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Goed wonen betekent het gevoel hebben thuis te zijn,

merendeel van de senioren van 80 jaar en ouder delen

van geestelijk achteruitgang vertoont, kan een tijdige

veiligheid en geborgenheid te ervaren en een sfeer

de laatste tien jaar van hun leven de woning niet meer

verhuizing naar een beschermde woonsituatie binnen

gecreëerd te hebben waarin persoonlijke, materiële

met een levenspartner als gevolg van sterfte of scheiding

een woonzorgcentrum voorkomen dat desoriëntatie

kenmerken een plek hebben gekregen. Goed wonen

van hun partner. Dit gegeven, de indeling en grootte van

ernstige vormen gaat aannemen. De partner die geen

heeft eveneens te maken met een uitnodigende sociale en

de woning, obstakels in en om de woning, de relatieve

beperkingen ondervindt, kan aanpalend, in hetzelfde

materiële omgeving, met de behoefte naar buiten te gaan

flexibiliteit om te verhuizen in geval van eigendom van

gebouw of in de directe nabijheid gaan wonen en van

en in de publieke ruimte te kunnen vertoeven.

de woning, beperkte buurtbetrokkenheid en binding

daaruit intensief contact onderhouden.

tussen buurtbewoners, wakkeren de verhuisgeneigdheid
Wonen komt van het gotische woord ‘wunian’ wat

en verhuisbereidheid aan. Maar ook de aantrekkelijkheid

Uit een recent onderzoek onder 960 senioren die
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betekent tevreden zijn, geborgenheid voelen. De woning

van de nieuwe woonomgeving, de aanwezigheid van

staan ingeschreven voor een seniorenappartement

is, zoals beschreven door de Duitse fenomenoloog

winkelvoorzieningen, de beschikbaarheid van openbaar

bij een Nederlands woonzorgcentrum en van wie de
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Bollnow, een plek in de buitenwereld die de buitenwereld

vervoer, de fysieke inrichting van het stadsdeel waar

leeftijd varieert van 64 tot 93 jaar, komt naar voor

ordent en identiteit en geborgenheid biedt. Om in de

verschillende generaties elkaar kunnen ontmoeten

dat senioren die geen of geringe beperkingen hebben,

wereld te kunnen leven, zegt Bollnow, ‘muss man sie

en deelgenoot of toeschouwer kunnen zijn van een

niet dagelijks wensen te worden geconfronteerd met

gründen’. Het leven moet gegrondvest worden: men

dynamische omgeving, trekken zeker ook de jongere

senioren die zichtbare, ernstige beperkingen hebben.

moet een huis hebben en kunnen bewonen, maar men

senioren aan en motiveren hen hun woning te verruilen

Desondanks zoeken de ingeschrevenen de nabijheid op

moet ook naar buiten gaan. Waardig leven en kwaliteit

voor een nieuwe woning.

van voorzieningen en de aanwezigheid of gemakkelijke
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van leven voltrekt zich door zich te bewegen in de

bereikbaarheid van een diensten- en zorginfrastructuur

binnenruimte van het huis én in de buitenruimte, tussen

Niet zelden gaat de voorkeur van senioren uit naar het

voor het geval ondersteuning geboden is.

de mensen. Kwaliteit van leven is meer dan het wonen

zelfstandig wonen dicht bij leeftijdgenoten, maar met

onderzoek leert dat differentiatie in en situering van het

alleen, het is ook deelnemen aan de openbare ruimte, het

mogelijkheden tot interactie met jongere generaties,

woningaanbod, alsmede lokalisering van de diensten- en

openbare leven.

naar een appartement zonder trappen. Er is een voorkeur

zorginfrastructuur belangrijke aandachtspunten zijn bij

De aantrekkelijkheid van de fysieke en sociale openbare

voor nieuwbouw, voor de aanwezigheid of gemakkelijke

de realisatie van Zorg Sint- Truiden. Aan te bevelen is het

ruimte is daarbij van belang. Zo krijgt

bereikbaarheid

van een zorginfrastructuur, voor een

aanbod van diensten en zorg te variëren van een pakket

de inrichting van pleinen, parken en straten voor de

plaats dicht bij winkelvoorzieningen en bij een halte voor

van servicearrangementen, dat facultatief kan worden

oudere meer betekenis naarmate zijn mobiliteit

bussen of tramverkeer. Tevens bestaat bereidheid om

afgenomen en waar zorgondersteuning bereikbaar is,

minder wordt. En ook de mogelijkheden tot ontmoeting

bepaalde, minder privacygevoelige, faciliteiten te delen.

tot en met een aanbod van 24-uurs zorg en permanente

dienen bij voorkeur in of dicht bij huis te liggen.
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Dit

aanwezigheid van zorgprofessionals. De locatie waar
Uit Bast onderzoeken wordt duidelijk dat veel senioren

intensieve zorg wordt geboden, kan als centraal hart

De verhuisgeneigdheid van senioren, zo blijkt uit

van 75 tot 79 jaar mobiliteitsbeperkingen gaan

dienen waaruit de overige nabijgelegen locaties worden

onderzoeken van de Belgian Ageing Studies (BAST)

ondervinden die om aanpassingen van de woning

bediend, of waaruit bijvoorbeeld met behulp van beeld-

onder meer dan 70.000 senioren van 60 jaar en ouder,

vragen. Tegelijkertijd is het deze leeftijdscategorie die,

bellen of vormen van tele-care met senioren contact kan

is relatief laag. De vraag is dan ook gewettigd wat de

niet in de laatste plaats om psychologische redenen, de

worden gemaakt.

aantrekkelijkheid is van het Pilootproject Zorg Sint

woning willens en wetens niet aanpast en enige jaren

Truiden voor senioren om er een woning te betrekken. Het

later geconfronteerd gaat worden met beperkingen en

antwoord is voor een belangrijk deel gelegen in de push-

dusdanig onvoldoende wooncomfort dat het langer in de

en pullmotieven van senioren om te gaan verhuizen. Uit

woning blijven wonen verdere gezondheidsrisico’s met

de BAST onderzoeken blijkt dat de verhuisgeneigdheid

zich meebrengt.

van al dan niet zorgvragende oudere is ingegeven door

Het bevorderen van een verhuizing naar een adequaat

problemen met het gebruik van een ‘normale’ woning

uitgeruste woning, zoals die in het pilootproject Zorg

en door sociale omstandigheden, zoals de beleving van

Sint Truiden worden gerealiseerd, kan voor deze

eenzaamheid. Zo worden trappen en drempels steeds

groep een uitkomst betekenen en kan, als neveneffect,

meer een obstakel en het risico om te vallen en dan

doorstroming op de woningmarkt genereren.

niemand in de buurt te hebben, gaat zwaar wegen. Het

Voor echtparen van wie één van de echtgenoten tekenen

T. Kardol

Stedelijkheid als ambitie,
gradiënt als tool.
Een stad kenmerkt zich door schaal, densiteit en

even belangrijke voorwaarde is de toegankelijkheid voor

diversiteit. Dit betekent dat er veel plekken zijn met

zwakkere groepen als kinderen en ouderen, zodat ook

een gedeeld gebruik, meervoudige activiteiten en

deze ten volle van de stedelijke mogelijkheden gebruik

betekenissen. Hieruit volgt dat stedelijkheid staat voor

kunnen maken.

ontmoeten, mengen, interacties, spontaniteit… met
andere woorden is de stad een plek van transformatie,

Denken

we

naast

het

maximaliseren

van

de

mogelijkheden, communicatie en dynamiek.

toegankelijkheid echter ook aan het stedelijk spel van
kinderen (zoals boeiend omschreven in het werk ‘the

De stad is een veelheid van ruimtelijke constellaties:

ludic city’ van Quinten Stevens) dan menen wij een

paden, straten, kruispunten, pleinen, randen, podia

noodzakelijke gradiënt aan te reiken om de stad ook op

en rekwisieten. Elk van deze ruimtelijke elementen

een meer avontuurlijke manier te beleven. Deze gradiënt

hebben een verschillende dynamiek en nodigen uit tot

is voor ons een noodzakelijke tool voor de integratie van

gevarieerde manieren van ontmoeten. Een rijke variatie

de zorg in de stad.

van deze mogelijkheden biedt de stedeling betekenisvolle
gradiënten van geborgenheid en vertrouwen naar

Op dezelfde manier willen we er in dit concept voor

exploratie, van intimiteit en rust naar drukte. Het

pleiten dat deze gradiënten een instrument zijn om

aanbieden van gradiënten betekent dat we elke bewoner

zorgverblijven vorm te geven. Een tool die kan uitgaan

stimuleren om volgens eigen persoonlijkheid, stemming

van de mogelijkheden van de ouderen in plaats van hun

en fysische mogelijkheden zich in de stad te begeven.

beperkingen. Het stelt de mens centraal.

