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CONTEXT

PROJECTGEBIED
Een scharnier lokatie temidden het kleinstedelijke weefsel

Het projectgebied situeert zich strategisch op het knooppunt 
van 2 belangrijke assen. In oost-westelijke richting spreidt 
het natuurgebied ‘t Zwen zich uit langsheen de Laarbeek.  
Ze vormt een groene verbinding met de sporthal (3) en het 
gemeentehuis (2). In noord-zuidelijke richting dient een nieuwe 
fietsroute door te steken tussen de Laarbeek en de Laarstraat. 
Zodoende legt ze de verbinding tussen de school De Krinkel 
(1), het natuurgebied en de stationsomgeving (6).

De projectsite vormt zodoende een scharnier lokatie temidden 
het kleinstedelijke weefsel. Tegelijk ligt de site geprangd 
tussen de basisschool Het Laar (4) en de werkplaatsen van de 
technische dienst (5).

De ontwerpopgave is zodoende complex en dient rekening te 
houden met een veelheid aan randfactoren: een optimalisatie 
van het wagenpark van de technische dienst, een subtiele 
vervlechting met het natuurgebied ‘t Zwen, een efficiënte 
ontsluiting van de nieuwe kinderopvang, een voor de hand 
liggende parking voor de school Het Laar. 

Strategische inplanting projectgebied op groen- en langzaam verkeersas

Projectgebied‘t Zwen
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Het programma van eisen wordt als een langgerekte balk 
parallel aan de bestaande magazijnen geplaatst. Daarbij wordt 
de kinderopvang samen met de kantoren aan de voorzijde van 
het terrein voorzien met de magazijnen aan de achterzijde 
(STAP 1).

De nieuwe magazijnen worden opengeplooid naar de westzijde, 
zodoende de inrichting van het wagenpark en de opslag voor 
de technische dienst te optimaliseren (STAP 2).

De kinderopvang en kantoren worden eveneens naar de 
westzijde geplooid zodat een parking voor de kinderopvang en 
voor GO! kan worden georganiseerd aan de voorzijde van het 
terrein (STAP 3).

De kantoren worden geherlokaliseerd, strategisch gelegen 
tussen de kinderopvang en de bestaande technische dienst 
(STAP 4).

Een deel van de kinderopvang wordt geherlokaliseerd op de 1e 
verdieping zodoende de contouren van het projectgebied niet 
te overschrijden (STAP 5).

Het resultaat is een pragmatische en tegelijk speelse sculptuur 
die niet enkel dialogeert met de bestaande technische 
werkplaatsen, maar tevens het westelijk gelegen natuurgebied 
omarmt.

CONCEPT

Stap 1: Programma van eisen Stap 2: Organisatie wagenpark en opslag Stap 3: Organisatie parking

Stap 4: Herlokalisatie kantoren Kind & Gezin Stap 5: Herschikking kinderopvang

VORMGEVING
Een speelse dialoog met de omgeving

Magazijnen
Kantoren
Kinderopvang
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CIRCULATIE

We wensen een strikte scheiding te maken tussen het 
gemotoriseerd verkeer en het langzaam verkeer. 
Langzaam verkeer wordt gebundeld ter hoogte van de 
doorsteek tussen de Laarbeek en de Laarstraat.
Gemotoriseerd verkeer wordt gecentraliseerd ter hoogte 
van de bestaande werkplaatsen. Het wordt ontdubbeld in 2 
circulatielussen. De parking voor kinderopvang en GO! wordt 
gegroepeerd aan de voorzijde van het terrein; het wagenpark 
voor de technische dienst wordt geclusterd aan de achterzijde 
van het terrein.

Indien gewenst kan de ontsluiting voor de GO! parking worden 
ontdubbeld van deze voor de kinderopvang. Daarbij gebeurt de 
ontsluiting ter hoogte van de langzaam verkeersas. 
We zijn er echter van overtuigd dat dergelijke invulling de 
beleving van de doorsteek tussen Laarbeek en Laarstraat 
hypothekeert, evenals de veiligheid voor stappers en trappers.

