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extern geheugen en atelier naar de
binnenplaats

De
demografische
groei
wordt
gekenmerkt
gezinsverdunning, vergrijzing, verkleuring en vergroening.
Het bestaand woonpatrimionium kan deze tendens moeilijk
ondervangen. Er is nood aan nieuwe betaalbare compacte
woonvormen.
Door de toenemende vergrijzing wordt residentiële zorg
voor iedereen onbetaalbaar. Er is vraag naar een verbreed
aanbod van zorgvormen. Een verschuiving naar een
woonomgeving met diensten dient zich aan. Het is een
kans om zorg uit haar isolement te halen en te verweven
met een bredere verstedelijkte cultuur.
Om in te spelen op al deze randvoorwaarden hebben we
een multidisciplinair team samengesteld die de ruimtelijke
opdracht vanuit de verschillende hoeken kan benaderen,
stedenbouwkundig, landschappelijk en architectuur.
ZORGSTRAAT

Kleiner wonen
Kleiner wonen vereist een omslag. De overgang van
groot naar klein betekent vaak het onvrijwillig beperken
of achterlaten van een stuk identiteit. Het beperken van
de persoonlijke ruimte creëert de noodzaak om zich
gemeenschappelijk te organiseren. Kleiner wonen betekent
niet noodzakelijk een inkrimping van de levenskwaliteit.
Door de toevoeging van een reeks collectief georganiseerde
voorzieningen kan de vroegere woonkwaliteit worden
gehandhaafd.
Misschien komen er zelfs mogelijkheden die vooraf
ondenkbaar waren, zoals bijvoorbeeld een opslagplaats
voor oud meubilair gekoppeld met een atelier, grenzend
aan een binnentuin.
Levenslang wonen
Levenslang wonen hangt veelal samen met de gekozen
woontypologie. Toegankelijkheid, aanpasbaarheid en
koppelingen van ruimtes sturen de planfiguur, wat niet

per definitie leidt tot een boeiende ruimtelijkheid. Al
te vaak ontbreekt de architectonische component. Een
typologische vernieuwing dringt zich op.
Van institutionele eilanden naar een compact netwerk.
Bij het uitbouwen van een efficiënte dienstverlening wordt
gezocht naar clustering, centralisatie en specialisatie.
Deze overgang brengt een schaalvergroting met zich mee.
Door deze operatie ontstaat een grootschalig netwerk met
verbindingen, en kleine dorpen vallen soms tussen de
mazen. Het worden vaak transitzones tussen de andere
knooppunten. Door het wegtrekken van de lokale publieke
dienstverlening komt het bestaande patrimonium leeg te
staan. Hierin zit een potentieel.
Van “zorgstraat” naar publiek domein.
De typologie van de zorgstraat gaat uit van een
clustering van de diensten, vaak onderaan een collectief
woongebouw. Gestuurd vanuit een commerciële logica en
nabijheidsdrang.
Dit heeft zijn impact op de buitenruimte en hoe het
publiek domein wordt genegeerd. De verwachtingen zijn
hoog om de identiteit van de plek op te laden met een
geclusterd zorgprogramma. Denk maar aan de zorgstraat,
zorgboulevard, seniorcity: allen ambiëren ze een zekere
vorm van stedelijkheid buiten de wereld.
Aan de binnenzijde van het zorgcomplex worden de
diensten ruimtelijk georganiseerd rond een gelijkvloerse
binnenstraat die vlot bereikbaar is voor bovenliggende
bewoners. Het wil bezoekers van buitenaf aantrekken om
het project te verweven in zijn omgeving. Deze opzet brengt
ook een aantal neveneffecten met zich mee die minder
wenselijk zijn. De kwaliteit van het bovenliggende wonen
wordt beïnvloed door het onderliggende en vice-versa.
Nabijheid primeert boven keuzevrijheid en kwaliteit.

