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Situering

Het project maakt deel uit van het groter domein Krankhoeve en zal 
hier een prominente plaats opeisen. Door de toevoeging van het kind 
-en jeugdontmoetingscentrum zal het geheel nog een sterkere rol 
vervullen in het gemeenschapsleven.
Het landschap wordt er gekenmerkt door een afwisseling van open 
grasvelden en waardevolle dichtbegroeide boszones. Tegelijk bevindt 
het domein zich in de onmiddellijke nabijheid van het centrum en is 
vlot bereikbaarheid via de Waverse Steenweg.

De combinatie van deze drie factoren (gemeenschap, landschap en 
toegankelijkheid) wordt als het ware gesynthetiseerd op het be-
schikbaar gestelde terrein en dient als absolute troef beschouwd te 
worden. Dit is bepalend voor de ontwerpmatige benadering van het 
project.

Liggingsplan



Analyse terrein

Het terrein situeert zich in de oksel van een zone met hoogstam-
mige bomen, die als biologisch heel waardevol beschouwd worden. 
Een aanzienlijk deel van deze waardevolle zone bevindt zich op het 
toegewezen bouwterrein. Bij de projectie van het vooropgestelde 
programma stellen we vast dat het mogelijk moet zijn om het project 
te realiseren met maximaal behoud van de aanwezige bomen en 
begroeiing. Het deel van het terrein dat in de boszone ligt kan echter 
wel dienen om het gebouw te ontsluiten. Deze tussenzone en over-
gang tussen natuurlijk en aangelegd groen speelt een belangrijke rol 
bij de benadering van het ontwerp.

Programma

Het programma bestaat uit een aantal onafhankelijk functionerende 
delen rond een gemeenschappelijke circulatie. Deze gemeenschap-
pelijke zone moet het kloppend hart van het project worden waar 
mensen elkaar ontmoeten. Vanuit deze zone dienen, bij het betreden 
van het gebouw, de afzonderlijk functies van het programma duidelijk 
leesbaar te zijn. Bij de exacte positionering wordt uitgegaan van een 
aantal functionele parameters vooropgesteld door de bouwheer en 
aangevuld door de architect. 

Omgevingsplan
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Concept

Door de verschillende functies van het programma te beschouwen 
als entiteiten die fysisch los van elkaar staan, kunnen ze op een 
zodanige manier gepositioneerd worden dat een kwalitatieve tussen-
ruimte ontstaat. Een tussenruimte die zich op verschillende plaatsen 
opent naar de omgeving en een akoestische bufferzone vormt tussen 
de verschillende functies.  Deze zone kan ook op verschillende 
manieren toegankelijk gemaakt worden naargelang de noden van het 
moment.
Tussen de volumes ontstaan driezijdig omsloten buitenruimtes die als 
toegang, terras of buitenspeelruimte dienen.
De diverse functies zijn duidelijk leesbaar en zorgen ook van buitenaf 
voor een herkenbaarheid naar de verschillende gebruikers toe. 
De verschillende entiteiten worden in eerste instantie beschouwd als 
multifunctionele en flexibel in te richten ruimtes. 
Van uit een orthoganaal plan ontstaat door de rotatie van een aantal 
éénvoudige en functionele volumes een gevarieerde tussenruimte.

Een overkoepelend dak creëert één geheel. De dakvorm ontwikkelt 
zich van uit een eenvoudig zadeldak met centrale nok. Ter hoogte 
van de polyvalente zaal wordt deze opgetild zodat hier voldoende 
hoogte ontstaat. Zo wordt een dak gevormd met 4 vlakken, waarvan 
de uiterste hoekpunten vrij laag zakken. Op de plaats waar de uiter-
ste hoek te laag zakt (om binnen nog een leefbare hoogte te hebben) 
wordt dit punt omhoog geknikt, waardoor er nog een 5e vlak ontstaat.
Alle overtollige dak wordt na projectie van het plan weggesneden, zo-
dat een meer versneden beeld ontstaat dat de schaal van het project 
breekt. De dakvorm binnen is in ieder ruimte anders.
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Invulling

De hoofdtoegang tot het gebouw gebeurt langs de westzijde, via een 
pad dat de bezoeker leidt van de parking tot aan de ingang van het 
ontmoetingscentrum.
Een tweede ingang kan samen functioneren met de hoofdingang en 
bevindt zich op aan de noordzijde. Bij slecht weer kan deze ingang 
ook dienen als kiss en ride zone voor de kinderopvang. De centrale 
ruimte verbindt de ingangen.