ONTSLUITINGSPRINCIPE
Twee gescheiden verkeersstromen

Optie 1 Optie 2

Maquette

GO!
kinderopvang
technische dienst
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Aan de voorzijde van het gebouw wordt een rotonde voorzien 
waarrond zowel de parking voor kinderopvang (23pp) als voor 
GO! (23pp) worden georganiseerd. Het onderscheid tussen 
beide parkings kan worden gemaakt adhv wegmarkeringen, 
materialisering, signalisatie of verkeerspaaltjes. 
Dergelijke verkeerslus resulteert in een bijzonder eenvoudige 
en efficiënte ontsluiting. Mocht het GO! hier echter bezwaar 
tegen hebben, kan vooralsnog worden geopteerd voor een 
ontsluiting via de langzaam verkeersas. Daarbij wordt de 
verkeerslus doorgeknipt en gebeurt de ontsluiting van de 
kinderopvang en van GO! onafhankelijk van elkaar.

Bezoekers van de technische dienst kunnen gebruik maken 
van 7 parkeerplaatsen vooraan het bestaande gebouw.  
Het personeel van de technische dienst parkeert aan de 
oostzijde (12pp) via een éénrichtingslus. Eventueel kan deze 
personeelsparking adhv verkeerspaaltjes of signalisatie 
worden afgescheiden van het publiek.

De opslag van rollend materiaal en bulk wordt georganiseerd 
aan de achterzijde van het terrein en wordt door een poort 
afgescheiden van het publiek.

GEMOTORISEERD VERKEER
Een leesbaar onderscheid

GO!_optie1 (23pp) GO!_optie2 (23pp) Kinderopvang (23pp)

Opslagl technische dienst Personeel technische dienst (12pp) Bezoekers technische dienst (7pp)

Wagenpark technische dienst
Personeel technische dienst
Bezoekers technische dienst
Kinderopvang
GO!Verkeersafwikkeling wagenpark en opslag
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LANGZAAM VERKEER
Een veilig en volwaardig alternatief voor de wagen

Er wordt volop ingezet op langzaam verkeer. Trappers en 
stappers maken gebruik van de doorsteek tussen Laarbeek 
en Laarstraat. Deze doorsteek wordt geconcipieerd als een 
royaal natuurlint en wordt opgewaardeerd aan de hand van 
rust- en speelplekken. De doorsteek vervlecht het gebouw in 
zijn omgeving en zorgt ervoor dat de ontsluiting voor fietsers en 
voetgangers volledig gescheiden van de wagens kan gebeuren.
De langzaam verkeersas fungeert niet enkel als veilig alternatief 
voor de wagen, maar zorgt tevens voor een volwaardige 
natuurbeleving en een opwaardering van ‘t Zwen.

Langzaam verkeersasVervlechting binnen het landschap
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Verkeersafwikkeling wagenpark en opslag

ONTSLUITING WAGENPARK
Een efficiënte verkeersafwikkeling

Niet de esthetiek, dan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak 
zijn richtinggevend bij de inrichting van de magazijnen en 
het wagenpark. Daarbij is getracht het laden en lossen voor 
vrachtwagens op een zo eenvoudig mogelijke manier te 
organiseren. De kromming van de magazijnen resulteert dan 
ook uit een optimale bochtstraal voor vrachtwagens.

Het rollend materieel (15 pick-ups, 7 toestellen, 10 
aanhangwagens) wordt gegroepeerd aan de achterzijde van 
het terrein.

In de middenzone worden 12 containers geplaatst, evenals de 
zoutsilo en 2 koffers voor bulkopslag.

Tegen de noordgevel van de bestaande magazijnen worden
6 koffers voor bulkopslag voorzien, terwijl de stapelruimte 
(22 x 9m) aan de oostzijde van het terrein wordt geplaatst.

De tankstations voor aardgas, evenals de elektrische laadpalen 
kunnen worden behouden of worden verplaatst naar de 
nieuwe personeelsparking aan de oostzijde van de bestaande 
magazijnen.

Ontsluiting nieuwe magazijnen

1 2
3

4
5 6

6

7

8

1. 15 pick-ups - 2. 7 toestellen - 3. 10 aanhangwagens - 4. silo voor zoutopslag - 5. 12 containers - 6. 8 koffers voor bulkopslag - 7. stapelruimte (22x9m)  - 
8. 10 dienstvoertuigen
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OPBOUW

INPLANTING
Een gebouw met twee gezichten

Het gebouw laat zich op twee manieren lezen. Enerzijds volgt 
het de rigide logica van de aanpalende werkplaatsen, rechttoe 
rechtaan, logisch in opbouw, efficiënt in gebruik en eenvoudig in 
materialisering. Anderzijds omarmt het gebouw het landschap 
ten westen van het terrein; het wordt speelser, meer tactiel en 
natuurlijk in vormgeving en materiaal. 

