vertrekt beneden 
immers aan de balie waardoor er ten alle tijde controle mogelijk blijft.

WerKruimtes

Refter met trap naar de mezzanine
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A A

B B

C

C

Verdieping - schaal 1/200 

1. grote vergaderzaal  72 m2

2. kleine vergaderzaal   28 m2

3. kantoren personeel  28 m2

4. kitchenette   

5. lockers / personeelsruimte 9 m2

6. terras personeel  38 m2

7. mezzanine   75 m2

8. meet en weeg K&G   36 m2

9. dokter   17 m2

10. verpleging   17 m2

11. terras vergaderzaal  38 m2

12. magazijn   

13. mezzanine magazijn  77 m2
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buiten

Galerij en buitenspeelplaats

De kinderopvang heeft een eigen speelkoer als buitenruimte, ommuurd maar 
niet besloten. Deze speelkoer is enkel toegankelijk via de gebouwen van de 
kinderopvang, en ligt een kleine meter hoger dan het omliggende maaiveld.  Het is 
een verhoogd podium dat aan de buitenzijde de uitstraling heeft van een tuinmuur in 
het groen, maar aan de binnenzijde met een borstwering voor de spelende kinderen 
is uitgewerkt. De kinderen zijn er beschermd maar niet opgesloten. 

De buitenspeelplaats bestaat uit een aantal zones, elk met hun eigen karakter. 
Een eerste deel wordt ingenomen door de galerij met het buitensanitair, als buffer 
tussen binnen- en buitenspeelplaats. Deze galerij is een overdekte speelplaats die 
de koppeling maakt tussen gebouw en buitenruimte. Hier kan bij regenweer of 
felle zon toch buiten worden gespeeld. Maar het is ook een zonneluifel om de felle 
namiddagzon in de zomermaanden buiten te houden. 

De galerij loopt aan beide kopse zijden uit op het sanitair voor de kinderen. Deze 
toiletblokken bevatten aan de koer een buitenberging voor speelfietsen, ballen en 
springtouwen. Bovenop bevinden zich de terrassen met toezicht vanop de verdieping.

Door de verschuiving van de galerij tegenover het achterliggende gebouw creëren 
we twee overdekte ingangen. De eerste is de hoofdingang aan de voorgevel, ter 
hoogte van de knik in de zachte doorsteek over het terrein. Door het positioneren van 
de hoofdingang aan deze verbinding krijgt het zachte verkeer altijd prioriteit boven 
de wagen. Hier verbreedt het fietspad zich tot een publiek terras, waar gemakkelijk 
kan worden afgesproken. De fietsen worden aan de luifel gestald, een kleine trap 
leidt naar een overdekt inkombordes. 

Een tweede ingang wordt gevormd door een zijdeur, onder een luifel die uitgeeft 
op de parking. Dit is een aparte ingang bruikbaar niet alleen voor een dienst zoals 
Kind & Gezin of leveringen allerlei, maar ook voor personeelsleden van de dienst 
Grondgebiedzaken die nood hebben aan een extra vergaderlokaal. Het ruime afdak 
doet tenslotte dienst als bushalte voor de kinderen.

Aansluitend op de galerij is er de speelkoer, die is opgedeeld in twee zones.  Er is 
een onverharde speelzone in zand met een begroeiing van zandhaver. Een aantal 
hoogstammen zorgen voor de nodige schaduw. Het is een zone voor wild spel, maar 
ook het domein van de knikkerbanen, zandkastelen en valkuilen. Het andere deel 
van de speelkoer bestaat uit een rechthoekige verharde speelplaats aansluitend bij 
de galerij. Dit is het land van tikkertje en 123-piano, uitgerust met een vaste bank 
aan elk uiteinde van de koer.

De verhoging en begrenzing van de speelruimte wordt als een kwaliteit uitgespeeld: 
voor de kinderen op de verhoogde speelplaats is het uitzicht geweldig. Ze turen in 
de verte richting het brugje over ’t Zwen om te zien of er iemand aan komt. Of ze 
worden begroet door het getoeter van de wagen bij aankomst van de ouders op de 
parking.  
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De fietsverbinding tussen Laarstraat en ’t Zwen maakt een opdeling tussen de 
hoger gelegen speelkoer en de overliggende speeltuin. Deze is net als de koer 
ommuurd, maar de muur is lager omdat het hier publieke ruimte betreft. Ze is via 
een trapje toegankelijk vanaf het schooldomein, en vanop de zachte doorsteek via 
een hekje in de tuinmuur. De muur maakt een gesloten bak gevuld met zand en 
schelpen. Het struikgewas en de boomstammen maken er een plek van die ook in 
de schoolvakanties voor kinderen aantrekkelijk blijft.