van zorgstraat naar
compact zorgnetwerk

Individuele woning en kmo-zones delen dezelfde
kernen van Groot-Bijgaarden

KERNVERSTERKING

ACTIEVE ROL VOOR DE GEMEENSCHAP
Door de fusie van de gemeenten werden verschillende gemeentelijke
De toenemende zorgnood geeft aanleiding tot geclusterde diensten rond
diensten gecentraliseerd in de hoofdgemeente. Hierdoor is een deel
het marktplein en de leegstand van het beeldbepalende patrimonium aan
van de publieke rol van de overheid uit de dorpskern verdwenen. De
te pakken. De wijziging van de verkeersmobiliteit en oudervriendelijke
rol van de overheid wordt beperkt tot bv een vooruitgeschoven post
omgeving vereist een aanpak van de publieke ruimte.
van de politie of gemeentelijke bibliotheek. Veel dorpen en gemeentes
worstelen met deze overgang.
Het dorp heeft een aantal specifieke ruimtelijke condities.
Het centrum van Groot-Bijgaarden wordt gekenmerkt door het groene
Gestuurd door mobiliteit, nabijheid en samenredzaamheid ligt met de
kader rondom het kasteel en een aantal losstaande ‘historische’
stijgende zorgvraag opnieuw een actieve rol weggelegd voor de lokale
relicten aan en achter het marktplein. Vanuit historisch perspectief is
gemeenschappen. Hierbij verschuift de aandacht van gecentraliseerde
het dorp gelegen op een kruispunt van wegen. De Bosstraat verbond
zorg naar een lokale, specifieke en kleinschalige zorg op maat van
oorspronkelijk het kasteeldomein van Groot-Bijgaarden met de bosrijke
de gemeenschap en het dorp. Het is deze hernieuwde rol die we een
Broekbeekvallei verderop. De Brusselstraat loopt van Brussel naar
gezicht geven door het onderbrengen en combineren van verschillende
Ternat en kruist de bosstraat aan de kerk.
haal -en brengfuncties op een centrale plek in de dorpse ruimte.
Naast de kerk, de parking en het oude gemeentehuis, is deze kern weinig
leesbaar. De gemeente is niet gegroeid vanuit een dorpsplein, maar
Door het centraliseren van de faciliterende diensten rond het dorpsplein
eerder als een annex van het kasteel. Groot-Bijgaarden is een straatdorp,
geven we eveneens de aanzet om een inclusief toegankelijke publieke
dat tot op vandaag geen éénduidige kern heeft. De Brusselstraat is deels
ruimte op schaal van het dorp te maken. Het is een ruimere omgeving
transitzone tussen Brussel en het hinterland en heeft zich opgeladen met
verschillende stop & go handel. Het publieke domein is nu gericht op
een maximale doorstroming waardoor de verblijfskwaliteit is verdwenen
voor de bewoners.
De bouwblokken langs de Brusselstraat zijn weinig kwaliteitsvol en
heterogeen.
De gemeente heeft zich sterk ontwikkeld in functie van de Brusselse
ring, met flinke bedrijventerreinen en grote namen. De ontwikkeling
van de kern als een woonkern is daarbij deels uit het oog verloren.
De woonwijken en woonstraten liggen in de luwte van alle nieuwe
infrastructuur, verborgen achter bedrijfsgebouwen.
Langs de grootmazige straatlinten, blijven de binnengebieden overmaats
en weinig bestemd. Ze worden ontsloten door fijne paadjes die worden
gebruikt door fietsers en voetgangers, als binnenwegen voor lokaal
verkeer.
Als randgemeente van een hoofdstad heeft de gemeente een heel groen
karakter kunnen bewaren, typerend voor de meeste randgemeentes rond
Brussel.
grotere groenstructuren raken aan de compacte kern

Tegelijkertijd vrijwaart de Brusselse Ring het groene karakter van
het gebied rondom het kasteel. De ring fungeert als buffer tegen
de ruimtelijke druk van de nabijgelegen bedrijventerreinen. Deze
ruimtelijke scheiding van het bedrijventerrein en de ruimtelijke nabijheid
heeft ook voor een nieuwe conditie gezorgd in Groot -Bijgaarden.
Door de aanwezigheid van de bedrijven in de buurt, heeft de kern een
tweede betekenis gekregen. Werknemers komen er lunchen en winkelen
in een groen kader, op een boogscheut van de grijze kantoorsfeer.
De kerk en enkele historische gebouwen, gesteund door de directe
nabijheid van bos en groen, dragen potenties om van de kern een
kwaliteitsvolle plek te maken.
We zien de lokale verbredingen in het straatprofiel, die de straat nu
en dan het statuut van een publieke ruimte geven. Een verdichting van
de bouwlijn rond de kern, kan de publieke ruimte beter definiëren en
opwaarderen.
Een herinrichting van deze doorgangsruimte met al haar verbredingen,
draagt bij aan de kwaliteit van de publieke ruimte, voor de handel en de
horeca, maar ook voor de woonkwaliteit in het centrum.
De ontwikkeling van de MAKADY site impliceert een positionering van
de site binnen een groter ruimtelijk kader en de dorpsontwikkeling. We
verspreiden de gekende ‘zorgstraat’ naar een zorgnetwerk. We zien in
de stijgende zorgvraag een nieuw programma die kan ingezet worden
om de kern te versterken, het bestaand patrimonium te revitaliseren en
het potentieel om kwalitatieve publieke ruimte te maken rondom het
marktplein.
Het voormalige gemeentehuis en de leegstaande school kunnen worden
ingezet voor zorg en publieke programma’s zoals het activiteitencentrum
of een zorgcoorinatiepunt.