Centraal in het gebouw bevindt zich de jeugddienst. Deze wordt door 
een transparante wand en het baliemeubel gescheiden van de foyer. 
Op deze manier is er een visuele controle en wordt iedere bezoeker 
opgemerkt. Het multifunctioneel lokaal sluit bij de jeugddienst aan in 
één volume.

Het gemeenschappelijk sanitair en de dienstlokalen zoals vestiaire 
en berging bevinden zich in een meer technisch volume midden in 
het gebouw. De spelotheek bevindt zich op de hoek in de directe 
nabijheid de jeugddienst . Aan de westzijde van dit volume bevindt 
zich de repetitieruimte die volledig autonoom functioneert en over 
een eigen buitentoegang beschikt. Boven het sanitair en berging is 
er ruimte voor de luchtgroepen en andere technieken.

De buitenruimtes tussen de polyvalente zaal, de kinderopvang en het 
multifunctioneel lokaal  vormen beschutte terrassen voor buitenacti-
viteiten. Door hun tussenliggende positie zorgen ze eveneens voor 
een verbinding tussen de verschillende volumes , zodat deze bij 
piekmomenten als één geheel kunnen functioneren.

De wanden van de kinderopvang en de jeugddienst/ multifunctioneel 
lokaal aan de kant van de centrale zone, zijn grotendeeels beglaasd. 
Dit biedt zowel visueel contact tussen de lokalen onderling als mooie 
doorzichten naar de  omgeving.

Een schuif-/vouwwand kan de foyer opsplitsen, zodat bij gebruik 
van polyvalente zaal en / of jeugdhuis buiten de diensturen, de zone 
gekoppeld aan de kinderopvang en jeugddienst niet toegankelijk is 
voor ongewenste bezoekers.

 

Het jeugdhuis beschikt over een eigen zuid-west gericht terras met 
aparte toegang. Het situeert zich naast de polyvalente zaal zodat 
deze bij fuiven als één geheel kunnen functionneren. De zone tussen 
beide volumes vormt de chill-outzone.

Alle lokalen aan de westzijde ( jeugddienst, multifunctioneel lokaal, 
repetitielokaal en jeugdhuis) beschikken over ruime raampartijen 
die uitgeven op het bos. Dit zorgt voor een meer beschut gevoel en 
natuurlijke zonwering in de zomer, en voor een open en transparant 
gevoel met maximale zontoetreding in de winter.

De polyvalente ruimte en de buitenschoolse kinderopvang openen 
zich naar de sportvelden. De polyvalente zaal beschikt over een 
ruime berging en bar/keuken waarboven een mezzanine gerealiseerd 
kan worden.

De kinderopvang bestaat uit twee gelijkaardige rechthoekige ruimtes 
die verder onderverdeeld en ingericht kunnen worden. OOk hier 
kan er overwogen worden om in het linkerdeel een mezzanine in te 
richten.Centraal tussen de twee ruimtes zit een functionele doos met 
sanitair en berging. De kinderopvang is naar het zuidoosten geposi-
tioneerd waarbij het door zijn hoekpositie van zon geniet.

polyvalente zaal naschoolse opvang

jeugddienst jeugdhuisrepetitieloklaalmultifunctionele zaal
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Tijdsschema

Het plan is zo opgevat dat, op verschillende tijdstippen van de week, diverse gebruikersgroepen 
gelijktijdig van het complex gebruik kunnen maken. Hierbij kan de centrale hal steeds al ontmoet-
ingsplek dienen. Door de akoestische buffering, de opdeelbaarheid van deze ruimte en de ver-
schillende toegangen hinderen de verschillende activiteiten elkaar niet. Bepaalde lokalen kunnen 
bij grotere groepen of piekmomenten samen functioneren, waarbij ook de centrale ruimte op dat 
moment toegeëigend kan worden.