Ten noorden van de nieuwbouw wordt een publieke groenzone voorzien die een 
belangrijke meerwaarde kan vormen voor ’t Zwen. Het oorspronkelijke reliëf van de 
beekvallei wordt er bewaard en het aflopende terrein wordt beplant met notelaars, 
die gemakkelijk een vochtige bodem verdragen. De hoogstammen worden op ruime 
afstand van elkaar geplaatst zodat de kinderopvang van aan de overzijde van de 
beek zichtbaar blijft. Tussenin loopt de doorsteek voor fietsers en voetgangers. De 
kruinen zijn hoog en ijl, waardoor voldoende licht op de bodem terechtkomt en 
een goede ondergroei wordt gegarandeerd. De aflopende weide kan ook door de 
kinderen van de opvang worden gebruikt voor bijzondere activiteiten of buitenspelen.

De begroeiing in de publieke groenruimte verdicht richting de buren, zowel naar 
de aanpalende school als naar de open opslagruimte van de technische dienst. 
De bomen komen dichter bij elkaar te staan en op het maaiveld bevindt zich een 
dicht struikgewas van wilg, kornoelje, zwarte els en vogelkers. De steile hellingen 
langsheen de perceelsgrens kunnen gehandhaafd blijven en helpen mee in het 
scheiden van de eigendommen. 

De bestaande vloerplaat voor buitenopslag achter de werkhuizen wordt gerecupereerd 
voor de nieuwe aanleg. De oude opslagplaats verdwijnt, waardoor voldoende extra 
ruimte vrijkomt voor het gevraagde buitenprogramma van bulkopslag, klinkerbak, 
containers en dienstvoertuigen. De werkvloer wordt scherp afgebakend door 
keerwanden opgebouwd uit betonnen prefab elementen, in de lijn van de andere 
ommuurde tuinelementen op het terrein (cfr. de ‘bancaous’ in de Provence). De 
omliggende begroeiing woekert tegen deze keermuur aan.  

speeltuinen

elzenlaan langsheen de fietsverbinding tussen Laarstraat en BKO, als link naar ‘t Zwen

waterminnende notelaars in het veld naar de beekvallei
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houtkant met takkenhaag - scheiding tussen school en weide

‘bancaou’ of terrasmuur met keien - afboording van de koer als verhoogd balkon
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De parking wordt ingericht aan de zuidzijde van het terrein. Door de compacte 
vierkante gebouwencluster van werkhuizen, magazijnen en kinderopvang ontstaat 
een maximale oppervlakte parkeerruimte die ook de parking voor het personeel van 
het Gemeenschapsonderwijs omvat. De vorm van de parking verloopt van breed 
aan de loodsen naar smal richting de school, waardoor ze weinig zichtbaar is vanop 
de doorsteek naar ’t Zwen. Het parkeervraagstuk is niet eenvoudig opgelost, maar 
we hebben een duidelijk voorkeurscenario. Twee mogelijke alternatieven worden 
apart in schema’s uitgezet. 

Het parkeren moet via twee onderscheiden adressen verlopen: een eerste aan de 
kant van de school en een tweede op het adres van de dienst Grondgebiedzaken, 
in de bocht van de Laarstraat. We bestemmen het adres aan de school bij voorkeur 
als éénrichtingsverkeer, bruikbaar als inrit voor het onderwijzend personeel van GO!. 
Hier vertrekt immers de route voor zacht verkeer richting’t Zwen, een route die alle 
aandacht verdient. Langsheen deze inrit begeleidt een bomenrij de zachte verbinding 
naar de beekvallei.

Op het adres Laarstraat nr. 90 wordt zowel in- als uitrijdend verkeer toegelaten. Dit 
adres conflicteert immers minder met de fietsers en voetgangers op de passage. 
Personeel en dienstvoertuigen van de technische dienst  rijden hier in en uit. Alle 
overige gebruikers gebruiken de brede passage als uitrit, waardoor het aantal 
manoeuvers op de parking tot een minimum wordt herleid. Op de strook die 
eigendom blijft van GO! kunnen de gevraagde 23 voertuigen worden geparkeerd, 
maar logischer is het de parkeerplaatsen die het dichtst bij de school zijn gelegen te 
reserveren voor het onderwijzend personeel. 