Dankzij deze tweeledigheid lijkt het gebouw vrijwel moeiteloos 
twee schijnbaar tegenstrijdige condities -een natuurgebied en 
een wagenpark- met elkaar te verzoenen.
Dankzij de ronding in het gebouw wordt de zichtbaarheid 
vanaf de langzaam verkeersas op zowel het wagenpark van 
de technische dienst als op de parking vooraan het gebouw tot 
een minimum herleid. Anderzijds sluiten de nieuwe kantoren en 
magazijnen naadloos aan bij de reeds bestaande werkplaatsen 
van de technische dienst. 

Deze vervlechting manifesteert zich tevens in de onbebouwde 
ruimte. Ze vormt een volwaardig verlengde van zowel het 
natuurgebied als de technische opslagplaatsen. 

Deze conditie maakt het gebouw tegelijk subtiel en 
geaccentueerd, stoutmoedig en volgzaam, autonoom en 
vervlochten.

Inplanting
0    5    10        20m

schaal
1/1000

Maquette
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ORGANIGRAM
Focus op gebruiksgemak en beleving

Geen complexe programma spreiding, maar een eenvoudig 
leesbare structuur. Zowel kinderopvang, kantoren als 
magazijnen zijn duidelijk van elkaar gescheiden. Ze functioneren 
onafhankelijk van elkaar, maar delen een gemeenschappelijke 
inkomsas die fungeert als gecentraliseerde toegang tot het 
gebouw. 
Het programma wordt vrijwel integraal op het gelijkvloers 
voorzien, met uitzondering van het technisch lokaal, evenals 1 
van de speelruimtes van de kinderopvang. 
Dit komt niet enkel de laagdrempeligheid van de publieke delen 
ten goede, maar zorgt er bovendien voor dat we de kost van 
een liftinstallatie kunnen vermijden. 
Het resultaat is niet zozeer een compact volume, dan wel 
een gebouw dat zich richt op gebruiksgemak en ruimtelijke 
beleving, zowel van de binnenruimte als van de omgeving.

Gelijkvloers

1e Verdieping

Magazijnen
Kantoren
Kinderopvang
Technisch lokaal

Maquette
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BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Een speelse ruimteschikking

De kinderopvang wordt ontsloten vanuit de gemeenschappelijke 
inkomsas. Grenzend aan de inkom bevindt zich zowel de ruime 
vestiaire als het onhaal. 
De warme en koude keuken, evenals de nodige bergingen 
worden gegroepeerd langs de voorgevel. Niet enkel wordt 
hierdoor de privacy binnen de kinderopvang gegarandeerd, 
bovendien kan hierdoor het laden en lossen van materiaal op 
eenvoudige manier worden georganiseerd. 

De 2 grootste speelruimtes op het gelijkvloers grenzen aan 
de speeltuin, wat het gebruik ervan tijdens de zomermaanden 
optimaliseert.

Het sanitair voor de begeleiding bevindt zich tussen de 
kinderopvang en de vergaderzalen, zodat een meervoudig 
gebruik mogelijk wordt. Zo ook staat de personeelruimte in 
verbinding met de vergaderzalen, waardoor de kinderopvang 
bij momenten kan worden uitgebreid voor besprekingen met 
ouders, vergaderingen, recepties, ....

Gelijkvloers
0           5          10                     20m

schaal
1/500

Programma spreiding

Magazijnen
Kantoren
Kinderopvang

1. inkom - 2. vestiaire - 3. rustruimte/time out - 4. afvalberging - 5. keukenberging - 6. warme keuken - 7. koude keuken - 8. berging - 9. bewegingsruimte - 10. toiletten vr. -
11. toiletten m. - 12. bewegingsruimte - 13. onthaal - 14. poetsberging - 15. personeelsruimte - 16. kleedkamer - 17. berging - 18. toiletten personeel - 19. toilet mindervaliden -
20. kitchenette - 21. verpleger - 22. EHBO lokaal - 23. bureau 2 personen - 24. dokter - 25. bureau flexplekken - 26. vergaderzaal 25p. - 27. vergaderzaal 35p. - 28. tellerlokalen -
29. magazijn verwarmd - 30. magazijn niet verwarmd - 31. magazijn niet verwarmd

12345678
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Speelruimte kinderopvang
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De speelruimte van de buitenschoolse kinderopvang bestaat 
uit een aaneenschakeling van 5 diverse belevingsruimtes met 
oppervlaktes van respectievelijk 24, 42, 85, 142 en 185m2.
Dit levert een totale speelruimte op van ongeveer 480m2, wat 
resulteert in een totale capaciteit voor 120 kinderen (4m2/kind).