Door deze diversiteit aan voorzieningen en gradiënten

De stad is ook een plek waar communicatie zich

is de stad bovendien potentieel de meest levensloop

densifieert en kristalleert. Communicatie is een centraal

bestendige woonomgeving. Belangrijkste voorwaarde

thema. Opvangen van vragen, op elkaar betrekken

is dat er prioriteit wordt gegeven aan het stedelijk

van verschillende organisaties en instanties… (zie

openbaar leven en zo de mogelijkheid wordt geboden

regiekamer). Participatie in de brede zin, tussen stedelijke

tot het opbouwen van waardevolle sociale netwerken en

instanties, zorginstanties en de bewoners…

relaties en het stimuleren van vrijwillig engagement. Een

Playful City

conceptbeeld, collage

kaart van Rome, Nolli
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1. Zorg-Integratie Typologie
Deze typologie is de eerste aanzet van een ruimtelijk model dat wij verder wensen te ontwikkelen als
een bouwsteen die zorg integreert vanuit stedelijkheid. Het is een element dat het mogelijk maakt
om met behoud van de noodzakelijke gradiënten de stedelijke ruimte te verdichten en relaties aan
te gaan met de omliggende ruimte en bewoners.
Deze zorg-integratie typologie is een constellatie waarin verschillende gebruikers, karakters en
functies met elkaar in relatie staan. Zodat een meervoudige betekenis ontstaat.
(Met verder onderzoek van deze typologie willen we nagaan of deze de mogelijkheid heeft om ook
meer suburbane omgevingen, op een betekenisvolle manier, stedelijk te verdichten.)
Hiernaast worden deze verschillende ingrediënten van deze basis typologie uiteengezet.

plint - opbouw
De plint relateert het gebouw aan de schaal van haar omgeving en schrijft het in in de meer dense,
materiële, functionele en organisatorische structuur van een stedelijke omgeving en laat het hiermee
interageren. De bovenbouw (toren) laat toe op een kwalitatieve manier te verdichten. Licht en
lucht worden gecombineerd met horizontale relaties.
Deze ruimtelijke differentiatie kan in de materialisatie van enerzijds de plint en de opbouw leesbaar
gemaakt worden.

horizontaal - vertikaal

Deze constellatie biedt gevarieerde mogelijkheden om een horizontaal programma zoals zorgfuncties
en publieke functies te koppelen aan een verticale organisatie van de toren. De flexibiliteit van
een woontoren in het koppelen en ontkoppelen van woonentiteiten wordt gecombineerd met
het zorgprogramma, met de nodige mentale afstand tussen beide. Er ontstaat op die manier
een boeiende karakter-gradiënt tussen enerzijds maaiveld-gerelateerde programma’s en ruimtes
in fysische, nabije relatie tot de directe omgeving en anderzijds woonvormen die op een meer
abstracte manier met de plek verbonden zijn, in de vorm van appartementen met vergezichten,
gerelateerd aan een ruimere horizon.
Sanatorium, Maimio, Alvar Aalto
zonneterras

Rue Rebière, Parijs, Atelier Bow-Wow
niet gepland medegebruik

interieurbeeld, Luis Barragán
binnen-buiten relatie
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Rue Vignon, Parijs, Le Corbusier
dakkamer

Lafayette Park, Detroit, Mies van der Rohe
tuin, combinatie hoge en lage gebouwen

De verticale en horizontale circulaties kunnen in een nabije relatie staan, waardoor ook de woningen
die in de toren gesitueerd zijn optimaal van de nabijheid van het zorgcentrum kunnen genieten.

zorgconcentraties en diffusies
verweving en ontmoeting

adressen

Naast het onderlijnen van het het publieke karakter van de openbare ruimte, de pleinen en
straten, inplementeren we een brede waaier aan semi-publieke en privaat-publieke ruimtes, zoals
het dienstencentrum, en de regiekamer maar ook de foyer van het hotel of de cafetaria van een
zorgcentrum. Deze gradiënt opent de mogelijkheid tot ontmoeten en sociale netwerken. Meer
private, gedeelde binnentuinen versterken op hun beurt de gemeenschap van woonentiteiten, die
omwille van de doorsteken toch in relatie staan tot de publieke ruimte.

Het hebben van een ‘eigen adres’ is niet enkel een teken van autonomie maar schrijft zich ook in
in het dense communicatiegebeuren dat een stedelijke context kenmerkt. In de overgang van de
verschillende adressen op de publieke ruimte, ontstaan gevarieerde relaties tussen de verschillende
programma’s. Het is een belangrijke voorwaarde dat het niet zorg gerelateerde wonen een autonoom
adres heeft in de publieke ruimte. Intern echter bestaat de mogelijkheid een logistieke relatie te
leggen die een micro zorgnet op schaal van een bouwblok mogelijk maakt.

Pleinen en portieken, oversteken en arcades worden door combinatie met voorzieningen als
ontmoetingsplaats geprogrammeerd, zo ontstaat een stimulerende wisselwerking van passage en
verblijf. We willen ook plekken ontwikkelen in deze publieke - private overgangsruimtes die niet
gedefinieerd worden door een programma, maar uitnodigen tot spontaan, niet gepland (mede)
gebruik.

daktuin

stad - natuur
We gaan uit van een complementariteit tussen enerzijds meer stedelijke inrichting van pleinen en
straten en anderzijds intense groene, natuurlijke binnentuinen. Door te werken met tussenvormen,
zoals bomen op het plein en paden in de tuin worden deze plekken aangename, gevarieerde
ontmoetingsruimtes. Door verschillende doorsteken ontstaat transparantie waardoor deze intense
groene gebieden zichtbaar worden vanuit de stedelijke ruimte, en omgekeerd.

Het model laat toe dat mensen in de nabijheid van een zorgcentrum in hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen en de zorg op maat als dienst organiseren (zie belang regiekamer).
Deze visie op zorg, die lost staat van het wonen, heeft uiteraard ook een betekenis voor de
omliggende bewoner. Met de hulp van digitale interfaces kan de noodzakelijke nabijheid van
medische ondersteuning voor de oudere, of de informele zorg, in dit model vermaatschappelijkt
worden.
Het is een balans tussen enerzijds het samenbrengen van ouderen die elkaars nabijheid wensen, en
het opnemen van de zorg in een groter geheel waar de zorg als beeld geïntegreerd wordt. De zorg
spreidt zich met andere woorden op een verkorrelde manier in het overige woonprogramma.

De daktuin biedt de mogelijkheid om ondanks een vrij hoge dichtheid voldoende beleefbare
tuinen te hebben. De appartementen op de bovengelegen verdiepingen kunnen rechtstreeks op
deze buitenruimte aangesloten worden, voorzien van een meer privatieve overgangsruimte. De
beschuttende ommuring zet zich verder in de structuur van de tuin als scheiding tussen kamers met
verschillende karakters. Hierdoor wordt het medegebruik gestructureerd en kunnen verschillende
gebruikers zich voor een ogenblik een tuindeel toe-eigenen. Enkele voorbeelden van deze kamers
zijn: moestuinen, zandbakken, een kippenren, rozentuinen, speelweides, een beschutte pergola,
petanque of een serre…

Verschillende functies, meer publiek en privaat worden door de toegankelijke stedelijke ruimte
met elkaar verbonden. Waar mogelijk willen we op een uitnodigende manier dagactiviteiten in
de publieke sfeer trekken. Het publieke plein legt ook relaties met de omliggende stad en haar
bewoners, en is de drager van een uitnodigende, stedelijke ontmoetingsruimte.

Op de hogere gebouwen kunnen zonnepanelen geïntegreerd worden in lokale overdekkingen.
Hieronder kunnen ook technische ruimtes op een geïntegreerde manier ondergebracht worden.
Op die manier kunnen windluwe zonneterrassen gemaakt worden met een royaal uitzicht op de
omgeving.

Ook de toegankelijkheid van de ondergrondse parking zie wij gebeuren vanuit de publieke ruimte.
Dit kan op een beschutte manier, en garandeert een levendige interactie.

extra muros

Beweging en in de wereld staan zijn belangrijke elementen in het welzijn van de ouderen, het
stimuleert ontmoetingen en is een cruciaal onderdeel van een preventief beleid.
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2. Context Sint-Truiden
A. Sint-Truiden, zorgstad van de
toekomst?

B. Jonge gezinnen
ouderenzorg.

versus

Vlaanderen is de meest vergrijsde regio in België,
en ook de regio waar de oudere en zorgbehoevende
bevolking in de komende jaren het sterkst zal stijgen.
De gevolgen voor de betaalbaarheid van pensioenen
en zorgvoorzieningen halen vaak het nieuws. Maar
in een vergrijzende samenleving is ouderenzorg niet
alleen een zorg. Het biedt ook economische en sociale
mogelijkheden. Vergrijzing leidt ook tot een toename
van de consumptie, omdat ouderen gaan ontsparen.
Vooral de babyboomers hebben tijdens de jaren van
economische groei een spaarpot kunnen aanleggen die
de komende jaren in de economie zal worden gepompt.
Niet alleen de vraag naar zorg-, maar ook naar welzijnsen ontspanningsvoorzieningen zal toenemen. Daarnaast
zijn ouderen, vooral jong-gepensioneerden, meer dan
anderen actief als vrijwilliger en stimuleren ze sociale
innovatie en leefbaarheid. Vergrijzing kan dan ook, voor
gemeenten die op deze ontwikkeling kunnen inspelen,
een kans zijn op economische groei en een leefbare
samenleving.
Sint-Truiden is bijzonder goed gepositioneerd om
de zorghoofdstad van Vlaanderen te worden. Reeds
nu steekt Sint-Truiden wat zorgaanbod met kop en
schouders boven andere steden van gelijke grootte uit.
Wat medische voorzieningen betreft speelt Sint-Truiden
mee op het niveau van de Vlaamse grootsteden. Ook wat
betreft winkel, horeca- en sportaanbod is Sint-Truiden
een van de best uitgeruste steden van Vlaanderen.
Bovendien ligt Sint-Truiden, in Zuid-Limburg, in een
van de meest vergrijsde regio’s in Vlaanderen. Maar
Sint-Truiden speelt haar pole position ten aanzien van
een toenemende vergrijzing zelden uit. Sint-Truiden
profileert zich als Fruitstad, Abdijstad, zelfs Marktstad.
Maar nog te weinig als Zorgzame Stad, waar ouderen
thuis zijn en een vernieuwend, toekomstgericht
zorgconcept, dat integraal deel uitmaakt van het stedelijk
leven, vorm krijgt.