Verbinden door de architectuur en structuur

De verschillende functies worden verbonden door een overkoepelend en licht hellend dak, 
gedragen door een structuur van houten spanten. De repetitie van deze spanten en de    
zichtbaarheid van het houten skelet doorheen het ganse gebouw versterken het beeld van 
één geheel.
Op een assenstelsel met een tussenmaat van ongeveer drie meter worden een 30 tal 
spanten ingeplant die het dak dragen en intern de verbondenheid versterken.

Inwisselbaarheid, flexibiliteit, uitbreidbaarheid

Dit concept laat een grote mate van flexibiliteit toe gedurende het ontwerpproces zonder aan kracht 
in te boeten. In principe kunnen de verschillende delen in functie van gewijzigde parameters anders 
gepositioneerd worden. Wij stellen een systeem voor, waar in samenspraak met de bouwheer, 
gezocht kan worden naar een ideaal plan en verdeling van de ruimtes.
Door te kiezen voor een skeletbouw, kan na realisatie ook op langere termijn de ruimte onder het 
dak heringevuld of herschikt worden. 
In het dagelijks gebruik is vooral de rationele rechthoekige planopbouw van de verschillende delen, 
die een vrije invulling toe laat, belangrijk.
De uitbreidbaarheid van dit project is een relatief gegeven. De maximale footprint volgens het RUP 
bedraagt 1500m², het voorliggend ontwerp blijft hier een 100m² onder. Samen met de bouwheer 
moet nagegaan worden in functie van budget, noden en ambitie of dit voldoende is en of de marge 
moet opgebruikt worden.



Inplanting, ontsluiting, buitenaanleg

Het project is gebaseerd op een dubbele 
toegang van zowel terrein als gebouw, die een 
meervoudig gebruik toe laat.
Op het onbebouwde deel van het perceel 
waar veel hoogstammige bomen staan, wordt 
een padenstelsel aangelegd dat de verschil-
lende toegangen met elkaar verbindt en zo het 
project ontsluit.
Door middel van lichte ingrepen op het 
maaiveld, zal de doorwaadbaarheid en trans-
parantie verhoogd worden, zodat tussen het 
dicht begroeide bos en het gebouw een semi-
aangelegde tussenzone ontstaat.
Er is bewust voor gekozen om het bos niet te 
doorkruisen met gemotoriseerd verkeer. Een 
pad voor fietsers en voetgangers verbindt de 
bestaande parking met het kind- en jeugd - 
ontmoetingscentrum. Ter hoogte van de hoofd 
ingang en aan de noordzijde van het gebouw 
kunnen fietsenstallingen voorzien worden.
Door de versneden vorm is het mogelijk om het 
gebouw aan de westzijde als het ware tussen 
de bomen te positioneren. 
Een beperkte zone voor laden en lossen en 
parkeren voor anders validen situeert zich aan 
de noordzijde, in de onmiddellijke nabijheid van 
de Waverse Steenweg. 

Denis Dujardin omgevingen,Belgie





Materiaalgebruik, architecturale expressie.

Zoals hoger aangehaald wordt er geopteerd voor een houtskeletbouw die zich door de 
repetitie van gelamelleerde spanten zowel binnen als buiten prominent manifesteert. 
Het is de bedoeling om de tussenafstand tussen de spanten af te stemmen op het be-
glaasde buitenschrijnwerk, zodat er geen secundaire structuur nodig is om het buiten-
schrijnwerk te dragen. Het schrijnwerk wordt uitgevoerd in een duurzame houtsoort 
die natuurlijk vergrijst. Het dakpakket en de binnenwanden worden samengesteld door 
sandwichpanelen, met een hoge isolatiewaarde. Deze blijven langs de binnenzijde zich-
tbaar zodat er geen verlaagd plafond dient voorzien worden. Dak en wanden worden 
langs de buitenzijde voorzien van een waterdicht ,vandalismebestendig, plaatmateriaal 
zoals bvb geprofileerde aluminiumplaat , vlakke vezelcementplaat  of houtbekleding die 
qua kleur nauw aansluit bij het houten schrijnwerk. 