We kiezen er bewust voor deze 5 belevingsruimtes niet te sterk 
te definiëren. De invulling laten we over aan de begeleiding 
en de kinderen. We zijn er echter van overtuigd dat, gezien 
de specifieke ligging, vorm, oppervlakte en relatie tot de tuin, 
iedere speelruimte als vanzelf een doelgerichte beleving zal 
suggereren.

Zo leent de speelruimte nabij de inkom zich uitermate goed als 
avontuurlijke en fantasierijke belevingsruimte in relatie tot de 
speeltuin. De brede trap kan worden gebruikt als podium bij het 
vertonen van films of toneeltjes. Eventueel kan deze worden 
aangevuld met een glijbaan.
De speelruimte op de 1e verdieping kan dan weer worden 
gebruikt door de wat oudere kinderen die niet meteen onder 
constante supervisie van de begeleiding dienen te staan. De 
ruimte kan dienst doen als leeshoek, voor het maken van 
huiswerk of om rustig te verpozen.
De refter kan worden ondergebracht nabij de keuken en kan bij 
goed weer worden doorgetrokken tot buiten.

Dwarsdoorsnede

Schakeling speelruimtes kinderopvangverkleedpartijnamiddagdutje

4-uurtje eten verjaardagsfeestje

avonturenspel

luisternamiddag
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1e Verdieping

MAGAZIJNEN
Een optimale ontsluiting en daglichttoetreding

De magazijnen hebben een vrije hoogte van minimaal 5,2m 
en maximaal 8,1m. Ze hebben elk een netto oppervlakte van 
245m2. Het magazijn, grenzend aan het technisch lokaal en de 
kinderopvang, behoort tot het verwarmd volume. Hierdoor kan 
het kanalenverloop en zodoende de warmteverliezen worden 
beperkt. Daglicht dringt binnen tot diep in de ruimtes aan de 
hand van daklichten. 

De magazijnen worden ontsloten aan de hand van een 
secionaalpoort van 4,5m x 4,25m, evenals een buitendeur.
Ze worden getrapt aangelegd en volgen de natuurlijke glooiing 
van het terrein. Zodoende wordt vermeden dat de magazijnen 
aan de achterzijde van het terrein een te hoog gabariet zouden 
krijgen in relatie tot hun omgeving.

Langsdoorsnede

0           5          10                     20m
schaal
1/500

1. bewegingsruimte - 2. technisch lokaal

1

2

Speelruimte kinderopvang



Open Oproep 3003D 14 Nieuwe kinderopvang en kantoren met magazijn

FLEXIBILITEIT KANTOORRUIMTES
Een efficiënt ruimtegebruik

Strategisch gelegen temidden de kinderopvang, de magazijnen 
en de bestaande burelen voor de technische dienst, fungeren 
de nieuwe kantoren en vergaderzalen als multifunctionele 
gebruiksruimtes. 

Ze kunnen onafhankelijk van de rest van het gebouw worden 
ingezet door externen: een polyvalente zaal, vergaderzaal, ... 
(1)
Bij momenten kunnen ze echter ook worden ingezet als 
uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang: een extra 
speelruimte, een grotere personeelsruimte, een vergadering 
met de ouders, ... (2)
Tenslotte kan ook de technische dienst ervan gebruik maken 
voor vergaderingen, ... (3)

Dergelijke indeling garandeert een flexibele inzetbaarheid en 
een optimaal ruimtegebruik.

Scenario 1:  kantoorruimtes
worden gebruikt door externen

Scenario 2: kantoorruimtes worden 
gebruikt door de kinderopvang

Scenario 3: kantoorruimtes worden 
gebruikt door de technische dienst

Hoofdingang

Magazijnen
Kantoren/vergaderzalen
Kinderopvang
Technische dienst
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Picknickcirkel Palenwoud