Sint-Truiden valt stilaan binnen de invloedssfeer van
Brussel, en al langer binnen die van Hasselt en Luik.
De stad zal in de toekomst sterker werkende gezinnen
met kinderen aantrekken. Het zorgstadconcept kan
ook voor deze groep een stimulans betekenen, door
haar nadruk op toegankelijkheid en sociaal leven.
Ouderen en gezinnen met kinderen delen vaak dezelfde
noden als veilige straten en voetpaden, openbaar groen,
ontspanningsmogelijkheden, sportfaciliteiten. Inzetten
op een integrale zorgstad is dan ook inzetten op een stad
voor alle leeftijdscategorieën.
Als Sint-Truiden groeit stelt zich vanzelf de vraag hoe
deze groei best kan worden opgevangen. De grootste troef
van Sint-Truiden (zie verder) is haar kleinschaligheid
en diversiteit. Op een kleine oppervlakte worden heel
diverse leefomgevingen aangetroffen. Deze troef moet
worden behouden wil Sint-Truiden een leefbare stad
blijven. Een groei die enkel stoelt op het model van de
weinig dense verkavelingen zal de kwaliteiten van SintTruiden snel ondergraven. Een menging met verdichting
op de juiste plaatsen kan ervoor zorgen dat stedelijkheid,
landelijkheid en dorpsheid elkaar ook in de toekomst
nog raken.

‘op mijn leeftijd moet je blijven bewegen’
Y, een 69-jarige man, zit op een bankje
bij de veemarkt. Hij vertelt me hoe hij de
buiten wel wat mist, waar hij is opgegroeid.
Maar de nabijheid van het Speelhof maakt
veel goed. Het is een prachtig domein, en
hij trekt er elke dag vanuit Schuurhoven
naar de cafetaria. ‘Op mijn leeftijd moet je
blijven bewegen, anders loop je vast’. Hij is
12 jaar geleden gevallen en sukkelt met zijn
heup; de dokter heeft hem verteld dat hij
elke dag moet wandelen. Dat doet hij graag.
‘Zo kom ik ook eens buiten, en ontmoet je
nog eens mensen. Je moet oppassen om niet
te vereenzamen, als je de hele dag maar op
je appartement blijft.’

‘sociale contacten en beweging zijn mijn
therapie’
X (59) heeft kanker en moet in beweging
blijven van de dokter. Hij houdt erg van
het Speelhof, vooral van de Rozentuin.
‘Die wordt onderhouden door mensen van
WIRIC, dat vind ik heel mooi.’ Als hij kan
fietst hij de stad uit, dat geeft hem mentale
rust. Maar hij doet ook wel eens mee met de
petanqueclub in het park, nu hij niet meer
kan bowlen. ‘Ik doe heel graag bowling,
maar petanque is ook leuk, en het zijn
vriendelijke mensen. Sociale contacten zijn
heel belangrijk voor mij. Zo vind ik de
kracht te blijven vechten tegen mijn ziekte’.

neerslag buurtonderzoek
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C. Sint-Anna site als motor voor
de Zorgstad.

D. Kruispunt tussen stad, dorp en
land.

Het pilootproject voor de site Sint-Anna kan de aanzet
vormen voor de uitbouw van een dergelijk zorgtraject
en voor de verdere integratie en verweving van zorg in
de stad. De Sint-Anna site ligt op een strategische plek,
waar de groene vinger van het Stadspark en het Speelhof het stadshart raakt, en waar de bruisende binnenstad
overgaat in het meer dorpse karakter van Schuurhoven.
Het diverse karakter van de site biedt de mogelijkheid
om deze uit te bouwen tot een zorgknooppunt waar zorg,
wonen en ontspanning met elkaar worden verweven binnen de site alsook in het omringende stedelijk weefsel.
Een dergelijke vernieuwende verweving van voorzieningen zal de Zorgstad Sint-Truiden niet alleen als een sterk
merk op de kaart zetten, maar ook een optie nemen op
een bloeiende sociale en economische toekomst.

De omgeving van de site heeft een bijzonder divers karakter. De kant van de Abdijstraat kent een drukke circulatie aan voetgangers, fietsers en auto’s. Ze leidt zuidwaarts naar het stadscentrum, waar leisure shopping en
horecavertier centraal staan. Noordwaarts kom je via de
Abdijstraat in het Stadspark en verderop het Speelhof,
een groene vinger die de buiten tot binnen de ring doortrekt. In het oosten heeft de omgeving een dorpser karakter, met een kern aan dagelijkse voorzieningen (bakker,
beenhouwer, groentenwinkel, krantenwinkel,…) aan
de Kerk van Schuurhoven en aan de Houtmarkt (zie figuur). Interviews met ouderen maken duidelijk dat deze
diversiteit als een kwaliteit wordt gezien voor het ouder
worden.

Sint-Truiden heeft er alle belang bij haar imago van
zorgzame stad sterker in de verf te zetten. Dat is niet
enkel een kwestie van communicatie. De zorg van de
toekomst breekt uit, laat zich niet opsluiten binnen de
muren van zorginstellingen. In tijden van vergrijzing is
zorg verweven met het stedelijk leven, is de hele stad
‘zorgvriendelijk’. Een dergelijke ‘zorgstrategie’ veronderstelt maximale toegankelijkheid voor zorgbehoevenden,
en de uitbreiding van zorgactiviteiten tot in het dagelijks
leven (meer mogelijkheden tot bewegen, sociale contacten, mentale prikkels,…). Dit vereist een ruimtelijke en
institutionele strategie met aandacht voor de begaanbaarheid van voetpaden, de bereikbaarheid en kwaliteit van
ontspannings- en bewegingsmogelijkheden, voorzieningen, ontmoetingsplaatsen, aandacht voor veiligheid, engagement van vrijwilligers en sociale verenigingen,... De
Sint-Annasite kan de motor vormen van een dergelijke
integrale zorgstrategie. Door haar omvang en ligging kan
ze een voorbeeldfunctie hebben en een hefboom betekenen om van Sint-Truiden de Zorgstad van de toekomst
te maken.

‘Een vrouw heeft de stad nodig’
Z (67) heeft een bloedklonter gehad
in haar hersenen, en heeft sindsdien
evenwichtstoornissen. Haar zus zoekt haar
regelmatig op, en gaat met haar naar de
Grote Markt. ‘Om winkels te kijken, en
mensen, wat ze aanhebben en zo. Een
vrouw heeft dat nodig’. Ze gaan echter nooit
lang, in de drukte op de smalle voetpaden
voelt ze zich niet altijd veilig. Achteraf
rusten ze wat uit in het park. Hier is meer
ruimte, kan ik arm in arm wandelen met
mijn zus zonder me zorgen te maken om te
vallen.’

E. Gaten dichten.

F. ... en verknopen.

De site is met andere woorden een unieke locatie, die
mogelijkheden biedt voor integrale, in de stad ingebedde
zorg, die elders niet te vinden zijn. Maar de site kan ook
een nieuw knooppunt worden in de stad, die gaten in
het weefsel dicht. De site is lang een ontoegankelijke barriere geweest. Dit is nog steeds zichtbaar aan de verkeersstromen. De site vormt, net als de abdijsite, een groot
gesloten bouwblok waar men rond moet om de stad te
doorkruisen. Via de Abdijstraat is de noord-zuid verbinding, waar voetgangers, auto’s en fietsers op een positieve
manier met elkaar worden geïntegreerd, gegarandeerd en
succesvol. De andere assen zijn vooral voor voetgangers
en fietsers echter meer problematisch (zie figuur). Zo
is de Stenaartberg een erg smalle straat waar het autoverkeer prioriteit krijgt. Voor fietsers, maar zeker voor
voetgangers is de straat bijzonder onaantrekkelijk. Het
voetpad is smal en ontbreekt zelfs op sommige plekken,
en is omgeven door doodse gevels zonder aantrekkingspunten. Desondanks is het de enige doorsteek tussen de
Abdijsite en de Sint-Anna site, die de Houtmarkt, kern
met dorpse, dagelijkse voorzieningen, verbindt met de
wijk rond het meer op stedelijke ‘leisure shopping’ gerichte Cicindria shoppingcentrum. Het is mogelijks een
van de redenen waarom beide winkelkernen het moeilijk
hebben, met veel leegstand en niet-commerciëel gebruik:
beide missen zo een deel van hun cliënteel, dat niet voorbij de barrière van de Stenaartberg raakt. Ook de link met
het platteland ontbreekt enigszins aan de Houtmarkt; In
tegenstelling tot de geïnterviewde ouderen uit Schuurhoven of de buurt rond het Cicindria shopping centrum,
is het Stadspark, laat staan het Speelhof, voor mensen
uit de buurt rond de Houtmarkt, hoewel in vogelvlucht
dichtbij, in de praktijk moeilijk bereikbaar.

De site zal niet alleen een missing link invullen, maar kan
zelf ook een belangrijk knooppunt worden in de stad.
Rust- en ontspanningspunten (pleintjes, een pad langs
de open te leggen Cicindria beek) en zorgvoorzieningen
(een zorghotel wiens gespecialiseerde wellnessvoorzieningen ook aan derden kunnen worden aangeboden, een
dienstencentrum voor ouderen uit de omgeving, commerciële ruimten) op de site maken deze tot een (zorg)
bestemming voor de wijdere omgeving.
Bovendien willen we vanuit een integrale zorgvisie de site
expliciet ontwikkelen als een gemengde woonomgeving,
waar evengoed plaats is voor jonge gezinnen als voor
ouderen. Dit biedt mogelijkheden voor mantelzorg en
geïntegreerd wonen (cf. Romerohuis in Leuven), maar
brengt ook leven en diversiteit op de site en stimulansen
voor zorgbehoevende bewoners.
Daarmee krijgt de site een voortrekkersrol in een integrale zorgstrategie die tot doel heeft om Sint-Truiden om
te vormen van een stad met (veel) zorgvoorzieningen tot
een geïntegreerde Zorgstad.