waar ook ouderen en mensen met een beperking volwaardige toegang
toe hebben. Een geschikte ruimte activeert de bewoners die hun
mobiliteit zien inkrimpen. Zo kunnen ze hun maatschappelijke rol
en waarde behouden binnen een ruimer sociaal netwerk. Ze blijven
betrokken met de omgeving waarin ze wonen en gaan een interactie aan
op ruimere schaal.
EXPERTISE IN HET TEAM
Er zijn al heel wat BPA’s en RUP waartussen verschillende
verkavelingsplannen liggen van toepassing in Groot-Bijgaarden.
De MAKADY-site is in een vlek ertussen waarover bijkomend
nog verschillende juridische kaders liggen ( woongebeid,
woonuitbreidingsgebied,… )
Binnen deze planologische context is het niet evident wat er moet
gebeuren maar dit dient binnen een overlegmodel verder te worden
verfijnt.
Wij zijn bereid om in het verder traject in overleg te gaan met gemeentes,
ocmw, de bouwheer en andere relevante stakeholders om na te denken
over de dorpskern.
Dit hoeft niet meteen aanleiding te geven tot de opmaak van RUP
maar kan eerder resulteren in een richtinggevend masterplan of
beeldkwaliteitsplan. Aanvullend kan het ook inhouden om het parkeren
op een ruimere schaal in kaart te brengen.
De uitkomst kan zijn om in samenspraak met de actoren en afhankelijke
van de afbakening van het gebied te komen tot een keuze van een
wettelijk instrumentarium die van toepassing kan zijn. Uiteraard wordt
de bestaande ruimtelijke juridische context hierin meegenomen. Deze
opzet heeft als doel een project te maken om de site op een juiste
manier in de kern te betrekken.
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VERDICHTINGSSTRATEGIE
De site wordt ingezet in een ruimere verdichtingsstrategie.
We spelen in op de aanwezige condities om kansen te creëren voor
toekomstige ontwikkeling en aanzetten te geven voor transformaties
van de omliggende bebouwing.
Beter dan een verdere verkaveling van het binnengebied stellen we
een aaneenschakeling van collectieve ruimtes en vertuining voor.
NIEUWE KANSEN
De projectsite is een kans voor Groot-Bijgaarden. Ze is net groot
genoeg, om te wegen op de kern en kan een voorbeeld stellen voor
gelijkaardige situaties in de gemeente.
Het collectief wonen wordt ingezet om het gebied te verdichten. Met
de aanzet van de figuur trachten we geen anomalieën, historisch
gegroeide bijzonderheden en fricties van de omliggende bebouwing op
te lossen, maar nieuwe kansen te creëren voor nieuwe ontwikkelingen.
Om een bouwblok te verdichten worden verschillende strategieën
toegepast. Wanneer de maat van het bouwblok klein is, wordt het
ontpit, wanneer het bouwblok te groot is wordt het bepit. We stellen
een andere strategie voor.
We stellen een alternatief van verdraaiingen en hoeken voor.
De bestaande bebouwing is georganiseerd langs historisch gegroeide
kleinschalige wegen. Door de toenemende mobiliteit heeft het verkeer
steeds meer ruimte ingenomen en het ‘zachte’ verkeer verdrongen.
Meer comfort op het publieke domein vereist een bredere ruimte.
Lokale verbredingen in de straat geven meer verblijfskwaliteit.
De verbrokkelde lintbebouwing wordt verder opengemaakt. Hierdoor
wordt de duidelijke scheiding tussen voor -en achterkant, tussen
bebouwde rand en groene binnenkant doorbroken.
DE INPLANTING
In ons ruimtelijk voorstel verdichten we op drie verschillende
manieren.
Aan de Bosstraat verbreden we in breedte door maximaal ruimten in te
nemen met een centrale binnenkern.
Aan de Hazelaarstraat verdichten we in de breedte door de randen op
te zoeken en het afbakenen van de ruimte.
Aan de Brusselstraat verdichten we in de hoogte waarbij we met
vijf bouwlagen de ruimtelijke mogelijkheden aftasten binnen de
omgeving.
Door de positionering en vorm van de drie gebouwen bakenen we
verschillende buitenruimtes af. In plaats van een verkaveling van het
bouwblok, stellen we een vertuining voor van de binnengebieden. Een
netwerk van kleinere ruimtes doorheen het bouwblok.

De knik in de Bosstraat geeft aanleiding om een beperkte publieke ruimte
te creëren. Het is op maat van de nieuwe bebouwing en creëert een
nieuwe vestibule voor het nieuwe collectieve woongebouw.
Hierdoor ontstaat een open ruimte langs de straat die ruimte geeft en
nieuw gebruik genereert. Ze schept bovendien ruimte tussen de huidige
site en de toekomstige ontwikkelingen aan de andere zijde van de straat.
Het is het begin van de vernieuwde publieke ruimte rondom de dorpskern
in de Bosstraat.
De teruggeplooide bebouwing aan de straat op de Makady-site schrijft
zich in een de ruimtelijk structuur van het straatprofiel waarin lokale
verbredingen de straat de een publieke ruimte gestalte geven.
In één beweging maken we de hoek van het woonlint van de Bosstraat vrij.
Door het vrijmaken van de zijgevel en de zijdelingse lichtinval creëren we
de omstandigheden voor het ontwikkelen van een nieuwe verdichtende
typologie, anders dan de rijwoning. De hoek kan in de toekomst op een
kwalitatieve manier ontwikkeld worden met zicht op het dorpsplein en
een zijdelingse vanaf de straat.
De inplanting van het volume aan de Brusselstraat past in dezelfde
strategie.
Het vrijmaken van de hoek creëert kansen voor nieuwe typologieën die
inspelen op de nieuwe context en een kwalitatieve koppeling realiseren
met het bouwlint.
De kleine publieke ruimtes aan de Bosstraat en de Brusselstraat worden
mee opgenomen in het nieuwe publieke domein. Ze bakenen de nieuwe
kern met de heraangelegde publiek ruimte af vanwaar het nieuwe centrale
plein wordt opgereden.
De doorsteken krijgen een andere ruimtelijk vertaling. Het worden
doorsteken van tuin naar tuin, langs achtertuinen als wegel, via een
poortje,…. Deze informele verbindingsstructuur creëert nieuwe
toegangen voor naastliggende percelen en initieert ander gebruik van de
omliggende buitenruimte.
De site wordt zo aangetakt op een ruimer netwerk. De strategie maakt
de ontwikkeling van nieuwe typologieën mogelijk in de omgeving. Deze
strategie dient onderzocht te worden in het bestaande ruimtelijk en
wetgevend kader.
PUBLIEK PRIVAAT PARTNERSHIP
Dit uitgangspunt creëert een publiek-privaat partnership tussen de
opdrachtgever en de overheid, tussen de kern en de site. De private partner
mag meer ontwikkelen op eigen terrein. In ruil voor de hogere opbrengst,
wordt gevraagd een deel terug te investeren in de gemeenschap, door
middel van de aanleg van kwalitatieve openbare ruimte, en renovatie van
een publiek gebouw. Door het stimuleren van privaat ondernemerschap
worden een dialoog aangegaan met de gemeente. Hij vindt in de overheid
een mogelijke zakenpartner voor verdere ontwikkeling. De werkwijze laat
toe om maatschappelijke verantwoordelijkheid te combineren met het
invullen van de noden van de publieke gemeenschap.
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COLLECTIVITEIT IS
DUURZAAMHEID