Fietswave Balanceerparcours

NATUURLINT
Integratie in het openbaar domein

De aanleg van het nieuwe fietspad tussen ‘t Zwen en het 
station wordt in het landschappelijk kader van de Laarbeek 
en het aanpalende natuurgebied ingepast. Het fietspad sluit 
aan bij de huidige fietsinfrastructuur en zorgt voor een veilige 
doorsteek voor trage weggebruikers. Op verschillende plaatsen 
langsheen het fietspad worden speelzones ingericht. Op 
deze manier fungeert deze nieuwe verbinding niet enkel als 
doorsteek, maar tevens als speel- en verblijfsruimte. Langs 
de Laarbeek wordt een bescheiden parkje ingericht met 
picknickcirkel. Hierdoor wordt de beleving van de Laarbeek 
geoptimaliseerd en vervlochten met de fietsas.
De speelelementen worden in hout voorzien om het natuurlijke 
karakter van het gebied te benadrukken en om naadloos op de 
recente realisaties in ‘t Zwen aan te sluiten. 

Het ontwerp van de publieke ruimte rond deze trage verbinding 
linkt alle verschillende functies aan elkaar en zorgt voor een 
vervlechting van de stationsomgeving met het achterliggende 
natuurgebied. Een balanceerparcours, een fietswave, een 
palenwoud en een zittribune bieden de mogelijkheid aan jong 
en oud om zich langsheen deze nieuwe route uit te leven, te 
rusten, te genieten van de natuur of gewoon te flaneren. De 
speelzone aan de kant van de school biedt zeer flexibele 
spelmogelijkheden. Het palenwoud fungeert als avontuurlijk 
speelparcours, maar kan eventueel aan de hand van extra 
speelelementen nog een grotere speelwaarde krijgen.

natuurgebied ‘t Zwen brug picknickcirkel palenwoudfietswave

balanceerparcours

OMGEVINGSAANLEG
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Hoofdingang Landschappelijke integratie

LANDSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Integratie rond het nieuwe gebouw

Het nieuwe gebouw bevindt zich op de scheidslijn tussen de 
door efficiëntie en functionaliteit ingegeven parking enerzijds, 
en het organisch opgebouwde natuurlint anderzijds. Dankzij 
de vormgeving van het gebouw vervlechten beiden zich 
moeiteloos met elkaar. Het nieuwe gebouw vormt het kader 
waarrond beide buitenkamers zich ontplooien.

Het gebouw zorgt enerzijds voor een duidelijke scheiding 
van de langzame en gemotoriseerde verkeersstromen, 
maar anderzijds ook voor een leesbare begeleiding tot bij de 
bestemmingsplek. Zodoende versterken gebouw en omgeving 
elkaar als integraal ontwerp.
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Speeltuin kinderopvang

Speeltuin kinderopvang

SPEELTUIN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
Een eenvoudig en onderhoudsarm speelvlak

In plaats van te investeren in dure speeltoestellen zetten we in 
op een speelse en gevarieerde uitwerking van het speelvlak, 
bestaande uit een zachte ondergrond: een zandput, een 
rubberen glooiing, een grasvlak, ... Daarnaast kan plaats 
geboden worden aan een educatieve tuin, een vlinderperk, een 
glijbaan, ...
De speelplaats van de kinderopvang wordt zodoende een 
multifunctionele ruimte waarin zowel de allerkleinsten als de 
ouderen zich kunnen vermaken. Een rubberen vloer met de 
nodige hoogteverschillen biedt ruimte om vrij te ravotten en 
rond te lopen, maar ook verstoppertje te spelen, kampen te 
bouwen of een spektakel te brengen. 

De lay out van de speeltuin is zodanig opgebouwd dat kinderen 
aan de hand van een vijftal lussen continu en ongehinderd 
kunnen circuleren zonder doodlopende eindes. Bovendien 
biedt deze opbouw voldoende visueel overzicht en controle 
voor de begeleiding.

De speeltuin wordt langsheen de omtrek voorzien van een 
houten luifel die tegen het gebouw aanleunt. Onder de luifel 
wordt een lange zitbank voorzien. De luifel zorgt niet enkel voor 
de nodige schaduwrijke speelruimte tijdens de zomermaanden, 
maar laat bovendien toe buiten te spelen tijdens regenachtige 
dagen.
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Rotonde

ROTONDE
Een voorhof bij het projectgebied

De rotonde fungeert niet enkel als voorhof bij de projectsite, 
maar fungeert tevens als knooppunt van alle verkeersstromen. 
Zowel de verkeersafwikkeling met wagens en schoolbussen, als 
met de fiets wordt er op bijzonder efficiënte wijze georganiseerd. 
Daarbij is ervoor gezorgd dat de verkeerstromen voor 
gemotoriseerd en voor langzaam verkeer elkaar niet dienen te 
kruisen.