De ontwikkeling op de Sint-Annasite biedt de mogelijkheid om hier een mouw aan te passen en een missing-link
tot stand te brengen tussen de Houtmarkt enerzijds, het
Park en (de wijk rond) Cicindria Shopping anderzijds.
De Stenaartberg toegankelijker en aantrekkelijker maken
voor trage weggebruikers maakt het Cicindria-shopping
centrum bereikbaarder voor wie via het oosten de stad
binnenkomt, en de Houtmarkt bereikbaarder voor de
bewoners van de wijk rond het Cicindria shopping centrum. De natuurlijke, cruciale oost-west as van de stad
wordt zo hersteld.
Door de site diagonaal doorwaadbaar te maken voor
voetgangers en fietsers, worden het Stadspark en Speelhof, een cruciale voorziening voor ouderen, toegankelijker voor wie in de buurt van de Houtmarkt woont.
Beide verbindingen hebben niet alleen voordelen voor
(oudere en jongere) bewoners en winkeliers uit de omgeving van de site; het zorgt ook voor leven op de site.
Oudere bewoners die moeilijk de site kunnen verlaten
blijven zo niet van de stimulansen van het stedelijk leven
verstoken.
straatbeeld Sint-Anna site, zicht op de abdij
wanden, dieptewerking, hoge - lage gebouwen
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3. Strategische parameters
plintwerking versus ommuring

grenspleinen

doorsteken

Historisch grote entiteiten bepalen vandaag het karakter van de stad Sint-Truiden. Door het
accentueren van de plint onderlijnen we opnieuw het geheel van de Sint-Anna site en plaatsen we
het als geheel in relatie tot de zuidelijk gelegen abdijsite, de plint sluit ook aan bij de schaal van de
omliggende bebouwing.

Enkele overgangsruimtes worden ingeplant als grenspleinen die de relatie aangaan met de
omliggende bebouwing en straten.
De verschillende ‘grenspleinen’ hebben drie uiteenlopende karakters. Ze bevorderen als
oriëntatieruimtes op die manier de leesbaarheid van de omliggende ruimte. Ze zijn in materiaal
gelijkaardig, waardoor hun verschillende stedelijke betekenis onderlijnd wordt.
Het zijn rust- en ontmoetingsplekken, uitnodigende en geborgen stedelijke kamers van waaruit
de bewoners in een beschutte omkadering de dynamiek van de stad kunnen ervaren. Er is
zitgelegenheid en beschutting tegen de wind.
Het publiek domein vertoont een zekere terughoudendheid en dienstbaarheid. Dat drukt zich uit
in eenvoud van materialen, die enerzijds alluderen op de context en anderzijds logistiek voldoende
faciliteren in het gebruiksgemak. Als het publieke domein terughoudend is wordt het stedelijke
gebruik in beeld gebracht. De (dagdagelijkse) gebruikers van de ruimte zijn de actoren en geven
tevens mee gestalte aan een vorm van identiteit van de plek.

Gekoppeld aan de bovengenoemde grenspleinen zijn doorsteken doorheen de Sint-Anna site
gesitueerd. Op die manier ontstaat dynamiek op de pleinen.
De doorsteken overbruggen enerzijds de topografie van de site en anderzijds maken ze informele
diagonale doorsteken over de site mogelijk.
Deze inwendige straten verschalen de site in kleinere bouwdelen.
De doorsteken versterken samen met de grenspleinen de identiteit en oriëntatie. De identiteit
ontstaat door de ruimtelijke contrasterende scenografische opbouw. Een filmisch concept van de
stad, met sequensen gegenereerd door de beweging.

De ruimtelijke aftoetsing van de zorg integratie op de Sint–Anna site is
een vertaling van enerzijds de parameters uit onze basis zorg-integratie
typologie, zoals hiervoor beschreven, het programma en een lezing van de
omgeving van de site. De basistypologie is zo opgevat dat de vertaling op de
site verschillende vormen kan aannemen. Hierdoor is het masterplan flexibel
en wordt hier met andere woorden één mogelijk scenario toegelicht.
Naarmate het gesprek met de kwaliteitskamer en de bouwheer vordert, zullen
deze parameters en het programma uitgediept en aangevuld worden.
Place des Moulins, Marseille
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De oriëntatie komt door de referentiepunten, zoals de herprofilering van de Abdijstraat met
haar opnieuw zichtbaar geworden water, de grenspleinen, het bos-fragment en de omliggende
architectuur. Tussen deze ijkpunten organiseert zich de beweging.

terraswerking

omsloten tuinen en daktuinen

hoogbouw

Door een aangehouden bouwhoogte van de plint van een tweetal bouwlagen, ontstaat tussen deze
ingeschaalde bouwpercelen een terraswerking. Deze benadrukt de topografie van de site op een
toegankelijke manier.
Deze terraswerking biedt zeer gevarieerde doorkijken en uitzichten op en over de site naar de
omgeving.
Door deze terraswerking is het mogelijk logistieke verbindingen te kruisen met hoger gelegen
publieke verbindingen. (zie verder inplanting zorg onderdelen)
Door het niveau van de Cartuyvelsstraat door trekken tot diep op de site ontstaat de mogelijkheid
om van hieruit de site op een zeer toegankelijke manier te ontsluiten.

In complementariteit met de stedelijke, culturele ruimte staan de intense natuurlijke binnentuinen.
Hier staat de natuur in haar weelde centraal. Deze tuinen hebben verschillende karakters, gaande
van een bos-fragment tot een stuk hoeve-erf of een botanische stadstuin.

De horizontale benadering van de omranding van het maaiveld wordt aangevuld met een verticale
opbouw van gebouwen die een gevarieerde aansluiting met de stad maken. In dit concentratiemodel
behouden we doorzichten en lucht. Deze torens zijn bovenaan op dezelfde hoogte als een geheel
afgelijnd, enkele meters onder de hoogte van de abdijtoren. Door deze gemeenschappelijke
bovengrens wordt zowel het geheel van de site als de glooiende topografie van de site onderlijnd.

Op de gebouwen worden daktuinen gepland, met een lage wand omsloten ruimte waar verschillende
gekoppelde functionele kamers het medegebruik op een ongedwongen manier stimuleren. De lage
ommuring biedt beschutting, veiligheid en een contemplatieve kijk op de omliggende stad.
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3. Strategische parameters
doorwaadbaarheid en toegankelijkheid

programma en functiespreiding

De combinatie van de verschillende doorsteken doorheen de site levert een gevarieerde scenografie
op met toegankelijke, zachte hellingen, die de site op verschillende manieren intern en met de
omliggende stad verbindt.
Naast deze relaties zorgen we ervoor dat het woonzorgcentrum een verbindend element is dat
intern en extern het niveauverschil spontaan overbrugt en de bewoners vlot op elke hoogte van de
stad kan brengen (zie eerder terraswerking).
De site is als geheel doorwaarbaar, maar ook de bouwdelen op de verschillende terrassen zijn voor
de bewoners verbonden met de stad. Het resultaat is een geheel dat op verschillende meer en
minder formele manieren beleefd kan worden.

Als basis werd uitgegaan van het doel parkeren in het centrum zo veel mogelijk te beperken. Naast
de parking die op vraag van de stad Sint-Truiden voorzien wordt om de parkeerdruk van buurtbewoners op te vangen (158p), worden gebouwgebonden parkeerplaatsen (117p) ingericht op de
site. Beiden komen in een ondergrondse parking te liggen en worden verdeeld over 2 verdiepingen,
haaks op de helling ingeplant ifv. het minimaliseren van de verstoring grondwaterstromen. De
parking wordt geconcentreerd centraal op het terrein, ter hoogte van de straat die de 4 bouwblokken bedient, en net naast het wzc. Hierdoor worden alle torens rechstreeks aangesloten op het
ondergronds parkeren en garanderen we een minimale afstand tot de parking vanop elk punt op
het terrein. Door de vertikale circulatie te concentreren rond de interne straat, wordt een zekere
stimulans gegevens aan het exploiteren van deze nieuwe straat.

Het woonzorgcentrum is georganiseerd langs de doorsteken, rond de tuinen en in relatie tot de
grenspleinen. We streven naar een afgewogen evenwicht tussen een logistieke concentratie en een
verkorreling op de site. Logistieke en functionele relaties kunnen gegarandeerd worden doordat de
topografie dit toelaat . Het woonzorgcentrum wordt opgebroken in gescheiden entiteiten. Door
de terraswerking zijn de verschillende leefgroepen op verschillende manieren te benaderen en is
meervoudige adreswerking mogelijk.
Wonen: het wonen is over de gehele site gesitueerd in diverse typologieën met verschillende
gradaties van gegroepeerde voorzieningen.
Dienstencentrum: is in de Cartuyvelsstraat aan het grensplein gesitueerd. Deze activerende functie
brengt leven in deze straat en linkt de plek met het dienstencentrum van het ocmw. In een ander
gebouw, maar ook in sterke relatie tot dit pleintje voorzien we de zorg-woon regiekamer.
Hotel en wellness: wordt gesitueerd aan de bedrijvige Abdijstraat, in relatie tot de toegangsweg
naar centrum van de stad. De aanwezigheid van de Cicindriabeek, het koppelen aan een wellness
en fysio functie zal deze plek typeren vanuit het thema ‘gezondheid’.
Kleine commerciële functies deze worden voorzien op verschillende mogelijke locaties, ter hoogte
van de grenspleinen.
Een bibliotheek zien we eventueel gesitueerd nabij de regiekamer.
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parkeren

wonen
zorgloket
lokaal dienstencentrum
kinderdagverblijf
commerciële functies
zorghotel
spa / wellness

fasering en overgangscondities
Fase 1: deze betreft de realisatie van het woonzorgcentrum
dat in dezelfde fase gecombineerd wordt met de opbouw
van meer of minder gerelateerde woonvormen.
Het is belangrijk om in een eerste fase reeds een
representatieve mix van functies te realiseren. In deze eerste
fase wordt ook de regiekamer en het dienstencentrum
gerealiseerd zodat de regie van het woon-zorg beleid
van de site ontwikkeld kan worden. Voor deze functies
kan reeds de eerste fase van de ondergrondse parking
gerealiseerd worden. (die in latere fase zal aansluiten op
de overige parking).
In de eerste fase wordt een nieuwe kwaliteit in de site
geïntroduceerd. Door op de nog open ruimte tijdelijke
aanplantingen en lichte, evenementiële invullingen te
voorzien willen we van de open ruimte gebruik maken
om het medegebruik van de site te initiëren in de
omgeving. Op die manier wordt de betekenis van de
site getransformeerd en worden toekomstige fasen in
een vernieuwd daglicht geplaatst. Deze lichte ingrepen
kunnen van culturele, landschappelijke of evenementiële
aard zijn.
Mogelijke tweede fase: realisatie van zorghotel en een
groot woongedeelte met de parking.
Mogelijke derde fase: realisatie van een tweede groep
woningen
Deze fasering kan verder ingeschaald worden en aangepast
worden ifv de mogelijkheden die zich aanbieden.
Wij vermelden het belang om overlast van de werken tot
een minimum te herleiden, een vlotte bereikbaarheid te
garanderen en in elke fase een betekenisvolle ruimte na
te streven.