Om de ambities op de site ruimtelijk uit te bouwen wordt
in de projectdefinitie voorgesteld om diverse commerciële programma’s te clusteren. In ons voorstel worden
de collectieve en sociale programma’s over de volledige
MAKADY-site verspreid. Buitenruimtes worden afgebakend,
krijgen een herkenbare identiteit en worden uiteengelegd
over het volledige terrein. Collectieve functies worden gekoppeld aan de gebouwde en onbebouwde ruimte. Deze
ingrepen initiëren trajecten over de volledige site. Het activeert de bewoners en creëert een ruimere context met een
aanbod waarin ze autonoom hun plaats kunnen kiezen.
We exploderen de ‘zorgstraat’ op gecontroleerde wijze in
alle richtingen.
Het idee van een centraal plein waaraan alle gebundeld
functies vervalt. We maken enkel nieuwe publiek ruimte bij
aan de straat zodat ze bijdragen aan de versterking van de
kern. Het wonen is georganiseerd rond een aaneenschakeling van collectieve open ruimtes en semi-private tuinen
verspreid over de volledige site waarlangs de verschillende
gebouwen een duidelijk adres krijgen. Door het verspreiden
en beperken zijn de functies beter verweven met het wonen
en worden de collectieve ruimtes gediversifieerd. Op die
manier kunnen de functies beter geschakeld worden aan
een specifieke buitenruimte zoals een atelier aan de binnenplaats.
Iedere ruimte krijgt een aangepaste sfeer en een duidelijke identiteit zodat een diversiteit aan ruimtes over gans de
site ontstaat : Een voorhof die aansluit met de Bosstraat.
Een intieme wilde tuin die aansluit met de woningen en
de bestaande diepe tuinen van de bestaande huizen. Een
omsloten hof met atelier. Een collectieve afsluitbare tuin
met gemeenschappelijke moestuinen waar bewoners kunnen zorgen voor de bloemkolen en de bezoekers van de
Cado die heb kan gadeslaan. Een vernauwende steeg maakt
die kweektuin toegankelijk vanuit de Hazelaarstraat en impliceert een informele verbinding met de achterliggende
wijk naar het kinderdagverblijf en speelbos. Aan de Brusselstraat kondigt een verbrede stoep die doorsteek aan naar
de moestuin en geeft toegang tot commerciële functies.
De tuinen zorgen voor een noodzakelijke rust en beleving
van de bewoners waardoor het contact met de natuur, de
seizoenen , de tijd behouden blijft.
Door het uiteen te leggen van ruimte en programma ontstaan
verschillende trajecten over de site, een vermenging van
bewoners en wordt divers ruimtegebruik gegenereerd.
De aansluiting van de buitenruimtes op de aangrenzende
bebouwing en de overgang van publiek naar collectief
wordt specifiek ontworpen. De toegangen en lobby van
de gebouwen zijn een belangrijke ontmoetingsplaats en
ruimtes voor informele contacten tussen de bewoners in
het gebouw. Ze vormen een belangrijk onderdeel in de opbouw van de sociale relaties tussen de bewoners onderling.
In ons voorstel worden de publieke programma’s op de
MAKADY site beperkt. Ze krijgen een duidelijk adres langs
de straat. De Cado ( collectieve autonome dagopvang ) en
wasserette worden aan de Brusselstraat ondergebracht.
Langs de Bosstraat is er ruimte voor een klein publiek programma, een koffiehuis en een praktijkwoning.
Het collectief programma wordt chirurgisch ingepast op
maat van het wonen. Een collectieve atelier aan de binnenplaats wordt gekoppeld aan de binnenplaats. De overdekte
luifel verbindt de doorgangen. De evenementenzaal op de
eerste verdieping wordt door de bewoners divers gebruikt.
Beide ruimtes zijn de overmaatse collectieve ruimtes die
het kleiner wonen aanvullen. Ze geven ruimte aan persoonlijke creativiteit en maken het mogelijk om gemeenschappelijke activiteiten te organiseren en een groot familiefeest
te geven.

Het collectief programma wordt uiteengelegd en via de
collectieve buitenruimte met elkaar verbonden. Zo ontstaat
een juist evenwicht tussen publiek, collectief en privaat,
aangepast aan het dorpse wonen.
Dat geldt niet alleen voor de site maar ook als piste om na
te denken over de dorpskern.