Het voorstel voorziet momenteel 62 parkeerplaatsen, inbegrepen die van de 
bezoekers van de Dienst Grondgebiedzaken. Door deze parkeerplaatsen mee te 
tellen, kunnen we de nodige ruimte voor plantvakken voorzien waardoor we een echt 
groene parking met volwaardige bomen (olm, es en zomerlinde) kunnen maken. 
Schematisch zijn nog twee alternatieven aangegeven: scenario 2 toont de meest 
efficiënte parking voor een totaal van 66 wagens exclusief de bezoekersplaatsen 
aan de Dienst Grondgebiedzaken. Hier is evenwel geen ruimte voor groen. Scenario 
3  toont een groene parking met een duidelijke opsplitsing van schoolparking en 
gemeenteparking. Het voordeel is hier de omvang van het groenmassief en de 
duidelijkheid van het systeem. Een nadeel is dan weer het ontbreken van 23 wagens 
op de parkeerstrook van GO! en de nood aan tweerichtingsverkeer langs de zachte 
as.

parKing

De elzenrij die de scheiding maakt tussen de zachte as en de inrit van de parking van het Gemeenschapsonderwijsscenario 2 - maximaal (66+7) maar zonder groen scenario 3 - groen, maar in- en uitrijden aan de zachte as
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Groenaanleg -  schaal 1/1000

1  ZONE PARKING
  Fe: Fraxinus excelsior (es)
  Us: Ulmus sappora (Amerikaanse olm)
  Tc: Tilia cordata (winterlinde)

2  ZONE BUITENSCHOOLSE OPVANG
  Cb: Carpinus betulus (haagbeuk)
  Qp: Quercus petraea (wintereik)
  Mn: Morus nigra (zwarte moerbei)
  Leymus arenarius (zandhaver)
  Pathenocissus tricuspidata (wilde wingerd)
 
3  ZONE PLEIN
  Lt: Liriodendron tulipifera (tulpenboom)

4  ZONE BEEKVALLEI
  Jr: Juglans regia (walnoot)

5  ZONE TOEGANGSWEG
  As: Alnus x Spaethii (els)

6  ZONE SPEELPLEIN SCHOOL
 Houtkant Frangula alnus (spork)
  Eleagnus angustifolia (olijfwilg)
  Corylus avellana (hazelaar)
  Leymus arenarius (zandhaver)
  Parthenocissus tricuspidata (wilde wingerd)

7  ZONE MANTELZOOM
  Cornus alba (kornoelje)
  Salix cinerea (grauwe wilg)
  Alnus glutinosa (zwarte els)
  Prunus padus (vogelkers)
  Salix alba (schietwilg)
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Het is essentieel een strategie voor duurzaam bouwen in een zo vroeg mogelijk stadium 
van planvorming op te nemen. Uiteindelijke kwaliteit, comfort en energiezuinigheid 
worden immers voor het grootste deel in de ontwerpfase vergrendeld. Wij willen 
duurzaam bouwen niet enkel benaderen vanuit milieu-opzicht: de sociaal-culturele, 
ruimtelijke en economisch pijlers zijn minstens even belangrijk. De oplossingen 
moeten geïntegreerd en integraal zijn, geen groen sausje over een afgewerkt 
project. We zien de extra randvoorwaarden inzake duurzaam bouwen als een aan 
het ontwerpproces toegevoegde logica, een extra uitdaging en aanknopingspunt 
voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. 

ARCHITECTUUR
Vanuit duurzaamheidsoogpunt is een gebouw dat de helft van de tijd ongebruikt blijft 
een gemiste kans. In dit opzicht beschouwen we een gemeenschappelijk gebruik als 
drager van duurzaamheid. Voldoende grote en multifunctionele ruimtes laten een 
meervoudig gebruik toe en kunnen worden ingezet voor het gemeentepersoneel of 
andere plaatselijke verenigingen. 

We zijn ons ervan bewust dat het gebouw en zijn omgeving een belangrijke rol 
spelen in het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Planmatig wordt dit vertaald in 
heldere, open en flexibele ruimtes waarin kinderen geprikkeld worden om te spelen 
en te ontdekken. Dit kader is evenwel een achtergrond in een neutraal gekleurd palet. 
De kleur komt van de boekentassen en het meubilair, de verf en de achtergelaten 
boterhamdozen.

Daglicht valt overvloedig binnen en raamopeningen zijn afgestemd op de ooghoogte 
van kinderen. De relatie tussen binnen en buiten is helder waardoor kinderen buiten 
willen spelen. De luifel biedt niet alleen bescherming tegen de zon, maar ook 
beschutting bij wisselvallige weersomstandigheden.
 
De speelplaats wordt ontworpen als een balkon waarop kan worden weggedroomd. 
Ook groenaanleg en buitenspeelmogelijkheden zijn inherent verbonden met 
de duurzaamheid van het gebouw; streekeigen beplanting wordt afgestemd op 
standplaats en bodemtype, er worden variaties en gradiënten in de beplanting 
voorzien. 