boven: beeld op een binnentuin
onder: beeld op de Stenaartberg

11

4. Programma toets in de stedelijke strategie
4.1. WZC voor ouderen met somatische klachten
1.
woonzorgcentrum voor ouderen met somatische beperkingen
De leefgroep is samengesteld uit een groep van 7 en 8 bewoners. Deze delen een
verpleegpost. We willen deze leefgroepen bewust kleinschalig houden, maar compenseren
dit door alle leefgroepen logistiek met elkaar te verbinden.
We streven naar kwalitatieve verblijfsruimtes in groep en individueel, georganiseerd tussen
enerzijds een stedelijke setting en anderzijds relaties met de binnentuin. Tussen deze gradiënt
van rust en prikkels kan de bewoner zich vrij bewegen volgens eigen karakter of stemming.
We voorzien naast een gemeenschappelijke toegang tot de leefgroep ook toegangen die
uitgeven nabij of rechtstreeks in de zorgstudio’s (mogelijkheid tot individuele adressen).
Op deze manier is er voor zowel bewoner als bezoeker een keuze tot vermenging met de
leefgroep. We voorzien een overgangsruimte tussen binnen en buiten: een overdekking, een
windbeschutte ruimte, een inpandige serre met groenten.
Een ander voorbeeld van een dergelijke overgangsruimte is een cafetaria die grenst aan het
centrale pleintje (zie p 19). Deze ruimte heeft door haar setting ook een betekenis voor de
buurt, door haar op te vatten als een transparante, uitnodigende doorsteek die uitgeeft op
het karakteristieke bos-fragment. In dit soort ruimtes kunnen breiclubjes, leesmomenten,
koor-concertjes, en dergelijke plaatsvinden.

kamer

afdeling

2.
doorzon kamer
De individuele zorgstudio is opgevat vanuit dezelfde overgang tussen enerzijds de
gemeenschappelijke ruimte, en de relatie naar de wereld aan de gevel anderzijds. Een
beschut terras onderlijnt de gerichtheid op de wereld, terwijl aan de zijde van de gang de
dagzone van de studio in relatie staat tot het gemeenschappelijke leven in de afdeling. Deze
doorzon situatie brengt licht en zicht in de anders vaak besloten gangen van de leefgroep.
Het is aan de bewoners vrij om hun graad van verbondenheid met de leefgroep te bepalen.

4.2. WZC voor ouderen met dementie

doorzon kamer

3.
huis voor dementerende mensen
In tegenstelling tot de leefgroep met somatische ouderen pleiten we voor een meer
huiselijke dag-nacht indeling van de leefgroep. De leefruimte is ingedeeld in verschillende
karakteristieke plekken met een verschillende mate van rust of prikkels. Zo zijn enkele
leefdelen meer op de binnentuin gericht, terwijl andere meer prikkelende ruimtes zich op
de stad richten. Net zoals de leefgroepen voor somatische ouderen gaan we ervan uit dat de
ouderen zich vrij kunnen bewegen in een omgeving die hun het beste ligt.
Tussen het dag- en nachtdeel voorzien we enkele gemeenschappelijke badkamers. De
overgang tussen het dag- en nachtdeel willen we goed voelbaar maken.
4.
kamer voor dementerende ouderen
De kamer voor mensen met dementie is geborgen en gericht op een rustige buitenomgeving.
In deze slaapkamers worden externe prikkels geminimaliseerd. Het zijn intimistische
ruimtes die inspelen op de verkleinde leefwereld van deze mensen. Door de badkamers niet
toegankelijk te maken vanuit de kamer wordt nachtelijke verwarring verminderd.
kamer
leefruimte
badkamer
personeel
tuin
kamer

afdeling

plein
leefruimte mensen met dementie
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4.3. Regiekamer en dienstencentrum
5.
de zorg-regiekamer en het dienstencentrum
De zorg-regiekamer is de centrale functie die de
communicatie als fundament van de pilootsite moet
waarborgen. Deze dynamische functie wordt ingepland
op een van de grenspleinen. Het is een sterke attractor
die samen met het dienstencentrum dynamiek brengt in
de smalle Cartuyvelsstraat.
Aan deze regiekamer kan een bibliotheek gekoppeld
worden, waar we informeren en communicatie als thema
hanteren. In een dergelijke functie kunnen bewoners
bijvoorbeeld bijstand krijgen bij het gebruiken van
nieuwe media, informeren naar activiteiten of hun zorgvraag bespreken…

4.4. Hotel en Spa
6.
hotel en spa
Het hotel zien we in de eerste plaats als toeristisch hotel
waar ook zorg aangeboden kan worden. De combinatie
met een aangelegen wellness – kuuroord schept een
open, kwalitatieve focus op gezondheid en wellness, deze
focus heeft de mogelijkheid om zorgtoeristen en klassieke
toeristen met elkaar verzoenen.
De inplanting, flankerend aan het grensplein in de
Abdijstraat, langs de Cicindriabeek, is een voorname
inplanting in nauwe relatie tot de Grote Markt. De
wellness functie kan ook gedeeld worden met andere
hotels in de buurt.
Het hotel biedt een brede waaier van verschillende
kamers aan, waar de zorg in gradiënten meer en minder
aanwezig zijn. Doel is enkele behandelingen uit de
medische sfeer in een gezondheidsperspectief aan te
bieden. Gecombineerd met bijvoorbeeld een kwalitatieve
bistro met streekproducten wordt de publieke ruimte aan
de Abdijstraat een dynamische schakel in en met de stad.

projectvoorstel Sint Anna site, maquette
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4. Programma toets in de stedelijke strategie
4.5. Wonen
7.
wonen
Het woonconcept is gebaseerd op de combinatie van twee
uitgangspunten: enerzijds het creëren van gevarieerde
ruimtelijke kwaliteiten en anderzijds het realiseren van
een brede waaier aan woontypologieën in verschillende
combinatievormen. We kunnen algemeen stellen dat de
site een zeer aantrekkelijke omgeving is om te wonen.
a.

Kwaliteiten:
- Licht lucht door de combinatie van verticale
en horizontale gebouwen
- Gevarieerde relatie met de buurt, de stad,
het landschap
- Rijwoningen en appartementen
- Stad en tuin relatie
- Belevingsvol intern landschap
- Directe verbinding met daktuinen
- Nabijheid van de zorg
- Flexibel casco: kwalitatief onderscheid tussen
structurele en vrije invulling

Gevarieerde relatie met de buurt, de stad, het landschap

Intern landschap

Directe verbinding met de daktuinen
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b.
Typologieën en schakels:
Over de gehele site worden zeer gevarieerde
woonvormen voorzien. Van individuele rijhuizen tot
luxeappartementen, assistentiewoningen,
grote en
kleine zorgflats, studio’s, 1-2-3 kamer appartementen.
Uitgangspunt is een flexibele mix van typologieën die
in tijd volgens verschillende modellen geschakeld of
losgekoppeld kunnen worden. Hiertoe wordt deze mix
van typologieën toegepast per gebouw.
Deze basistypologieën worden op hun beurt aangeboden
in verschillende graden van medegebruik van bepaalde
woonfuncties (‘co-housing’). Dit kan gaan van een tuin
delen tot het delen van een keuken of leefruimte bij
mogelijke zorg-configuraties.

5. Potenties zorg
De zorgdoelstelling van het masterplan is de
vermaatschappelijking van de zorg. De ruimtelijke
vertaling hiervan resulteert in een ‘onzichtbare zorg’. Een
zorgsite presenteert zich in dit opzicht in eerste plaats als
een plek in de wereld die ten volle de potenties van een
site (bvb. stedelijke context) maximaal valoriseert. Het is
binnen deze context dat de zorg naar de bewoners wordt
gebracht.
Dit mag er niet toe leiden dat essentiële elementen
van de zorgpraktijk worden verwaarloosd. Schaal en
logistieke optimalisatie zijn belangrijke parameters voor
een efficiënte zorgverlening maar staan in een gespannen
verhouding tot de (ruimtelijke) beleving ervan. De
uitdaging bestaat erin de verschillende zorgtypes
voldoende geconcentreerd en op voldoende schaal te
organiseren zodat ze efficiënt kunnen toegepast worden,
en ze tegelijk te verweven zodat ze nooit dominant worden.
Belangrijk hierbij is dat door menging van zorgtypes op
één site de ruimtelijke infrastructuur en de traditioneel
hieraan verbonden zorgpraktijk van elkaar kunnen
losgekoppeld worden. Binnen eenzelfde infrastructurele
‘cel’ kunnen dan verschillende zorgpraktijken toegepast
worden. Of eenzelfde zorgpraktijk kan in verschillende
ruimtelijke settings worden ontplooid.
Dit veronderstelt de ‘inbouw’ van een flexibiliteit en een
aantal gradiënten in de zorgpraktijk, bijvoorbeeld:
• Zorgmedewerkers met een wisselende dagtaak en/of
een dubbel statuut (vaste locatie/ambulant) voor een
zorgverlening ‘op maat’.
• Zorgmedewerkers die ‘in de buurt’ wonen.
• Ketenvorming in de zorg: aanbod van een zorgpakket
‘op maat’ samengesteld uit verschillende schakels uit de
zorgketen met de ‘regiekamer’ als sturende instantie. De
site kan zich dan gedragen als ‘zorghotel’ op grote schaal
waarbij de regiekamer optreedt als de dienstenbalie waar
de gasten hun verblijfspakket kunnen reserveren.
• Aanbod van verschillende gradiënten van zorg op
dezelfde locatie (van quasi zelfstandig wonen tot intens
begeleid wonen) uitgaande van diverse actoren (zie
hieronder).
• De regiekamer als regulerende instantie moet het
mogelijk maken dat naast wachtrij en financiële
maatstaven ook de sociale betrokkenheid op de
omgeving, en de bereidheid tot inschakeling in een
zorgpraktijk, opgenomen kan worden als maatstaf voor
de toewijzing van een aantal woningen.
• Extra-muralisering van de zorgpraktijk: fysio in de
wellness van het hotel, kaarten in het buurtcentrum
of uitrusten op een pleintje na de krant gekocht te
hebben… en het WZC openstellen voor de buurt.
Onthaal woningen in de nabijheid van dag- en
nachtopvang.
Flexibiliteit en mix aan woontypes maakt het concept van