MEETBARE
DUURZAAMHEID

Duurzaam en onderhoudsbewust ontwerpen wordt zowel
door het concept, de keuze van materialen en componenten
bepaald, als door de exploitatie op lange termijn (onderhoudskosten), de milieuvriendelijkheid en het efficiënt energiegebruik.
Het team heeft het project een eerste keer gescreend op gebied van duurzaamheid. Het project zal sowieso minimaal
voldoen aan de geldende normen. In functie van het budget
en op vraag van de klant kan worden gekozen voor een nog
hoger ambitieniveau. Het team wil graag de dialoog hierover
openen.
DAGLICHT
We streven naar voldoende daglicht in leefruimtes aangezien
dit een positieve invloed heeft op de bewoners. Raamafmetingen worden deels gestuurd door een streng K-peil maar
we bepalen de kritische grens ifv lichtkwaliteit. De woningen krijgen telkens een gunstige oriëntatie en een zonnige
buitenruimte. Dagkanten van ramen worden uitgewerkt voor
optimale daglichttoetreding. De bevloering van de terrassen
wordt uitgewerkt in een lichte kleur om het daglicht maximaal
te laten reflecteren.
WATERBEHEER
Water vanop de dakvlakken wordt maximaal gerecupereerd.
Als aanvulling op de regenwater-recuperatie kan worden
gekozen voor collectieve grijs-waterrecuperatie. Water van
douches, baden, wasmachines en lavabo wordt dan verzameld in een afzonderlijk stelsel en verwerkt tot water waarmee wasmachine en toiletten gevoed worden. Zuivering gebeurt door middel van biologische zuivering en omgekeerde
osmosefilters. Alle daken worden uitgevoerd als groendaken
om het regenwater te bufferen naar de riolering.
Hernieuwbare energie
Voor de verwarming en productie van sanitair warm water
kan een centrale warmteproductie met WKK en een kleine
back-up ketel worden voorzien. De warmte wordt verdeeld
als proceswater naar de woningen met een regime 55/40 °C
door middel van verdeelleidingen en frequentiegestuurde
pompen.
In de woningen staan satellietboilers of onderstations met
wisselaars voor de productie van sanitair warm water en de
verwarming door middel van radiatoren op lage temperatuur.
De netto CO2-uitstoot van deze installatie is negatief.
Het project kan mogelijks ook gebruik maken van individueel
geregelde actieve zonnesystemen. Concreet kan er per appartement een unit worden voorzien die gekoppeld is aan een
eigen zonneboiler of PV-paneel. Het voordeel van dergelijke
toepassing is dat de transportverliezen worden gereduceerd
tot een minimum. Dergelijk systeem zou voor een aantal appartementen standaard kunnen worden voorzien om globaal
een zeer gunstig E-peil te halen. Het systeem zou voor de
overige appartementen bovendien kunnen worden aangeboden als een ‘eco-upgrade’.
VENTILATIE
Iedere woning wordt voorzien van ventilatiegroep met energierecuperatie. We kiezen bewust voor een systeem D+ met
een voldoende ventilatievoud. Geluidsdempers en inplanting
van roosters worden met zorg gekozen om de bewoners niet
te storen. De slaapkamers worden continu geventileerd. De
leefruimtes kunnen door middel van een keuzeknop schakelen tussen een minimaal en maximaal ventilatiedebiet.
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DOORSNEDE

TYPOLOGIE EN
LEVENSLANG WONEN

De oudere en de jongere bestaat niet. Oud wordt je niet
op één dag maar iedere dag een beetje. Het is een transitie doorheen verschillende levensfasen. Net zoals toenemende en afnemende mobiliteit ,beperkingen, noden en
wijzigende gezinssamenstellingen. Er is een enorme diversiteit aan bewoners met uiteenlopende culturen, identiteiten, samenleefvormen, …. .
Verdwijnen van één op één relatie tussen typologie en bewoner
Vaak wordt een typologie rechtstreeks vertaald naar zijn
gebruiker. Een studio wordt door ouderen bewoond maar
ook door een hulpbehoevende zoon, studenten en tijdelijke
expaths, … . Een éénkamerappartement wordt bewoond
door een bejaard koppel of een éénoudergezin, die het financieel moeilijk vindt om twee keer per maand zijn kind
op bezoek te krijgen, of ingericht voor mensen met een
beperking.

vestibule gebouw Bosstraat

meenschappelijke trappenhuis. Het trappenhuis vormt de
kern van een kleine groep woningen. Ze zijn ruim vormgegeven en met daglicht. Ruimte om in te nemen door de
bewoners.
De trappen zijn verdeeld over de vier hoeken van het gebouw en hebben op het gelijkvloers een mooie vestibule,
toegankelijk langs beide zijden. Via de informele achtertuin
of de centrale binnentuin. Het gebouw wordt door de positie
van de trapkernen in drie kleinere identiteiten opgesplitst.
Door de koppeling van de woningen in verschillende stappen ontstaan.
Het woongebouw omsluit een binnentuin. Aan de binnentuin grenst een groot atelier voor alle bewoners. De
poorten worden opengezet en onder de luifel wordt gewerkt
en gespeeld. De andere collectieve ruimtes bevinden zich
op het dak. Een gemeenschappelijke zaal, serre en bibliotheek zijn gekoppeld en kijken uit op het binnengebied.
Onder het gebouw wordt een collectieve parking voor de
volledige site geschoven.