Duurzaamheid, architectuur
Kiezen voor FSC gelabeld hout betekent kiezen voor een materiaal met een geringe ecologische voetafdruk. Houtskeletbouw 
laat eveneens toe om te bouwen met hoge isolatiewaardes. De sandwichpanelen in wand en dak kunnen tot 30cm isolatie 
bevatten in de dikte van structuur. Ook de hoger aangehaalde flexibiliteit is een wezenlijk aspect van duurzaam bouwen.

Procesbereidheid.
Het is voor ons duidelijk dat de projectdefinitie een tijdsmoment is. Bij het tot stand komen van een project kunnen nieuwe 
wensen, gevoeligheden of andere aspecten door confrontatie met een concreet project naar voor komen. Voor ons is dit aspect 
van wezenlijk belang. Wij menen dat een hecht bouwteam samen een project op poten moeten zetten. Wij beschouwen het 
voorliggend ontwerp dan ook niet als een afgerond geheel maar en werkdocument waarmee gestart kan worden.



TECHNISCHE INSTALLATIES: DUURZAAMHEID EN ENER-
GIEBESPARING

Met deze nota willen wij onze ambitie onderstrepen het nieuwbouw 
jeugdontmoetingscentrum te Bonheiden te ontwerpen met een 
duidelijk engagement om te streven naar een optimaal energiepr-
estatieniveau, rekening houdend met de randvoorwaarden zowel van 
programmatorische als van economische aard. Wij gaan uit van een 
gebouw dat gebruik maakt van passieve technieken om zowel bouw- 
als exploitatiekosten te optimaliseren.

De aandacht voor het rationeel energiegebruik, de veiligheid der 
installatie en de duurzaamheid der materialen, is een algemeen 
beginsel in alle studies en ontwerpen van het bureel.

Van bij het schetsontwerp werken studiebureau en architect-ontwer-
per in nauw overleg m.b.t. de elementaire opbouw van het project in 
functie van een energetisch multidisciplinair doordacht concept. 

Wij toetsen onze studies inzake energieverbruik en duurzaamheid 
aan de Belgische Energie Prestatie Norm. Ons voorstel voor dit 
project heeft als doel een E-peil van 60 te realiseren.

De berekening van het K peil, en het E peil, dienen als evaluatiemid-
del om de voorstellen uit het schetsontwerp te toetsen aan het 
gewenste energiemodel. Met deze worden techniek en bouwfysica 
op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd. 

Gelijklopend met de ontwikkeling van de bouwfysische aspecten en 
de architectuur wordt de toepassing van alternatieve of innovatieve 
energietechnieken bestudeerd op haalbaarheid, rendabiliteit en 
gevolgen naar het bouwkundige toe. Een gedetailleerde rapporter-
ing van de resultaten van deze studie aangevuld met een accurate 
analyse van uitbatings-, verbruiks- en investeringskosten biedt de 
opdrachtgever betrouwbare adviezen en argumentaties ten aanzien 
van het voorgestelde bouwprogramma en de te nemen beslissingen. 

In ontwerpfase worden de technische installaties in het licht van de 
genomen opties in detail berekend en gedimensioneerd tot opstelling 
van lastenboek en plannen.

Bouwfysica

Onderstaand voorbeeld van het aandeel in het primaire energiege-
bruik van diverse energiestromen berekend voor dergelijke gebou-
wen. 
Hieruit kunnen we duidelijk afleiden dat de transmissieverliezen en 
het energieverbruik voor verlichting en warmwater een groot aandeel 
van het totale energieverbruik vertegenwoordigen. 
Vandaar dat wij tijdens het vastleggen van de allereerste uitgang-
spunten voor deze nieuwbouw deze hoofdrubrieken willen gebruiken 
als leidraad.

Transmissie:
Het realiseren van een gebouw met een performante gebouwschil is 
cruciaal om de energieverliezen door transmissie te minimaliseren. 
T.o.v. traditionele bouwmaterialen heeft een houtskelet structuur met 
ingebouwde isolatie het voordeel om een hoog thermische prestatie 
te bereiken. Voor dit project wordt er uitgegaan van een K-peil van 
30.