De parking wordt als het ware uit de nieuwe asfalt verharding 
gesneden en gevuld met een waterdoorlatend materiaal. 
Hierdoor belasten we de waterbuffers minder en creëren we 
een duidelijk contrast tussen de rijweg en de parkeerplaatsen. 
Een grasheuvel met lichte helling geeft deze anders lege ruimte 
een groener karakter en verstopt de geparkeerde wagens 
vanuit verschillende hoeken. 

3

2

1

1. 23 parkeerplaatsen voor de naschoolse kinderopvang - 2. 23 parkeerplaatsen voor de basisschool Het Laar. Deze parking kan indien gewenst afgesloten 
worden met paaltjes - 3. 7 parkeerplaatsen voor bezoekers van de technische dienst 

Speeltuin kinderopvang
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Waterhuishouding

RIOLERING EN BUFFERING
Optimalisering van de waterhuishouding

Tussen de Laarstraat en de Laarbeek wordt een 
verbindingsriolering voorzien om het hemelwater van de 
verschillende verhardingen en daken op te vangen. Om het 
regenwater te bufferen wordt gekozen voor een ondergronds 
krattensysteem dat trapsgewijs gespreid ligt langs de 
rioleringsvoorziening. Op deze manier maken we gebruik 
van de natuurlijke helling van het terrein en dienen er geen 
stuwputten voorzien te worden. Na buffering en infiltratie wordt 
het regenwater naar de Laarbeek overgestort. 

Het hemelwater afkomstig van de hellende daken van de 
loodsen van de technische dienst wordt opgevangen in 2 
grote tanks van 20.000 liter en gerecupereerd voor sanitaire 
voorzieningen. Dankzij de wateropvang in de regenwatertanks 
en het gebruik van waterdoorlatend materiaal voor de parkings, 
kunnen we de gevraagde 280m³ buffering reduceren tot 240m³. 

1. waterdoorlatende verharding

2. waterdoorlatende groenzones

3. waterdichte verharding

4. bufferzones (bufferkratten)

5. regenwaterputten

1

3

3

4

4

1

4

2

Ondergrondse bufferkratten
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Zuidwestgevel

Noordoostgevel

Zuidoostgevel

Noordwestgevel

GeveldetailleringGevelbeplating met gevarieerde curve

EEN GROENE MANTEL
Een uniforme en speelse sculptuur

We stellen voor een uniforme materialisering toe te passen 
voor zowel de magazijnen als de kinderopvang. Dergelijke 
uniformiteit laat toe het gebouw te lezen als een speelse 
sculptuur met zuivere tectonische opbouw.
Een gecorrugeerde staalplaat met gevarieerde golving 
bekleedt zowel de gevels als het dakvlak. De diverse golvingen 
in de plaat zorgen voor een speelse uitwerking van het 
gevelvlak en kunnen bovendien het verschil veruitwendigen 
tussen de magazijnen en de kinderopvang. Zo kan voor de 
magazijnen een plaat worden gekozen met constante curve, 
terwijl voor de kinderopvang een speelse afwisseling van 
kleine en grotere golvingen kan worden toegepast. Zodoende 
wordt het onderscheid tussen beide functies op subtiele wijze 
geaccentueerd, zonder de continuïteit van het gebouw te 
verliezen.

We wensen de gevelplaten een natuurlijke uitstraling mee te 
geven die zowel aanleunt bij de reeds bestaande magazijnen 
als bij het natuurlint en ‘t Zwen. We suggereren daarom een 
olijfgroene afwerking. Deze kleurkeuze kan natuurlijk in overleg 
met de bouwheer verder worden besproken.

De gevelplaten rusten op een betonnen plint die het natuurlijke 
hoogteverschil van het terrein overbrugt. Ter hoogte van de 
kinderopvang heeft deze plint een hoogte van 30cm, ter 
hoogte van de magazijnen 130cm. Hierdoor wordt voldoende 
stootvastheid gegarandeerd, wat met name voor de magazijnen 
noodzakelijk is.
De gevel aan de binnentuin wordt bekleed met een houten 
lattenwerk, wat zorgt voor een warme uitstraling in harmonie 
met de speeltuin en het natuurgebied.