groepswonen

WONEN AAN DE BRUSSELSTRAAT
We komen tot een loskoppeling van één op één relatie tusHier koppelen we verschillende woningen verticaal. Vier
sen bewoner en typologie. Dit wordt vertaald in een diverwoningen met ieder een kleine studio bovenop worden
siteit van typologieën die op verschillende manieren aan
gebundeld. Woning en studio zijn verbonden door een binelkaar worden gekoppeld.
nentrap. De studio’s hebben elk een eigen voordeur aan de
galerij op de vierde verdieping. Bovenop de studio’s is een
We kiezen voor drie gebouwen met duidelijke verschillen,
gemeenschappelijke zaal.
een andere typologie en volumetrie. Drie figuren bakenen
Op het gelijkvloers worden commerciële ruimtes ondergeelk op hun eigen manier nieuwe ruimte af en definiëren de
bracht. We stellen voor om een brasserie te combineren
onbebouwde ruimte.
naast een wasserette. De brasserie richt zich naar de Brusselstraat en de binnentuin. Met een mooi terras op het
Ieder gebouw heeft een duidelijk adres en is gekoppeld aan
zuiden kan het profiteren van de luwe binnentuin.
verschillende buitenruimtes. De diversiteit verschaft de bewoners duidelijkheid en herkenbaarheid.
Door het aaneenschakelen van verschillende woningen en
programma’s ontstaat plots een collectiviteitswinst. Het
WONEN MET DIENSTEN
wordt mogelijk om met een lift de bovenste verdiepingen
We zien het volledige zorgcomplex als wonen. Wonen met
te ontsluiten. Hierdoor worden de bovenste verdiepindiensten. We vermengen de verschillende typologieën op
gen afzonderlijk bereikbaar waardoor studio en woningen
een gerichte manier door elkaar. De woontypologie wordt
opnieuw makkelijk autonoom kunnen gaan werken. Het
ruimtelijk niet éénduidig toegewezen aan één typebewoner.
gebouw kant als een gemeenschap werken. De brasserie
De vermenging bevordert de sociale ontmoeting, flexibibeneden kan sporadisch gebruik maken van de gemeenliteit in het plan en de diversiteit in de samenstelling van
schappelijke ruimte op het dak.. De studio’s onderling vorde bewoners.
men door de gedeelde terrassen en bovenliggende zaal een
collectief geheel.
Levenslang wonen betekent voldoende flexibiliteit om
wijzigende gezinssamenstellingen en noden gedurende de
WONEN AAN DE HAZELAARSTRAAT
levensloop te kunnen opvangen.
Aan de Hazelaarstraat zijn de groepswoningen verzameld.
De studio’s zijn twee aan twee gekoppeld rondom een geWONEN AAN DE BOSSTRAAT
meenschappelijk portaal. Het intermedieert tussen collecTwee woningen worden aan elkaar gekoppeld rondom een
tief en private ruimte.
gemeenschappelijke vestibule. Beide leefruimtes zijn aan
We beperken de private ruimtes om meer ruimte te geven
een vestibule geschakeld en staan zo in direct contact .
aan de collectieve delen.
Door de introductie van deze tussenruimte ontstaan nieuwe
gecombineerde typologieën. Een woning met twee slaapkamers en inwonende groot ouder kan omgevormd worden
tot een familiewoning met drie slaapkamers of tot een praktijkwoning met drie slaapkamers.

Door het portaal kunnen twee afzonderlijke studio’s omgevormd worden tot één groter appartement. De badkamer
wordt heringericht tot een keuken. Zes studio’s vormen
één gemeenschappelijke woning. Collectieve terrassen
en vides verlichten de centrale hal. Door de dubbelhoge
ruimtes worden de boven en onderburen ruimtelijk met
Vier woningen zijn per verdiep gekoppeld rondom een geelkaar verweven.

gekoppelde dakstudio Brusselstraat

zicht naar het atelier
vanop de binnenplaats
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PROCES OPBOUW

PROCESINFORMATIE
Voor deze opdracht werkt een multidisciplinair team binnen een
duidelijke structuur. Via een procesmatige aanpak vertaalt een
‘projectdefinitie’ zich in de realisatie van een multifunctioneel
project dat beantwoord aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
De brede kennis binnen het team werkt ondersteunend.
Bij aanvang van het project worden ProjectProcedures (PP)
opgesteld, die gedurende het ganse proces het ontwerp, de
teamcommunicatie, de planning en het budget structureren en
organiseren.

stuurgroepvergaderingen (budget, planning, programma,
fasering, enz.), ontwerpteamvergaderingen, werfvergaderingen
en coördinatievergaderingen te onderscheiden, met als spil de
projectcoördinator, die instaat voor de informatiedoorstroom.
CONTROLE
Documenten, nota’s en berekeningen van de werkgroepen,
evenals tussentijdse ijkingmomenten, worden gevalideerd door de
opdrachtgever en gerapporteerd aan de projectarchitect.
Elke fase wordt afgesloten met een einddocument. Dit bevat de
plannen, oppervlaktetabellen, volume- en budgetopvolging,
conceptnota en fasespecifieke documenten (uitgewerkt
programma, bestekken, duurzaamheid-rapporten, ...).
Het rapport wordt onderbouwd door de geïntegreerde studies
stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, en landschap. De raming
wordt Fase
faseafhankelijk
uitgewerkt van volume- en oppervlakteraming
Uitvoeringsontwerp:
tot elementenraming en gedetailleerde raming.