‘levenslang wonen’ realiseerbaar, dwz.: aanpasbaarheid
(‘meegroeien’) van woningen, maar ook binnen een wijk
kunnen blijven wonen, waardoor de ondersteuning van
mensen in de omgeving kan blijven bestaan. Zo blijft het
dagelijks leven vertrouwd en blijven de mensen actiever.
De vermenging van typologieën versterkt de kansen op
aangepast wonen in dezelfde omgeving.
Een mix aan woontypes en de daarin realiseerbare
gradiënten in zorg zijn essentiële concepten die we
verder willen ontwikkelen om op die manier vat te
krijgen op de noodzakelijke ruimtelijke condities om
de zorg te vermaatschappelijken. Uitgangspunt hierbij
is het ‘wie verzorgt’-perspectief en een analyse van de
noodzaak / wenselijkheid / nabijheid van (professionele)
hulp gekoppeld aan de ruimtelijke condities om deze te
realiseren. Met een gradiënt in het ‘statuut’ van de hulp
stemmen een aantal minimale (ruimtelijke) voorwaarden
of voorzieningen overeen, zowel op het niveau van de
individuele woongelegenheid als op een ruimer niveau.
Bijvoorbeeld:
a. Zorg door Partner: moet aangevuld worden
met diensten, eventuele dagopvang in de wijk, een
toegankelijke woning voor mensen met fysische
beperkingen.
b. Zorg door Familie: moet aangevuld worden met
extra slaapmogelijkheid in de woning, de mogelijkheid
kort of lang in de buurt te verblijven (Hotel), of de
mogelijkheid te voorzien in nachtopvang in de buurt
(Hotel, kortverblijf, …).
c. Zorg door andere ouderen, buren helpen elkaar:
bevriende buren, bekende ouderen: ‘open voordeur’
principe; mogelijkheid om in de buurt te kunnen blijven
wonen bij toename zorgbehoefte.
d. Zorg in Onthaalgezin: zie kangoeroe loft, zorgunits
gecombineerd met gezinswoning of appartement.
e. Zorg door Vrijwilligers: welke diensten en incentives
kunnen hiervoor in ruil aangeboden worden? Maaltijden
in WZC of Hotel, goedkopere huur, …
f. Zorg door Mantelverzorgers: kleine leefgroepen,
maar met ‘veiligheids - nabijheid’ ‘s nachts edm.
g. Zorg door Verplegend personeel: variabele taak, ook
gevoel in de stad te zijn, ondersteuning kunnen vragen
op drukkere momenten, nabij wonen, wachtdienst thuis.
h. Medische zorg: aanwezigheid artsenpraktijk op de
site, decentrale zorg vanuit het ziekenhuis op de site (in
het WZC?, in het Hotel?), georganiseerd transport naar
het ziekenhuis, ...

overzicht Sint-Anna site
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6. Proces
Voorgaande conceptvorming illustreert hoe wij als
ontwerpteam werken met de ambitie om het maximum
aan kwaliteit uit het project te halen.
Het ontwerpteam zet in op ‘ontwerpend onderzoek’ én
op ‘onderzoekend ontwerp’. De toegevoegde waarde
zit in het gegeven dat we het onderzoek baseren op een
zeer grondige kennis /reflectie van/over het programma,
zowel op een pragmatisch als op een theoretisch niveau,
en op een zeer grondige kennis/reflectie van/over de
stedelijke context van de site in Sint-Truiden.
Het onderzoek kan gedefinieerd worden als het aftasten van
ontwikkelingsmodellen (ruimtelijk en organisatorisch)
door middel van concrete ontwerpvoorstellen en
scenario’s. Specifiek voor onze aanpak is dat hierbij
telkens de verschillende schaalniveaus intens op elkaar
betrokken worden en op hun onderlinge impact en
consistentie worden afgetoetst.
We hanteren deze ontwerpmethodiek om op een
geargumenteerde wijze en in een dialoog met de
betrokken partijen ontwerpoplossingen te kunnen
formuleren.
Ontwerpend onderzoek is in dit opzicht een instrument
in het besluitvormingsproces en wordt ingezet om
beslissingen mee vorm te geven en het proces in een
bepaalde richting te sturen. We hanteren als ontwerpteam
bepaalde keuzes die we argumenteren en waarmee we
het proces sturen. De verschillende ontwerpvoorstellen
en –reflecties gerelateerd aan programma en
randvoorwaarden zullen zorgen dat er een debat op gang
kan worden gebracht tussen de diverse actoren . Uit
deze wisselwerking tussen actoren en ontwerpteam zal
de inhoud van het ontwerpend onderzoek vorderen en
vorm krijgen.
Ontwerpend onderzoek is een inclusieve methode
waarin de diverse dimensies die aan de orde zijn (sociaal,
cultureel, zorg-praktisch, ruimtelijk, financieel-juridisch,
economisch, …) intensief onderzocht en betrokken
worden. Aan elke dimensie zijn actoren verbonden.
Het ontwerpteam is de actor voor de dimensie ‘ruimte’
en zal de verschillende dimensies moeten trachten te
integreren in de dimensie ‘ruimte’. Het ontwerp is de
ruimtelijke verbeelding van de verschillende dimensies.
Om de aangereikte dimensies kritisch te bevragen en
waar mogelijk te verrijken en te verbreden voorziet het
ontwerpteam in een eigen ‘reflectiekamer’ met experten
vanuit de academische wereld. Ook hier is specifiek
voor onze aanpak dat reflectie vanuit de verschillende
schaalniveaus wordt ingezet en op haar onderlinge
impact en consistentie wordt afgetoetst.
Het ontwerpteam zal op het niveau van het proces
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dan ook een ‘open en kritische’ houding aannemen en
meegaan in dit proces. Dit betekent o.a. de exploratie
van mogelijkheden (gesuggereerd door diverse actoren of
vanuit de eigen reflectiekamer), de interpretatie van de
opdracht, de interpretatie van de randvoorwaarden, het
aantonen van opportuniteiten en/of problemen, etc.
Doel is dat door deze innovatieve en creatieve
ontwerpreflecties ‘tot de verbeelding wordt gesproken’ en
dat toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen bespreekbaar
worden gemaakt. Het aanleveren van de gepaste media
(plannen, schetsen, studiemaquettes, schema’s, collages,
…) die afhankelijk van het moment in het proces het
juiste detailniveau bevatten is daarbij essentieel.
Om dit proces in goede banen te leiden stellen we een
duidelijk gedefinieerd team voor waarmee we aan het
project kunnen werken. We voorzien één aanspreekpunt
(Single Point Of Contact – SPOC) waarlangs de
communicatie met het ontwerpteam zal verlopen.
De SPOC is ook de interne projectcoördinator van
het ontwerpteam. Hij/zij bewaakt het volledige
projectverloop in al haar aspecten. De SPOC zal hiervoor
gebruik kunnen maken van een kwaliteitssysteem dat
ISO 9001 gecertificeerd is. Dit kwaliteitssysteem gaat
uit van een geïntegreerde analyse van het ontwerp- en
realisatieproces die in een specifiek kwaliteitsplan wordt
verwerkt. In essentie berust dit op:
• de formalisering van het procesverloop in zijn
verschillende fasen en de structurering van de interventies
van de verschillende betrokken partijen, zodat deze
opvolgbaar en controleerbaar worden;
• de vastlegging van overleg- en terugkoppelingsmomenten
met de andere betrokken actoren;
• de systematische beheersing, bewaking en rapportering
ten aanzien van de aspecten Geld, Organisatie, Tijd,
Informatie en Kwaliteit (GOTIK);
• de integratie van de van toepassing zijnde regelgeving.
Het Ontwerpteam is bereid om éénmaal per jaar het
project te laten auditen ter gelegenheid van de in het
kwaliteitssysteem voorziene externe audits. Ook tijdens
de interne audits zal regelmatig het project mee geaudit
worden.
Het ontwerpteam gaat er van uit dat de projectorganisatie
wordt opgezet rond een projectregisseur die als
spelverdeler optreedt tussen het ontwerpteam, de
opdrachtgever en de andere betrokken actoren. De
projectregisseur is het communicatief scharnierpunt en
de verantwoordelijke voor het proces.

Opdrachtgever

Projectregisseur

• Specifieke projectdefinitie;
•Specifieke randvoorwaarden (juridisch, ruimtelijk,
beeldkwaliteit, aspecten van zorg, …);
• Plan van aanpak;
• Gedetailleerd programma van eisen;
• Globale raming van de realisatiekost;
• Doorlooptijd en planning van studie en uitvoering.
Deze opdrachten worden uitgevoerd in regie per vacatie.