De circulatie doorheen het gebouw is vlot afleesbaar; inkom, gang, trap, galerij. 
De inkom bevindt zich centraal waarbij het onthaal direct toezicht heeft op alle 
bewegingen. Technieken worden zichtbaar opgehangen in de ruimtes en niet 
afgekast in valse plafonds waardoor de thermische massa van het gebouw optimaal 
rendeert. Zichtbare ventilatiekanalen en technische verlichting passen binnen het 
no-nonsense karakter van de architectuur en bieden een goede toegankelijkheid 
voor onderhoud.

ENERGIE
Op energetisch vlak zijn de doelstellingen even eenvoudig als ambitieus. Een 
eerste stap is de reductie van de energiebehoefte. Het rug-aan-rug bouwen van 
kinderopvang en loods zorgt voor een verhoogde compactheid en bijgevolg voor 
een inperking van de warmteverliezen. Verder wordt ingezet op een optimaal gebruik 
van zonnewinsten zonder de koelbehoefte nefast te beïnvloeden. De luifels op de 
zonbelaste gevels en de lamellen boven de terrassen garanderen het zomercomfort 

een duurzaam gebOuW

terwijl drievoudige beglazing zorgt voor een goede balans tussen warmtewinsten en 
warmteverliezen in het winter- en tussenseizoen. Een zuinige en daglichtgestuurde 
verlichting reduceert de energievraag aanzienlijk en vermijdt tegelijkertijd ongewenste 
restwarmte in de zomer. Ook op het ventilatiesysteem wordt een intelligente, 
vraaggestuurde (CO2) regeling voorzien.
 
Stap twee omvat het maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen, in dit geval 
verwezenlijkt met een bodem/water warmtepomp die zowel ’s zomers als ’s winters 
het comfort van de gebruikers garandeert. Het verbruik hiervan kan gecompenseerd 
worden door middel van een PV-installatie. We willen echter benadrukken dat PV niet 
noodzakelijk is om te voldoen aan de vooropgestelde eisen (BEN/E40). Ongewenste 
pieken en dalen op het net moeten worden vermeden. De kunst bestaat er dan ook in 
zoveel mogelijk hernieuwbare energie rechtstreeks aan te wenden i.p.v. deze tijdelijk 
te stockeren op het net. Hier kan perfect op worden ingespeeld doordat de op het 
dak gewonnen elektriciteit onmiddellijk dienst kan doen voor het kinderdagverblijf.

Vloerverwarming biedt binnen de context van een kinderopvang een optimaal comfort 
aan kruipende/spelende kinderen. Het systeem vormt geen verbrandingsgevaar voor 
nieuwsgierigen en door de stralingswarmte vormen openstaande buitendeuren geen 
probleem. In de zomermaanden kan het systeem worden ingezet voor passieve 
koeling.  Verbruik van fossiele energie volledig vermijden kan ons inziens enkel 
indien gekozen wordt voor hernieuwbare energieproductie. Een autarkisch systeem 
is geen evidentie,   maar wij zien een oplossing in het kiezen van een coöperatieve 
energieleverancier met een uitgesproken groene ambitie. Sensibilisering in de vorm 
van een kindvriendelijke interface stimuleert de bewustwording en laat interactie 
met de gebruiker  toe. Een weerstation met een attractieve vormgeving kan worden 
geïntegreerd in de speelomgeving en de buitenaanleg. Ecologische duurzaamheid 
kan op deze manier een brug slaan naar de leefwereld van het kind.

MATERIAAL
Ieder materiaal dat niet wordt ingezet dient de duurzaamheid. We gebruiken 
daarom niet meer materiaal dan nodig. Een degelijke compactheid, bescheiden 
overspanningen tot maximaal 4,5 meter, een gerichte stabiliteitsstudie en correcte 
dimensionering van de technieken zorgen hiervoor. In dezelfde filosofie pikt de 
omgevingsaanleg aan op de reeds bestaande verharding rondom de werkhuizen. 
Een neutrale grondbalans wordt nagestreefd; uitgegraven grond wordt elders op het 
terrein gerecupereerd waardoor de afvoer van grond wordt vermeden.