STRUCTUUR & ORGANISATIE
Het Architectenteam wordt vertegenwoordigd door de
projectarchitect. Voor specifieke expertise doen de teamleden
beroep op door het ontwerpteam aangetrokken specialisten.
Het ontwerpteam wordt gedurende de ontwerpfase gestuurd
door de Fase
projectarchitect.
De projectarchitect coördineert de
Definitief Ontwerp:
ontwerpstudie en de studiebureaus. Binnen het ontwerpteam
berust de programmatische en esthetische verantwoordelijkheid
Inhoud:
Het Inhoud:
rapport documenteert en beargumenteert opgetreden
gedurende
het ganse proces bij het architectenteam.
afwijkingen
t.o.v. deen
vooropgestelde
ambities
beschreven
De plannen
nota’s worden
omgezet
in eenin de
Technische
uitwerking
Tijdens het
proces verschuift
het voorontwerpplannen.
accent van de architect De
in
mogelijk worden uitgewerkte varianten
ontwerpfase
naar de uitvoerende
architectDeinarchitect
uitvoeringsfase.
gedetailleerdWaar
bouwdossier.
projectarchitect
coördineert.
integreertprojectprocedures.
opgenomen.
De uitvoerend architect en de studiebureaus staan in voor de
Per discipline
werken de lokale discipline een
de (bouw)technische gegevens in de grafische Na afronding
van elke fase wordt een goedkeuringsmoment
conformiteit met regelgeving, technische voorlichtingen en
hoogwaardig
bouwdossiers
architect kan
documenten
ingepland waarin de opdrachtgever uit.
de De
ontwerpevolutie
normen. De uitvoerend architect is gedurende het ganse traject
verfijnt
uitvoerend
beoordelen
aanhet
de ontwerp
hand van op
het detailniveau,
faserapport. Hetdegoedgekeurde
participatie
de verschillende
betrokkenDoor
en isactieve
verantwoordelijk
voor van
bouwtechnische
kwaliteit,
vormt,verzorgt
samen met
projectprocedures, de basis
voor
architect
hetdeuitvoeringsdossier.
De protechnische
coördinatie, budgetbeheersing
en vanaf
studiebureaus
en specialisten,
wordtfase
dedefinitief
informatie faserapport
de volgende
fase.
ontwerp voor
opvolging
procesen
uitvoeringsplanning.
jectarchitect bewaakt de architecturale kwaliteit, de
technisch, gedetailleerd en breed. De uitvoerend
De projectarchitect fungeert als het aanspreekpunt (Single Point of
uitvoerend architect de technische coherentie.
architect
neemt
actief
deel
aan
de
studies.
De
input
DATABEHEER
Contact) voor de opdrachtgever.
en terugkoppeling van en met de verantwoordelijkeVoor hard-copy en digitale projectinformatie wordt beroep gedaan
op een eenduidig systeem qua documentenreferentie en lay-out
de opdrachtgever
essentieel.
De projecGerichte van
projectinformatie
wordtwordt
uitgewisseld
tussen
de
verantwoordelijken
van
de
opdrachtgever
en
de
studiebureaus
tarchitect organiseert en stuurt de werkgroepverga-evenals qua organisatiestructuur, bijgevolg is de werkmethodiek en
communicatie eenduidig. De documenten zijn vlot uitwisselbaar
en specialisten op door de projectarchitect en opdrachtgever
deringen.
en eenvoudig te traceren in het proces.
aangestuurde werkvergaderingen. De uitwisseling van knowhow van de partners uit de verschillende ontwerpdisciplines is
Acties:
Acties:
onontbeerlijk
om tot een adequate oplossing voor het gestelde
PLANNING EN TIMING
• zo
Gedetailleerde
technische
vraagstuk•teVastleggen
komen.
dimensies structuur
We zijn
vrij geweest een
aanzet van uitwerking
timing uit te zetten voor

• Omzetten comforteisen naar effectieve technisEr wordt een projectbureau opgericht op de locatie van de
che installaties
projectarchitect die het ontwerp coördineert. Daar zullen
• Bepalen
allevergaderingen
met afwerkingmaterialen
de architecten doorgaan.
• Integratie technische uitwerking in grafische
PROCES documenten
Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte fasering
• Vastleggen van wand- en vloerpakketten, incl.
(zie schema in bijlage). Binnen één fase worden tussentijdse
afwerking
goedkeuringsmomenten
vastgelegd. De fasetermijnen en
• …, in overeenstemming
de ProjectProcegoedkeuringsperiodes,
evenals de timing met
en inhoud
van overleg
met externe
partijen, wordt gedetailleerd vastgelegd bij aanvang
dures
van het proces. De geambieerde procesplanning wordt opgevolgd
en bijgewerkt door de projectarchitect en vervolgens door de
uitvoerend architect.

Resultaat:

• Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief
OVERLEGMOMENTEN
Er wordt programma
een kwalitatieve
het
metoverlegstructuur
integratie vangehanteerd
structuur,met
technisoog op een efficiënt projectverloop en onder supervisie van de
che installaties, akoestische eisen, bouwtechnisprojectcoördinator. Deze overlegstructuur dient van bij de aanvang
che eisen,
…
van het project,
in samenspraak
met de opdrachtgever, waarbij de
•
Opbouw
vandedevergaderingen
verschillende
bouwelementen
aard en de frequentie van
afhankelijk
is van de
te behandelen
en de projectfase. Zo zijn er bijvoorbeeld
(incl.materie
afwerkingmaterialen)
• Afwerkstaat
• Conceptnota en afmeting structuur
• Conceptnota technische installaties
• …, in overeenstemming met de ProjectProceTEAMSAMENSTELLING
dures

Fase Voorstudie
opstellen bouwprogramma:

Fase Voorontwerp:

Inhoud:
Het ontwerpteam doorgrondt samen met een
kernteam van de opdrachtgever de vooropgestelde ambities, het programma van het
gebouw en het weerhouden concept, met
het opstellen van de ProjectProcedures (PP)
tot doel.

Acties:
• Teamleden en externe actoren verfijnen het
bouwprogramma
• Vastleggen comforteisen
• Aanstellen van aanspreekpunten en verantwoordelijken voor de betrokken actoren (intern
en extern)
• Afstemmen procesplanning, ijkingmomenten, termijnen nazicht, ….
• Nazicht coherentie bouwbudget en raming
wedstrijd

Resultaat:
Document = ProjectProcedures (PP):
• Definitief programma
• Comforteisen
• Projectgerichte communicatieschema’s
• Procesplanning met aanduiding ijking- en
goedkeuringsmomenten
• Protocol m.b.t. meetcodes, netto- en bruto
oppervlaktes, …
• Te volgen richtlijnen, verschillend van
wettelijke voorschriften
• Vooropgestelde inhoud (fase-)rapporten
• Opvolgingsmethodiek voor wijzigingen tijdens
het proces
• Budgetgerelateerde indicatoren i.f.v. opvolging

Inhoud:
Het definitief programma wordt conceptueel
uitgewerkt tot een ontwerp, waarbij de conceptstudies van de studie- en adviesbureaus in
rekening worden gebracht.
Het ontwerp wordt uitgewerkt door de architect,
geadviseerd door studiebureaus. De projectarchitect stuurt de fase.