Oppervlakte Isolatie Gem. U-waarde (W/m²K)
Dak (cm) 20cm Mineraal Wol 0,18
Muren (cm) 14cm Mineraal Wol 0,23
Vloer (cm) 10cm  PU   0,30

Er is ook veel aandacht nodig om tot de juiste oriëntatie, inplanting 
en grootte van de beglazing en het plaatsen van zonnewering te 
komen om in de zomer oververhitting te vermijden. In deze zin stel-
len wij zonnewering in de vorm van luifels voor en gebruik te maken 
van bomen om het toetreden van zonlicht in de zomer te beperken. 
Deze oplossing laat ook een passieve verwarming toe door de lage 
winterzon die wel kan toetreden onder de luifel (en door de bladloze 
bomen).
In de samenstelling van de gevel zal het soort schrijnwerk en type 
beglazing een grote invloed hebben op het finale K-peil. De ramen 
zullen uitgevoerd worden met hoogrendementsglas (K=1,1W/m²K) en 
performant schrijnwerk. 

Hulpenergie en 
Ventilatoren 

8%Keuken 
voorziening 4%

Verwarming 
56%

Verlichting 10%

Koeling 4%

Warmwater 
16%

Pc's 2%

Warmte recuperatie

Om de energievereisten voor het realiseren van een gezonde ver-
luchting tot een minimum te beperken zal de luchtgroep die de verse 
lucht in de ruimtes brengt en de bedorven lucht afvoert voorzien 
worden van een recuperatie-eenheid die de warmte uit de bedorven 
lucht recupereert, hier zijn rendementen mogelijk tot 90%. 

Toepassing van mechanische ventilatie met warmterecuperatie geeft 
nog een voordeel. De vloerverwarming kan op een lagere temperat-
uur ingezet worden, omdat de temperatuur altijd boven een minimum 
peil blijft, doordat de temperatuur van de inblaaslucht tussen 18 en 
20° C ligt.

Techniek
Er zullen ondermeer volgende toepassingen onderzocht dienen te 
worden:
 lage temperatuur kringen (met eventueel vloerverwarming 
in de multifunctionele lokalen) en het verwarmen van grote zalen 
toegepast op de ventilatielucht
 verdringingsventilatie in de polyvalente zaal die de verwarm-
ing zo efficiënt mogelijk laat werken
 condensketels van een hoog rendement
 warmterecuperatie aan de luchtgroepen
 De centrale circulatie zone tussen de verschillende diensten 
zouden wij met de klemtoon aan energiebesparing als een buffer-
zone kunnen beschouwen en deze verwarmen door gerecupereerde 
warmte uit de bezette lokalen. 
 optimalisatie van het elektrisch vermogen in de verlich-
tingsinstallatie met als doel een maximum vermogen van 2W/
m².100lux



Grondbuizen

Eventuele toepassing van grondbuizen: de aangevoerde lucht  
wordt eerst via een buis door de grond getrokken alvorens naar 
de luchtgroep gestuurd te worden. In de winter resulteert dit in een 
opwarming van de lucht. In de zomer resulteert dit in een koeling van 
de aangevoerde lucht. De grondbuizen worden op een diepte van 2 à 
3 m geplaatst en maken gebruik van de nagenoeg constante temper-
atuur op deze diepte.     

Door de verse lucht via een grondbuis op basistemperatuur te bren-
gen wordt heel wat energie bespaard. 
Een mogelijke toepassing voor een grondbuis is de verluchting van 
een eetzaal/polyvalente ruimte.

Regenwaterhergebruik
Regenwaterrecuperatie is een manier om het milieu te sparen en 
opnieuw de verbruikskosten van een gebouw te reduceren. Toepass-
ingsmogelijkheden in voorliggend project liggen vooral in het aans-
luiten van het regenwaternet op dienstkraantjes voor watervoorzie-
ningen in de buitenruimtes enerzijds en de spoeling van de toiletten 
anderzijds. Dit laatste zal in dit gebouw een hoog rendement halen. 