Houtbouw is uitermate geschikt voor laagenergie-projecten (vlot koudebrugvrij, 
prefabriceerbaar, hoge nauwkeurigheidsgraad, …) maar ook de massieve 
bouwmethode biedt een aantal ontegensprekelijke voordelen (betere akoestiek, 
hogere thermische inertie, draagkracht,…). Voor de kinderopvang en loods willen 
we de sterke punten van beide materialen combineren en het beste van hout en 
beton verenigen; een stootvaste betonnen plint wordt gecombineerd met een lichte 
bovenbouw. De materialen passen zich perfect in binnen twee zeer verschillende 
contexten, namelijk die van de kinderopvang en die van de werkhuizen. De lagere 
vloerpas in de loods vormt hier plaatselijk een hogere betonplint wat opportuniteiten 
biedt voor stockage (zout, zand, aarde,…) zonder dat de constructie wordt aangetast. 

Naast duurzaamheid op vlak van milieu impact houden we ook rekening met 
onderhouds- en reparatiekosten op lange termijn. Een langere levensduur voorkomt 

dat de milieuwinst van milieuvriendelijke bouwmaterialen en energiebesparende 
maatregelen voortijdig weglekt. Dit biedt op termijn ook betere mogelijkheden voor 
recyclage en hergebruik van bouwmaterialen. Het gebruik van geprefabriceerde 
elementen waar mogelijk ( dakpanelen en bovenbouw) vermindert het risico op 
slechte plaatsing. Naast een reductie van werfafval zorgt dit ook voor een kortere 
uitvoeringstermijn. Graag wisselen we met de opdrachtgever van gedachten 
rond het afvalbeheer na oplevering. Dit i.f.v. een progressief afvalbeleid dat inzet 
op de reductie van de afvalberg en het voorzien van goed geplaatste, kwalitatief 
vormgegeven afvalverzamelpunten voor gescheiden ophaling.

WATER
Om wateroverlast ten opzichte van de omgeving tot een minimum te beperken (het 
perceel ligt nabij effectief overstromingsgevoelig gebied) wordt maximaal ingezet 
op buffering en vertraagde afvoer. Op gebouwniveau uit zich dit enerzijds in een 
correcte dimensionering van regenwaterputten in functie van behoefte en anderzijds 
in een extensieve begroeiing van de dakoppervlakte die niet nuttig aangewend kan 
worden voor hergebruik van hemelwater. Deze groendaken worden op de noordelijke 
dakvlakken van de magazijnen gesitueerd, waar door de beperkte bezonning geen 
gevaar bestaat op uitdroging, ondanks de dakhelling. We streven zo naar een 
hemelwaterneutraal project waardoor uitstroom/overstort naar de Laarbeek tot een 
absoluut minimum wordt beperkt. 

Het benodigd buffer – of infiltratievolume zal worden bepaald conform de gewestelijke 
verordening regenwater. Een overloopbuis met voldoende grote diameter tussen 
Laarstraat en ‘t Zwen zorgt voor de minimaal gevraagde buffercapaciteit van 
260m3. Maar ook een plaatselijke verbreding van de Laarbeek ter aanvulling van 
de buffercapaciteit zal in een latere fase worden onderzocht, en is nu al op plan 
aangegeven. Verhardingen worden beperkt en waar mogelijk gerealiseerd met 
waterdoorlaatbare materialen (bv. gras-steenslag voor bedieningswegen, gras-
kunststofplaten voor parkeerstroken, paden met schelpen/zand…) .

AKOESTIEK 
Akoestisch comfort is een bepalende factor voor een gezond leefmilieu. De 
specifieke ligging van de kinderopvang, nabij de spoorlijn Antwerpen-Gent en 
de verkeerswisselaar E17/E34 vereist aangepaste maatregelen om het akoestisch 
comfort binnen het gebouw te garanderen. We zien het bufferend effect van de 
besloten inplanting en de nabijheid van ’t Zwen als een eerste dankbaar gegeven. 
De doordachte groenaanleg op eigen terrein pikt hier verder op in. Aangezien de 
beglazing de zwakste schakel is inzake akoestiek van de gebouwschil,  is het voorzien 
van driedubbel glas een belangrijke maatregel. Aandacht voor luchtdichtheid 
beperkt geluidslekken van buiten naar binnen (en omgekeerd). 

Intern wordt het comfort verzekerd door het gebruik van in het interieur geïntegreerde 
geluidsabsorberende materialen. Er zijn goede akoestische scheidingen tussen 
kantoren, speelruimtes en buitenruimtes. Tussen kinderopvang en opslagloods 
wordt een doorgedreven akoestische scheiding mede verzekerd door het volledig 
structureel loskoppelen van beide gebouwdelen. 

Het gebruik van een zuinige en stille geothermische warmtepomp beperkt de 
akoestische en visuele overlast voor gebruikers en buren. Het ventilatiesysteem 
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wordt voorzien van de nodige (overspraak)dempers; een slimme sturing van de 
ventilatiegroep zorgt ervoor dat stromingsgeluid ter hoogte van de (half gesloten) 
regelkleppen wordt beperkt. 