MATERIALISERING

Gevelbeeld
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COMFORT
1. THERMISCH COMFORT
Het gebouw krijgt een goede isolatieschil, beter dan de 
wettelijke EPB-vereisten.  Waar voor de opake delen momenteel 
een U max voorzien is van 0.24 W/m²K, streeft het ontwerp 
naar een U max van 0.18 W/m².K   Het buitenschrijnwerk heeft 
een U max van 1.5 W/m².K.  Volgens de EPB voorafberekening 
(toegevoegd op digitale drager) leidt dit in het huidige ontwerp 
tot een K-peil 25 en een E-peil 39.

2. AKOESTISCH COMFORT
Het ventilatiegeluid moet worden beperkt zodat onderstaande 
waarden haalbaar zijn: 
 Refter 45 dB
 Burelen en vergaderlokalen 40 dB
 Technische ruimtes 85 dB
 Sanitaire ruimtes 65 dB

Volgende nagalmtijden dienen te worden gerespecteerd om 
het normaal (minimaal) akoestisch comfort volgens de norm te 
bereiken: 
 Stille ruimtes 0,6s
 Refter en bewegingsruimtes 1,0s
 Burelen en vergaderruimtes 1,0s

De nagalmtijd wordt verkort door geluidsabsorberend materiaal 
toe te voegen in de ruimte. Zo zal o.a. gebruik worden gemaakt 
van plafonds uit akoestische, geperforeerde gipsplaten.

3. BINNENLUCHTKWALITEIT
De kwaliteit van de binnenlucht wordt gegarandeerd door 
het voorzien van een ventilatiesysteem D.   We kiezen voor 
luchtbehandelingsgroepen met warmterecuperatie aan hoog 
rendement (WTW met rendement > 75%), bv. via warmtewiel 
of goed gedimensioneerde platenwarmtewisselaar.  Door 
vraagsturing via CO2 en VAV te voorzien wordt niet meer dan 
nodig geventileerd.

4. VISUEEL COMFORT
De raamopeningen worden kamerhoog gedimensioneerd, 
zodat daglicht tot diep in de ruimtes kunnen binnendringen. 
Bij het ontwerp van de kunstmatige verlichting kiezen we 
voor degelijke, energiezuinige verlichting (LED) en zorgen we 
voor een optimale sturing via daglichtafhankelijke dimming en 
aanwezigheidsdetectie.  In lokalen waar er niemand aanwezig 
is, zal de verlichting dan ook niet nodeloos branden.
De prestatiecriteria voor het visueel comfort worden vastgelegd 
in overeenstemming met de EN 12464-1:2002.

1. ONDERHOUD
We streven naar een onderhoudsvriendelijk gebouw. Hierdoor 
kan de exploitatiekost beperkt worden. Alle technieken worden 
zo veel mogelijk opgesteld in technische ruimtes die voldoende 
ruim zijn en gemakkelijk toegankelijk. Er is gekozen om de 
luchtgroepen binnen op te stellen om de duurzaamheid en 
levensduur van de luchtgroepen te maximaliseren. Bovendien 
werd het technisch lokaal centraal gepositioneerd zodat het 
kanaalverloop en de warmteverliezen worden geminimaliseerd. 
Er wordt gekozen voor duurzame en robuuste 
afwerkingsmaterialen, evenals robuuste sanitaire toestellen 
die een laag onderhoud vragen. Materialen worden zoveel 
mogelijk naakt toegepast, zodoende onderhoud en vervanging 
te beperken. 
Bij oplevering voorzien we dat de aannemer een volledig as-
built dossier opstelt met alle nodige as-built plannen, as-built 
schema’s, technische fiches, inregelrapporten, keuringen,  
handleidingen en onderhoudsinstructies van de verschillende 
toestellen. Er wordt bovendien een opleiding voorzien voor de 
gebouwbeheerders. Het as-built dossier wordt daarbij in detail 
overlopen met de gebouwbeheerders.

2. GEBRUIKERSGEDRAG
Er is een digitale regeling voorzien, gekoppeld aan een 
gebouwbeheerssysteem (GBS) met grafische weergave 
van de installatie voor o.a. logging en trends, alarmmelding, 
tijdsprogramma’s, verbruiksmetingen,... Dit GBS wordt enkel 
voorzien voor de installatie HVAC. De instellingen van de 
gebruikersuren voor verwarming kunnen gebeuren vanop 
afstand. Als dit goed beheerd wordt, zal dit ook een belangrijke 
impact hebben op het energieverbruik door te vermijden dat 
verwarming of ventilatie werken als er niemand aanwezig is. 
Er wordt daarom een eenvoudige softwaretool voorgesteld die 
uitgaat van een kalender per lokaal in microsoft outlook.  
De verantwoordelijke voor de programmatie kan dan van op 
om het even welke PC (of tablet) - zelfs van op afstand - de 
bezetting invoeren of aanpassen, zelfs op het laatste moment. 
Daarnaast zullen ook lokale manuele drukknoppen voorzien 
worden die het mogelijk maken om toch de gebruiksduur te 
verlengen. 