Ontwerpteam

Externe partijen

Reflectiekamer

Het inhoudelijke en praktische verloop van het
ontwerpproces voor het masterplan stellen we als volgt
voor:
1.
Wij definiëren het masterplan als het
vastleggen van een globale visie op de toekomstige
ontwikkeling van de site. Deze wordt vertaald
in ruimtelijke basisconcepten, die op hun beurt
verfijnd worden tot globale principes en richtlijnen
(typologieën, programmatorische relaties, publieke
en private buitenruimtes, duurzaamheidsstrategie,
materiaalconcept en een visie over de inschaling in
architecturale deelprojecten),
voorgesteld aan de
hand van inspirerende (sfeer-) beelden, schema’s en
organigrammen. Daarnaast wordt een strategie voor de
fasering en het opdelen in deelprojecten ontwikkeld.
Deze invulling van de masterplanfase wordt uitgevoerd
tegen een forfaitair bedrag.
Zijn niet vervat in het masterplan;
• Het vertalen van deze richtlijnen in stedenbouwkundige
bepalingen (plannen en bepalingen) beschouwen wij
buiten deze opgave.
• Het uitwerken van specifieke typologieën op plan
niveau
•…
2.
Fasering en strategieën voor uitvoering van
deelprojecten.
Meer gedetailleerde studie van de faseringsmogelijkheden
en -voorwaarden van de verschillende programmaonderdelen. Voorstellen van opdeling van de ontwikkeling
van de totale site in verschillende deelprojecten.
Deze opdracht wordt uitgevoerd in regie per vacatie.
3.
Voor de diverse deelprojecten worden, als
verfijning van het globale masterplan, vervolgens
volgende elementen en richtlijnen aangebracht:

4.
Participatief traject
Opvolging van de uitwerking van het ontwerp en de
uitvoering van de deelprojecten met het oog op de
bewaking van de globale principes van het masterplan en
de meer specifieke richtlijnen per deelproject.
Deze opdracht wordt uitgevoerd in regie per vacatie.

7. Duurzaamheid
ALGEMENE BENADERING DUURZAAMHEID MASTERPLAN
Geïntegreerd ontwerpen is noodzakelijk om tot een
duurzame ontwikkeling te komen zoals in voorgaande
procesbeschrijving beschreven. Het ontwerpteam is daarom voorzien van interne specialisatie inzake duurzaamheid om zo een maximale wisselwerking te garanderen.
Voor duurzaamheid is er geen vastliggend recept, maar
het vertrekt steeds vanuit hetzelfde gedachtegoed; namelijk het optimum vinden tussen de sociale, ecologische en
economische aspecten van het project.

in het centrum, de Sint-Anna site en de Veemarkt en het
ziekenhuis op een regelmatige basis verbinden.
d. Creatie extra (ondergrondse) buurtparking
e. Rolstoelvriendelijke en brede (>3m) paden.
f. Veilige verbindingen ’s nachts voor het verplegend personeel
3.
Biodiversiteit
a. Bosbehoud. vb: grotere bomen behouden cfr tuin (40
jaar)
b. Integratie groenvoorziening in structuurplan. vb: variatie in type groenzones
c. Aanplantingen met inheemse beplantingen en dieren’hotels’. vb: insectenhotel / vogelnestkastjes / vlinderstruiken / dierenparkje
d. daktuinen
4.
Daglicht
a. Aangepast aan de behoefte van de bewoner. vb: meer
daglicht voor SOM-kamers ten opzichte van DEM-kamers
b. Aangepast aan de behoefte van het personeel
c. Verblinding vermijden. vb: combinatie structurele
buitenzonwering aangevuld met binnenzonwering waar
nodig

Vanuit deze filosofie is een voorstel tot invulling van
duurzaamheid voor dit project gevloeid dat verderop in
het proces kan afgestemd worden. Hieronder een aanzet
in de vorm van 14 ingrediënten die aanleiden geven tot
duurzaam masterplan voor de site met enkele voorbeelden.
1.
Slimme inplanting
a. aangepaste plaatsing van SOM- en DEM-kamers. vb:
DEM-kamers hebben noodzaak aan rust en worden naar
de tuin georiënteerd, terwijl een groot deel van de SOMkamers naar de stad gericht zijn omdat ze op die manier
in relatie staan tot het dagelijks leven.
b. Rekening houden met het (hellend) terrein. vb: De
publieke ruimte voorziet in een maximale toegankelijke
ontsluiting van de verschillende diensten. vb: horizontale
doorsteek in het wzc naar de Carthuyvelsstraat. De inplanting van het hotel in de Abdijstraat…
c. Aansluiten bij de omgeving. vb: dienstverlening inplanten in de buurt van gedeelte OCMW
d. Parking die bereikbaar is van op de verschillende hoogtes van het terrein
2.
Mobiliteit
a. Publieke pleinen en tuinen
b. Communicatie. vb: smart info panels met info openbaar vervoerregeling
c. Elektrische mobiliteit. vb: (elektrische) pendelbus die

5.
Levenslang wonen
a. Structurele flexibiliteit (flexibele casco). vb: geen dragende binnenwanden en vaste maatvoering
b. SMART electricity. vb: KNX (openbus) systeem uitbreidbaar met gebruiksvriendelijke en ondersteunende
domoticatoepassingen die mee-evolueren met de bewoner (lees: pas wanneer ze dit nodig hebben)
c. Rolstoelvriendelijke toegangen en liften. vb: voor badkamer ook de verstevigingen voorzien voor eventuele
handgrepen e.d. op termijn te voorzien.
d. Mogelijk maximaliseren dat ouderen in de buurt kunnen blijven wonen, ongeacht hun wijzigende zorgbehoefte.
6.
Energiebewuste site (Trias Energetica)
a. Energie’centrale’op de maat van de site
i. 1 centrale opwekkingscentrale voor verwarming (en
koeling) die modulair kan opgebouwd worden met de
groei van site. vb: gasabsorptiewarmtepomp (hoogste
rendement op dit moment) gekoppeld aan ondiepe geothermie. Hierdoor is ook zeer efficiënte koeling mogelijk
(bron opladen) voor de zones met koelvraag. Dit kan
modulair ontwikkeld worden.
ii. Hernieuwbare energievoorzieningen die modulair
kunnen opgebouwd worden met de groei van de site. vb:
zonnecollectoren op de torens voor sanitair warm water
voor de bewoners en ondiepe geothermie voor opslag
warmte en koude.
b. Laag-energetisch gebouwen:

i. K30-isolatiepeil
ii. Luchtdichte gebouwschil n50-waarde 1 h-1
iii. E-peil E60
iv. Zonwering. vb: structurele zonwering waar mogelijk
v. Warmteterugwinning op de ventilatie. vb: via (hygroscopisch) warmtewiel
vi. Aanwezigheidsdetectoren
vii. Efficiënte verlichting binnen en buiten
7.
Gezonde binnenlucht
a. Ventilatiedebiet in functie van de bewoners / personeel
b. Opengaande ramen
c. Gebruik van pollenfilter op de ventilatie
d. VOC-arme materialen
8.
Water
a. Minimaliseren van verharding en ondergrondse voorzieningen
b. Waterdoorlaatbare verharding waar verharding is voorzien
c. Groendaken en daktuinen
d. Waterzuinig sanitair
e. Regenwaterrecuperatie waar mogelijk
f. Waterlekdetectie op stadswater
9.
Kosten optimaal model
a. Technieken toepassen met lage onderhoudsintervallen
b. Onderhoudsarme constructiematerialen
c. Fasering van ontwikkeling in economisch perspectief
d. Inzetten op overlappende functies en betekenissen van
voorzieningen en ruimtes
10.
Materialen
a. Optimaal hergebruik van sloopmateriaal en aandacht
voor de werforganisatie.
b. Natuurlijke isolatiematerialen
c. FSC- of PEFC-hout
d. Recycleerbare materialen vb: Cradle-to-Cradle
e. Materialen die bij verwering een kwalitatief karakter
behouden
11.
Geluid
a. Van buiten naar binnen
b. Binnen. vb: geluidsarme toestellen, low noise ventilation
c. Van de site naar de omgeving. vb: richtlijnen VLAREM
volgen
12.
Innovatieve (onzichtbare) zorg
a. Functies en faciliteiten creëren voor medegebruik: wel
en niet-zorgbehoevenden. vb: fysio-fitness, bistro, polyvalente ruimte, petanquebaan, bibliotheek
b. Site-overschrijdende functies. vb: regiekamer als informatiecentrum voor zorg Sint-Truiden, regio Sint-Truiden, Vlaanderen.

13.
Participatie
Participatie gaat uit van de waardering van human resources. De buurtbewoners en gebruikers als bron van
kennis beschouwen.
Planvorming in overleg met de buurt ontwikkelen is een
bottom-up strategie voor een duurzame buurtontwikkeling. Dit kunnen bvb. gebruikersgroepen zijn zoals scholen en dergelijke. Op die manier kan gedeeld gebruik
van voorzieningen geïmplementeerd worden. en wordt
de nieuwe site in de omgeving gedragen.
Om het innovatieve masterplan te realiseren is de betrokkenheid van de gemeenschap belangrijk. Een duurzaam
concept is niet enkel uit te drukken in de CO2 uitstoot.
Om werkelijk duurzame archi¬tectuur te maken willen we een concept ontwikkelen dat verankerd zit in de
‘human resources’ van haar omgeving, van de stad Sint
Truiden.

leg met de bouwheer worden bepaald, en wij zullen als
team de bouwheer in deze overweging bijstaan met het
verschaffen van inzichten over wat dit betekent voor de
kostprijs, de return on investment, de socio- economische meerwaarde en de beleving van de gebouwen.