MOBILITEIT/TOEGANKELIJKHEID
De verkeersafwikkeling wordt benaderd volgens het STOP-principe. De 
omgevingsaanleg geeft voorrang aan stappers & trappers. De hoofdingang kan dan 
ook enkel langs de zachte as worden benaderd, per fiets of te voet. Fietsgebruik 
wordt erkend en gestimuleerd. De fietsstallingen zijn goed zichtbaar ingeplant en 
functioneel: niet te smal, geen te grote hoogteverschillen, voldoende daglicht.
Aanvullend wordt voldoende parkeermogelijkheid op het terrein voorzien zodat de 
eventuele parkeerlast in de straat tot een minimum wordt beperkt. Ook de busstop en 
de laad- en loszone bevinden zich op de parking. Chauffeurs parkeren op de parking 
en vervolgen hun weg naar de hoofdingang te voet. Verkeersstromen en parkings 
voor kinderopvang en gemeentediensten worden fysiek van elkaar losgekoppeld, 
respectievelijk langs de zachte as en de dienststraat. Verder krijgen personen met een 
beperkte mobiliteit een maximale toegang tot het gebouw. We voorzien adequaat 
gedimensioneerde parkeerplaatsen, toegangshellingen, brede deuren, voldoende 
grote draaicirkels en ruim gedimensioneerde liften en trappen.

ECONOMIE
Het budget zal gedurende het volledige proces gecontroleerd worden door middel 
van tussentijdse ramingen. Naast de bouwkost zijn echter ook de beheers- en 
verbruikskosten doorslaggevend bij de realisatie van een energiebewust project. De 
kosten-baten-analyses van energiezuinige projecten leren ons dat deze (gemeten 
over de gebruiksfase) uiteindelijk een pak voordeliger zijn dan goedkoper gebouwde 
minder energiezuinige projecten.  

schoenen moeten uit beneden aan de trap naar de mezzanine in de vestiaire krijgt elke leefgroep zijn plaats de knutselkamer aan de keuken is geschikt voor alle werk ze kan ook als rustkamer worden gebruikt, weg van al het gewoel
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plan van aanpaK

IN HET ONTWERP
Kostenbeheersing begint reeds bij de eerste stappen van het ontwerp. Zoals ook 
aangehaald in de duurzaamheidsnota, is een geïntegreerde aanpak van het ontwerp 
- waarbij de verschillende ontwerpers en studiebureaus in voortdurende dialoog met 
de opdrachtgever het project samen vormgeven. 
Wij geloven sterk in low-tech en logisch bouwbare architectuur, in architectuur 
die haar waarde haalt uit haar essentie. Gekende technieken, duurzame maar 
traditionele bouwmaterialen en bouwmethodes worden tot een intelligent geheel 
gebracht waarbij comfort - zowel op gebruiks-, onderhouds-, energetisch als 
akoestisch vlak –  centraal staat, ook het budgettair comfort.

Structureel is het ontwerp voor de magazijnen en de kinderopvang geïnspireerd 
door een industriële bouwmethode. Dit geeft ons meteen een budgetvriendelijke 
voorsprong. De variaties die we introduceren om de huiselijkheid in de BKO 
te garanderen zijn van dien aard dat dit industriële voordeel behouden blijft. De 
keuze voor een lichte bovenbouw draagt bij om het materiaalgebruik te beperken 
in (bijvoorbeeld de fundering). Niets is immers goedkoper dan materiaal dat je 
niet hoeft aan te wenden, aan of af te voeren. Mede daarom hebben bijvoorbeeld 
gestreefd naar een grondbalans in evenwicht.

IN HET PROCES
Als ontwerpteam maken wij er een punt van de opdrachtgever tijdig te informeren 
over de consequenties van reeds gemaakte of nog te maken ontwerpbeslissingen. 
Ons doel is immers steeds een project te realiseren met de best haalbare prijs-
kwaliteit verhouding. Dit impliceert dat niet enkel de investeringskosten maar 
ook de gebruikskosten het voorwerp uitmaken van onze studies. De becijfering 
van terugverdieneffecten van duurzame maatregelen, in het bijzonder van 
energiebesparende investeringen, behoren eveneens tot onze opdracht.

Eenmaal het ontwerp vorm krijgt (in dit geval het wedstrijdontwerp) en er dus een 
basis is voor een eerste begroting, wordt een raming gemaakt op basis van prijzen 
van referentieprojecten. Het ontwerpteam bestaat uit verschillende studiebureaus die 
samen over de nodige expertise beschikken om reeds in schetsontwerpfase een vrij 
correcte inschatting van de kosten te maken. De keuze voor gekende bouwmethodes 
beperkt ook het risico op onvolledige inschattingen.