1. WARMWATERPRODUKTIE
In de sanitaire kernen worden enkel koud waterkranen voorzien. 
Het warm waterverbruik is daardoor beperkt. We voorzien een 
decentrale warmwaterproductie met lokale, kleine elektrische 
boilers per gootsteen en met een kloksturing.

2. VERWARMING
Het gebouw wordt verwarmd d.m.v. een geothermische 
warmtepomp die zijn warmte haalt uit een BEO-veld.  De afgifte 
geschiedt:
      -Voor de kinderopvang: door middel van 
        vloerverwarming op een laagtemperatuur regime, 35° - 30°
      -Voor de kantoren en vergaderzalen: door 
        radiatoren op een regime 50° - 40° C
      -Voor het magazijn: door een luchtverhitter, regime 
        60° - 40 ° C. 
De regeling gebeurt via thermostaten per lokaal en 
zoneventielen.

3. OVERVERHITTING
Om het risico op oververhitting te beperken, wordt gebruik 
gemaakt van de principes van passieve koeling.  Er wordt 
buitenzonnewering en/of een luifel voorzien op ramen met een 
zuidoost tot zuidwest oriëntatie.  De warmte wordt gebufferd 
door gebruik te maken van de thermische massa van vloeren en 
wanden.  Op de ventilatie luchtgroepen wordt een zomerbypass 
voorzien.  Aanvullend kan via de warmtepomp een beperkte 
passieve koeling verkregen worden door water, dat afgekoeld 
is in het geothermieveld, rechtsreeks via vloerkoeling rond te 
pompen in het kinderdagverblijf.  Dit vergt weinig energie en 
heeft als voordeel dat het BEO-veld ’s zomers kan regenereren.

1. WATERBESPARING
Het regenwater, afkomstig van het zadeldak, wordt herbruikt 
voor de spoeling van de toiletten en urinoirs. We streven naar 
een autonomie van 1,5 maand (minimaal 1500 toiletspoelingen/
week mogelijk). Er worden bovendien waterbesparende 
toestellen voorzien zoals toiletten met dubbele toets (grote 
spoeling 6 liter; kleine spoeling 3 à 4 liter), urinoirs met IR 
bediening (verbruik van 6 liter per spoelbeurt). Het water, 
afkomstig van het groendak, wordt gebufferd en eventueel 
vertraagd afgevoerd naar de riolering.
Het gebruik van drinkwater wordt beperkt door het toepassen 
van kranen met doorstroombegrenzers (max. 6 liter/minuut 
waterverbruik). In de sanitaire kernen worden lavabo’s 
met zelfsluitende drukknoppen voorzien. Per sanitaire 
kern wordt een gemotoriseerde waterafsluitkraan voorzien 
op de toevoerleiding. De kraan wordt gekoppeld aan de 
bewegingsdetectie. Enkel als er iemand aanwezig is kan water 
verbruikt worden. Hierdoor wordt het waterverbruik ten gevolge 
van eventueel lekkende toestellen beperkt. 

2. ELECTRICITEITSBESPARING
We voorzien binnen- en buitenverlichting met energiezuinige 
verlichtingstoestellen. We passen zoveel mogelijk LED  toe of TL 
type T5 met elektronische voorschakelapparatuur ifv. het lokaal 
en de toepassing. De bediening in de niet permanent bezette 
ruimtes gebeurt dmv. afwezigheidsdetectie. De gebruiker duwt 
op een drukknop om de verlichting te doen branden. Indien 
niemand meer aanwezig is gaat de verlichting automatisch uit.
De elektrische boilers worden voorzien van een kloksturing. 
Wanneer voor een periode geen warm water nodig is, kan de 
boiler met de klok uitgezet/aangezet worden.
Op de grote verbruikers bv. luchtgroepen wordt een tussenteller 
elektriciteit voorzien om het elektrische verbruik op te volgen. 

Programmatie per lokaal

ENERGIE BESPARINGONDERHOUD

DUURZAAMHEID

Diagram technische installaties
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