Als team zijn wij bereid hieraan te participeren.
14.
Zorg voor duurzaamheid (BREEAM-methodiek)
Om te zorgen dat het duurzame verhaal niet uitdooft
bij overgang van ontwerp van het masterplan naar ontwerp van de gebouwen stellen we voor om de BREEAM
International-methodiek te gebruiken – uiteraard met
een focus op de 13 voornoemde ingrediënten (mix van
BREEAM Communities en BREEAM International) en
het beschreven proces (punt F:). BREEAM International
legt vooral de nadruk op de gebouwen, BREEAM Communities op de site.
Het BREEAM- certificatiesysteem meet de duurzaamheid van een gebouw aan de hand van een reeks criteria.
Het zet een 60-tal vereisten voorop binnen negen categorieën : management, gezondheid en welzijn, energie,
transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, pollutie. BREEAM is internationaal gezien het
meest gerenommeerde duurzaamheidslabel en kent zijn
oorsprong in Europa (Verenigd Koninkrijk). BREEAM
legt de lat meestal hoger dan de wettelijke verplichtingen.
Het is niet de bedoeling het gebouw te certificeren onder BREEAM, maar wel om de basisfilosofie in het ganse
projectverloop ervan te volgen.
Voordeel is dat duurzaamheid zo beter ‘kwantificeerbaar’
en controleerbaar wordt bij realisatie. Ondersteunend
in het ontwerpproces zijn hierin daglichtsimulaties,
dynamische energie en zomercomfortsimulaties (energieverbruik en zomercomfort), …. waarvoor het ontwerpteam is uitgerust. Tijdens uitvoering denken we dan
aan thermografisch onderzoek, luchtdichtheidstesten,
debietinregelrapporten, … en verder energiemonitoring
om bepaalde criteria af te toetsen.
De ambitiegraad op het vlak duurzaamheid kan in over-
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8. Financiële kerngetallen
RAMING VOLGENS PROGRAMMA

OPGAVE STUDIEKOST MET TOELICHTING

Het vooropstellen van een globaal investeringsvolume is
in deze fase niet voor de hand liggend. Naast de aard
(WZC, assistentiewoningen, hotel, dienstverlening, woningen, parking, …) en de omvang van het programma
(m²BVO) is het gehanteerde ambitieniveau (uitrusting,
comfort, energetische duurzaamheid, …) belangrijk
voor een oordeelkundige budgettering. Onderstaande
tabel illustreert het budgettaire spanningsveld (tot 25%
in m²-prijs, tot 45% in prijs per kamer) samenhangend
met de mogelijke keuzes terzake.

Hierbij verwijzen we naar de opdeling van het
masterplanproces zoals voorgesteld op blz. 16
1.
De globale visie met inspirerende (streef-)
beelden.
Een deel van deze presentaties wordt geleverd tijdens
de wedstrijdfase en de onderhandelingsfase. Hiervoor
wordt het ontwerpteam (gedeeltelijk) vergoed.
Voor het gedeelte van het masterplan, dat uitgevoerd
wordt na gunning, wordt een forfaitair bedrag voorgesteld
van 30 000,00 EUR incl. BTW.

budget, dat in overleg tussen de opdrachtgever en het
ontwerpteam definitief wordt vastgelegd na het afronden
van het voorontwerp. Dit bouwbudget wordt in de
loop van het project geïndexeerd overeenkomstig de
indexformule 0.4 s/S + 0.4 i/I + 0.2 (basis 1 maand vóór
het indienen van het voorontwerp), en aangepast in
functie van de wijzigingen van het Programma van Eisen
of onvoorziene omstandigheden.
• Repetitiviteit binnen de desbetreffende fase.
4.
Fasering en strategieën – participatief traject
worden vergoed per vacatie van een half dagdeel
(indexatie te voorzien volgens index bediendensalaris):
• voor een senior medewerker: 500,00 EUR incl. BTW
• voor een junior medewerker: 350,00 EUR incl. BTW
VOORSTEL KOSTENBEHEERSING
Binnen het ontwerpteam is een methodiek beschikbaar
voor het opstellen van ramingen.
Deze methodiek vertrekt van de opsplitsing van het
project in meetbare gebouwonderdelen. Naarmate het
ontwerpproces vordert worden deze gebouwonderdelen
op een fijner niveau in rekening gebracht. De toepassing
van de binnen de bureaus ontwikkelde kengetallen
voor eenheidsprijzen laat toe betrouwbare ramingen te
genereren in de verschillende fasen van het ontwerpproces:
• Fase haalbaarheid/schetsontwerp: m²-prijzen (globaal
of opgesplitst per discipline)
• Fase schetsontwerp/voorontwerp: eenheidsprijzen
per bouwonderdeel en per type (vloertype, wandtype,
plafondtype, structuurtype, type technische uitrustingen,
..)
• Fase voorontwerp/definitief ontwerp: detailmeting .
• Bij uitvoering: opvolging van min- en meerwerken

figuur 1

De in onderhavige bundel opgenomen eerste aanzet van
masterplan bevat in grote lijnen volgend bouwprogramma
waarvoor volgende basisbudgettering kan vooropgesteld
worden:
Opp
(m²BVO)
WZC
Assistentiewoningen
Hotel
Dienstverlening
Woningen
Totaal bovengronds

5 850
4 000
1 950
3 600
14 500
29 900

Parking
Open ruimte verhard
Open ruimte groen

6 000
4 300
3 100

TOTAAL

18

EH-prijs
(EUR/m²
netto)
1 600
1 600
1 600
1 450
1 450

Budget
(EUR
netto)
9 369 000
6 400 000
3 120 000
5 229 000
21 025 000
45 143 000

600
250
125

3 600 000
1 075 000
387 500
50 205 500

2.
De vervolgtrajecten masterplan worden
vergoed per vacatie van een half dagdeel (geen indexatie
voorzien):
• voor een senior medewerker: 500,00 EUR incl. BTW
• voor een junior medewerker: 350,00 EUR incl. BTW
3.
Vervolg ontwerpopdrachten
Het ontwerpteam is bereid om te werken binnen
de opgegeven ereloonpercentages (cfr. Bijlage 2 van
het bestek). Het exacte ereloon zal samen met de
Opdrachtgever bepaald worden ifv:
• Complexiteit en ambitieniveau van programma van
eisen cfr. klassificatie van de werken volgens K-VIV
Barema B art. 4.1;
• Bouwkost van het gebouw (kost bij oplevering
per studie- en uitvoeringsfase). Het ontwerpteam is
bereid om het ereloon vast te klikken op basis van het

Met de opdrachtgever wordt in het begin van het
project, op basis van het te realiseren programma en
ambitieniveau, een taakstellend budget als maximum
bepaald. Gedurende het ontwerptraject wordt
oordeelkundig omgegaan met een te respecteren ‘marge’
tussen de raming in elke projectfase en het taakstellend
budget, bijv.:
• voorontwerp: marge 10%
• na aanbesteding: marge 5%.
Tijdens het projectverloop wordt er regelmatig (overeen
te komen met de opdrachtgever) en minstens bij het
afsluiten van een ontwerpfase expliciet over de stand van
het budget gerapporteerd.

9. Team
In functie van het programma, de ambitie en de
schakering van de ontwerpopgave is een team
samengesteld met een uitgesproken expertise in een zo
breed mogelijk perspectief.
Het is gevormd rond het bestaande samenwerkingsverband
AR-TE - NU – STABO dat reeds actief is in innovatieve
oplossingen voor zorgprogramma’s ingebed in complexe
binnenstedelijke locaties (AZ Jan Portaels Vilvoorde).
NU architectuuratelier fungeert als een werkplatform
voor ‘intense’ architectuur en experimentele
ontwikkeling. NU heeft de ambitie, in een nauwe
interactie met de opdrachtgever, ruimte, materiaal,
landschap en design als voorwerp van onderzoek en
ontwikkeling te behandelen om zo bij te dragen aan onze
sociale en mentale omgeving. Deze intense benadering
resulteert telkens in een specifieke projectaanpak en
een tactiele en experimentele architectuur die zowel in
de kleine als de grote schaal functionele verwachtingen
omzet in verbeelding en inspiratie.
AR-TE en STABO hebben een ruime ervaring in
projecten voor de zorgsector en paren hun pragmatische
opstelling aan een gedegen kennis van de zorgpraktijk.
AR-TE en STABO werken structureel samen binnen
een geïntegreerde ontwerppraktijk ondersteund door
een gemeenschappelijk platform. Recent is hierin een cel
opgestart die zich expliciet richt op het verzekeren van de
duurzaamheid van de projecten in een breed perspectief.

onderzoeksprojecten: de implementatie van Moreel
Beraad in verzorgingshuizen en verpleeghuizen; de
organisatie van huisartsenzorg in verzorgingshuizen en
aanleunwoningen; het bevorderen van mantelzorg en
van onderling dienstbetoon van residentiële ouderen met
chronische beperkingen.
Maarten Loopmans is sociaal geograaf en verbonden aan
de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doet onderzoek
naar stedelijk beleid en ruimtelijke ordening met
bijzondere aandacht voor de (sociaal) zwakkere groepen
in de samenleving.
Teneinde maximale garanties te bieden op het vlak
van continuïteit van de dienstverlening werken de
hoofdpartners NU architectuuratelier, AR-TE en
STABO samen onder de vorm van een Tijdelijke
Handelsvennootschap (THV).
Dujardin-Thiers treden op als onderaannemer van deze
THV.
De experten uit de reflectiekamer engageren zich via een
samenwerkingsovereenkomst met de THV.

Dit verband is uitgebreid met specifieke kennis en
ervaring mbt. de stedenbouwkundige schaal en de
buitenruimte (Dujardin-Thiers).
Het team wordt ondersteund door een interne
reflectiekamer met specifieke expertise in zorg voor
senioren op grote (Tine Buffel) en kleine schaal (Tinie
Kardol) en in de voorwaarden voor de maatschappelijke
verankering van planmatige ruimtelijke ontwikkelingen
(Maarten Loopmans).
Tine Buffel is als postdoctoraal onderzoeker
verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, vakgroep
Educatiewetenschappen en aan the University of
Manchester, Cathie Marsh Centre for Censuses and
Surveys. Haar onderzoek richt zich op de betekenissen
van plaats, buurt en gemeenschap, ouder worden
in de stad, de processen van in- en uitsluiting, de
relatie tussen vergrijzing en verstedelijking, en oudere
migrantenpopulaties.
Tinie
Kardol
is
gepromoveerd
in
de
gezondheidswetenschappen en professor op het gebied
van onderzoek naar Actieve Ouderdom aan de Vrije
Universiteit Brussel. Hij is betrokken bij de volgende
boven: cafetaria met doorzicht bosfragment
onder: licht lucht en ruimte op daktuin
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