Rationeel omgaan met elektriciteit
Opvatting inzake rationeel energieverbruik bij elektrische installaties 
leiden onze aandacht ontegensprekelijk naar de grootste verbruikers 
van elektriciteit, namelijk verlichting. In scholen wordt de verlichting 
nog veelal gedurende de ganse dag ontstoken. Een rationalisatie 
dringt zich hier dan ook op, en dit kan door een optimalisatie van de 
daglichttoetreding. 

Er wordt voorgesteld om de verlichting te voorzien van elektronische 
dimbare voorschakelapparatuur gekoppeld aan een daglichtafhan-
kelijke sturing. M.a.w. we gaan de verlichting in de klassen dimmen 
in functie van de daglichttoetreding. Dit wordt gerealiseerd via een 
immotica installatie waarbij de polyvalente zaal en/of klaslokalen 
voorzien zijn van fluorescentieverlichting uitgerust met dimbare voor-
schakelapparatuur dewelke aangestuurd worden door lichtsensoren 
en/of aanwezigheidsdetectors. Zo worden in functie van de in-
gestelde lichtsterkte (300 tot 500 lux) de verlichtingstoestellen slechts 
energetisch belast in functie van het tekort. Ook in alle circulaties, 
sanitaire ruimten en bergingen maken we gebruik van bewegingsde-
tectoren om geen lokalen onnodig te verlichten. 

Nacalculatie uit vorige studies wijzen uit dat de totale besparing van 
dergelijke systemen kan oplopen tot 80% t.o.v. klassieke aan/uit 
schakeling.

snede B
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STABILITEIT
Fundering
Op basis van een naburige sondering kan uitgegaan worden van een 
ondiepe fundering voor het jeugdcentrum. We verwijzen naar sonder-
ing Laborex 89/573. De reacties van de voorziene structuur  zijn van 
die aard dat zij op eenvoudige solitaire zolen zouden kunnen voorz-
ien worden indien de grondgeleding op de bouwplaats gelijklopend is 
met bovenvermelde sondering.
In alle geval is een sondering in situ vereist om dit uitgangspunt 
bevestigd te zien samen met opname van de grondwaterstand.

Spantenbouw in gelamelleerd hout
Er wordt geopteerd om te werken met gelamelleerde houten spanten. 
De hoogtes en secties van liggers en balken worden voorzien op de 
geleding van de verscheidene units en worden per geval begroot op 
basis van het aandeel dakvlak dat zij dienen te dragen.
De dragende liggers worden voorzien op houten of stalen kolom-
men. Afhankelijk van verdere architecturale uitwerking kan geopteerd 
worden om spantliggers in te klemmen in de dragende kolommen of 
scharnierend op te leggen. Dit wordt mede bepaald door het al dan 
niet toewijzen van een aantal vaste kernen in de configuratie. Bij 
scharnierende opleg worden de horizontale stabiliteit verzekerd door 
een aantal windverbanden, schorende muren of vaste kernen tot in 
het dakvlak.
De kolomkeuze en opvatting van opleg zijn opties die binnen de 
contour van het voorgestelde ontwerp vallen.
Het gelamelleerd hout wordt op heden bij hun voor-dimensionering 
voorzien volgens klasse GL24. Deze klasse is eenvoudig verkrijgbaar 
bij verscheidene fabrikanten en wordt algemeen beschouwd als een 
degelijke kwaliteitsklasse voor structurele toepassingen. De afwerk-
ing en eindlagen alsook hun uitzicht bieden verscheidene mogelijkh-
eden.
De vastzetting van deze spanten gebeurt met warmgegalvaniseerde 
hulpstukken of schoenen. Bij het gebruik van houten kolommen 
wordt ook de vastzetting op de funderingsplaat met dergelijke sch-
oenen voorzien.

Vloeren en daken
Uitgaande van bovenvermelde sondering zouden wij vooropstel-
len om een gewapende betonplaat op volle grond te voorzien. De 
vereiste wapening en dikte kan begroot worden op basis van de 
vastgestelde beddingskarakteristieken van de ondergrond en nazicht 
van de onderfundering en bodem in situ.
De dakvloer bestaat uit geprefabriceerde dakpanelen die bestaan uit 
een drager en isolerende invulling afgewerkt met een afwerkingsp-
laat. Op basis van het gekozen raster worden de eigenschappen van 
de dakvloerliggers bepaald.