Terwijl het project verder uitgewerkt wordt, wordt de raming simultaan bijgewerkt 
en steeds verder verfijnd. Op eigen initiatief maken wij reeds in de fase van het 
definitief ontwerp een gedetailleerde meetstaat en raming. Zo kunnen wij de 
ontwerpbeslissingen, materiaalkeuzes, installaties,… toetsen aan hun economische 
haalbaarheid en de opdrachtgever opnieuw correct informeren. Dit is een win-win. 
De opdrachtgever is zeker van de bouwkost en wij vermijden het risico om het 
ontwerp te moeten herwerken of opnieuw aanbesteden.
Om deze raming op te maken beschikken wij over onze eigen expertise en een 
databank van eigen referentieprijzen uit eerdere offertevragen en prijslijsten van 
externe organisaties ( gemiddelde eenheidsprijzen VMSW, Aspen-index, richtprijzen 
ARCH-index /UPA/ADORKA …). Dankzij deze databank kunnen de gegevens 
van recente marktprijzen, verschillende constructiemethodes, materiaalkeuzes enz. 
worden vergeleken. 

Meer nog dan van een correcte inschatting van marktprijzen, is kostenbeheersing 
afhankelijk van een grondige uitwerking van het uitvoeringsontwerp. Door duidelijke 
en volledige plannen, de opmaak van alle nodige uitvoeringsdetails, een exacte 
meetstaat, en niet in het minst een goede communicatie, kan vermeden worden 
dat de opdrachtgever voor onverwachte en niet meer te vermijden meerwerken 
komt te staan tijdens de uitvoering. Ook dit is een win-win situatie : Het is onze 
ervaring dat we de extra energie die we in het uitvoeringsontwerp steken, uitsparen 
in onaangename discussies met de aannemer op de werf.

Eenmaal de werken aanbesteed zijn, volgen wij de gebruikelijke procedures van 
een openbare aanbesteding. Wij staan de opdrachtgever bij in het vergelijken 
en analyseren van de offertes en de keuze van de aannemer, het nazicht van 
de vorderingen en de controle van de rekeningen en de opmaak van eventuele 
verrekeningsvoorstellen. Zo blijft de opdrachtgever ten allen tijde het overzicht 
houden over de eindkost van de werken.

Indien gedurende het ontwerpproces het ontwerpteam of de opdrachtgever het gevoel 
heeft dat bijstand van een externe quantity surveyor een meerwaarde voor het project 
en/of het proces kan zijn, staan wij open om hiervoor een samenwerkingsverband 
aan te gaan.

KOstenbeheersing

realisatieprOCes

Door het meestal anonieme karakter van een architectuurwedstrijd, is het ontwerp in 
de wedstrijdfase een eenzijdige (= onze) interpretatie van het programma van eisen. 
Mochten wij ook effectief weerhouden worden als ontwerper voor dit project dan is 
de eerstvolgende stap het overleg met de opdrachtgever. In eerste instantie moet 
het ontwerp immers voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en de toekomstige 
gebruikers van het gebouw.

Wij halen geen voldoening uit enkel een mooi gebouw op te leveren. De 
‘levens’kwaliteit van het hele traject naar de oplevering en de uiteindelijke 
tevredenheid van de bouwheer zijn voor ons minstens even belangrijk. Het belang 
van een goede communicatie kan hierbij nauwelijks overschat worden.

Om deze communicatie in goede banen te leiden zal het ontwerpteam zal 1 persoon 
aangesteld worden als aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Een tweede persoon 
zal aangeduid worden als back-up. Zo kunnen wij de opdrachtgever een duidelijke 
en continue communicatie garanderen. 

Wij geloven dat de werkelijke waarde van een project ontstaat in de dialoog en het 
compromis tussen de verschillende betrokken partijen. Een project dat door meer 
handen gedragen wordt zal zijn duurzaamheid in de tijd makkelijker bevestigen. 
In dit project zijn er meerdere gebruikers. Het oprichten van een werkgroep die op 
regelmatige basis (maandelijks) samenkomt, lijkt ons dan ook een goede manier om 

timing

Deels omdat wij geen beloftes willen maken die we achteraf niet kunnen waarmaken, 
en deels om geen tijd te verliezen bij eventuele gunning, zijn heel wat aspecten 
van het ontwerp in de wedstrijdfase reeds afgedekt. Het ontwerp is bouwtechnisch 
grondig bestudeerd en werd reeds afgetoetst aan de brandnormen. Wij zien dan 
ook geen probleem om snel tot uitvoering van de opdracht en het indienen van een 
vergunningsaanvraag over te gaan.

De door de opdrachtgever voorgestelde planning bevat echter een knelpunt. Zo 
is de start van de werken voorzien onmiddellijk (2 maand) na het indienen van de 
bouwaanvraag. Dit lijkt ons onmogelijk gezien de termijnen voor het verlenen van de 
vergunning, de wettelijke wachttijden, en de noodzakelijk termijn voor aanbesteding. 

Wij hebben de planning als volgt bijgewerkt:

Open Oproep : maart – april 2016
 • schetsontwerp

snel en efficiënt verder te gaan met het project.

Deze werkgroep bestaat bij voorkeur uit zowel de opdrachtgever, de eindgebruikers 
(of een selectie/vertegenwoordiger daarvan) en leden van het ontwerpteam 
(aanwezigheid van de studiebureaus ifv de noodzaak). Zo kunnen knopen snel, 
in overleg en door de juiste mensen doorgehakt worden. In elk geval staan wij 
als ontwerper open voor de expertise en ervaringen van de opdrachtgever en de 
eindgebruikers en zullen wij deze naar beste vermogen integreren in het ontwerp. 
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de grootte van de groep. 4 à 6 personen/
partijen lijkt ons ideaal. Ervaring leert ons immers dat in grotere groepen minder snel 
beslissingen genomen worden.

Het is onze ambitie om door een grondige en tijdige communicatie tussen de 
opdrachtgever, gebruikers, ontwerpteam, stadsdiensten, brandweer, buurtbewoners, 
… tot een ontwerp te komen de verzuchtingen van alle partijen respecteert en het 
aantal conflicten tussen deze tot een minimum herleidt.

De ronde-tafel-gesprekken met de werkgroep zullen de rode draad zijn doorheen 
het werk- en ontwerpproces. Deze bijeenkomsten zullen uiteraard aangevuld worden 
met de nodige bijkomende communicatie via email en telefoon.
Indien nodig of gevraagd zullen we een meer uitgebreide presentatie voorbereiden, 
al dan niet voor publiek / derden.

Eens het project vorm gekregen heeft in een uitvoeringsontwerp, is het onze ervaring 
dat een menselijke maar solide communicatie met de aannemer in combinatie met 
frequente (wekelijks) werfbezoeken, tot een aangename werf en het best haalbare 
gebouw leidt.
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 • verkennende elementenraming
 • toekenning opdracht

Installatie van de werkzaamheden en voorontwerp : mei – juli 2016
 • overleg met werkgroep / opdrachtgever over schetsontwerp 
 • verwerken opmerkingen werkgroep / opdrachtgever
 • budgettering op basis van bijgewerkte verkennende raming 
 • overleg met brandweer en stedenbouwkundige diensten 
 • terugkoppelen opmerkingen aan werkgroep / opdrachtgever
 • geïntegreerde studie duurzaam bouwen / technieken / stabiliteit 
 • aangepaste raming
 • controle en goedkeuring werkgroep / opdrachtgever voor het  
  zomerverlof

Definitief Ontwerp : augustus – oktober 2015
 • overleg met de vergunnende instanties en brandweer 
 • doorgedreven stabiliteitsstudie en technische studie, keuze van  
  de materialen
 • aangepaste raming
 • tussentijdse evaluatie door werkgroep / opdrachtgever
 • opmaak dossier voor stedenbouwkundige vergunning
 • controle en goedkeuring werkgroep / opdrachtgever
 • verwerken opmerkingen werkgroep / opdrachtgever 
 • indienen aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor het  
  herfstverlof.

Uitvoeringsontwerp : november 2016 – januari 2017
 • opmaak aanbestedingsdossier, keuze alle materialen
 • tussentijdse evaluatie door werkgroep / opdrachtgever
 • aanpassing geïntegreerde studie duurzaam bouwen
 • aanpassing stabiliteitsstudie en studie technieken
 • opmaak definitieve raming en toetsing aan de goedgekeurde  
  budgetten
 • controle en goedkeuring werkgroep / opdrachtgever

Aanbesteding : februari – maart 2017
 • publicatie aanbestedingsdossier
 • nazicht en vergelijking van de offertes in overleg met werkgroep  
  / opdrachtgever
 • controle gunningsverslag en gunningscriteria 
 • kortsluiting met definitieve raming
 • gunning voor paasverlof

Uitvoering : mei 2017 - juni 2018
 • controle van de werken , opmaak werfverslagen
 • nazicht van de rekeningen

Voorlopige oplevering : eind juni 2018 voor zomerverlof
Definitieve oplevering : in overleg