Acties:
• Conceptstudies ifv juiste correcte
ruimtelijke planindeling
• Ruimtelijk en planmatig ontwerpstudie
• …, in overeenstemming met de Project
Procedures

Resultaat:
• Ruimtelijke en planmatige uitwerking
definitief programma
• …, in overeenstemming met de ProjectProcedures

Fase aanstellen aanemer:

Fase Uitvoering:

Fase Definitief Ontwerp: Inhoud:
Acties: Inhoud:
Resultaat:
Inhoud:
Technische uitwerking voorontwerpplannen.
• Vastleggen dimensies structuur
• Ruimtelijke en planmatige uitwerking definiDe projectarchitect coördineert.
De architect
naar effectieve
tief programma
met integratie
van structuur,
Na prijsvraag en onderhandeling
voor het
verkri- • Omzetten
Na comforteisen
aanbesteding
en gunning
der werken,
wordt
integreert de (bouw)technische gegevens in de
technische installaties
technische installaties, akoestische eisen,
jgen van een correctegrafische
offerte
volgt de gunning
deafwerkingmaterialen
effectieve uitvoering gestart
. De supervisie
documenten
• Bepalen
bouwtechnische
eisen, …
Door actieve participatie van de verschil• Integratie technische uitwerking in
Opbouw van de verschillende bouwelder werken. De offertes
worden per discipline
van de werken berust bij de•ementen
uitvoerend
architect.
lende studiebureaus en specialisten, wordt de
grafische documenten
(incl. afwerkingmaterialen)
gedetailleerd en
breed.
• Vastleggen
van wand- en vloerpakketten,
• Afwerkstaat
gescreend op hoge teinformatie
lage technisch,
en abnormale
eenPer discipline
worden de werken
opgevolgd door
De uitvoerend architect neemt actief deel aan
incl. afwerking
• Conceptnota en afmeting structuur
heidsprijzen. Indien nodig
waar
mogelijkvanwordt
projectmedewerkers
van
de respectievelijke
de studies.en
De input
en terugkoppeling
en
• …, ineen
overeenstemming
met de Project• Conceptnota
technische installaties
de verantwoordelijke van de opdrachtgever
Procedures
• …, in overeenstemming met de Projectnagaan of alternatievemet
voor
specifieke
uitvoerders
studiebureaus.
De
architect
volgt
de
architecturale
wordt essentieel. De projectarchitect organiProcedures
seert interessante
en stuurt de werkgroepvergaderingen.
kunnen leiden tot meer
eenheidprijzen
kwaliteit strikt op.
Fase Uitvoeringsontwerp: Inhoud:
Acties:
Resultaat:
of uitvoeringsmethodieken.
De administratieve
De plannen en nota’s worden omgezet in een
• Gedetailleerde technische uitwerking
• Prijsvraagdossier
en contractuele afspraken
worden
besproken om • Detailontwerp bouwkundige aansluitingen
gedetailleerd
bouwdossier.
Per discipline werken de lokale discipline een
• Opstellen uitvoeringsplannen
te komen tot voor beide
partijen
aanvaardbare
hoogwaardig
bouwdossiers
uit. De architect
• Doorgedreven detailcoördinatie van de
het ontwerp op detailniveau, de uitvoverschillende deelstudies
contract documenten.verfijnt
erend architect verzorgt het uitvoeringsdossier.
• Ontwerp op detailniveau
De projectarchitect bewaakt de architecturale
kwaliteit, de uitvoerend architect de technische
coherentie.
Fase aanstellen aanemer: Fase aanstellen aanemer:
Inhoud:
Na prijsvraag en onderhandeling voor het
verkrijgen van een correcte offerte volgt de
gunning der werken. De offertes worden per
discipline gescreend op hoge te lage en
abnormale eenheidsprijzen. Indien nodig en
waar mogelijk wordt nagaan of alternatieve
voor specifieke uitvoerders kunnen leiden tot
meer interessante eenheidprijzen of uitvoeringsmethodieken. De administratieve en
contractuele afspraken worden besproken om
te komen tot voor beide partijen aanvaardbare
contract documenten.

• Detailontwerp
bouwkundige
aansluitingen
het bouwproject
te Groot-Bijgaarden.
Dit kan
u op de volgende
pagina’s
vinden. Aangezien
realisatiesnelheid een belangrijk
• Opstellen
uitvoeringsplannen
aandachtspunt
is, lijkt het ons
noodzakelijk om een
van bij
• Doorgedreven
detailcoördinatie
vantijdslijn
de verschilde start als leidraad te hanteren. Het zorgt ervoor dat iedereen de af
lende deelstudies
te leggen stappen duidelijk kent, maar ook dat er tijdig zicht is op
• Ontwerp
op detailniveau etc.
overlegrondes,
goedkeuringsmomenten,
• …, in overeenstemming
met degepaard
ProjectProceDe vooropgestelde
timing gaat uiteraard
met een
uitgeschreven
dures projectdefinitie, vertrekkende van het bestek PPZ
02/004/GRB Future All Care Living Solution.

Fase Uitvoering:

PARTICIPATIE
Wij willen benadrukken dat de te nemen stappen steeds in nauw
overleg en met de nadrukkelijke goedkeuring van de bouwheer
zullenResultaat:
gebeuren. Wij leggen de klemtoon op een participatief
proces, waarbij alle betrokkenen – en ook de eindgebruikers –
•
Prijsvraagdossier
van bij de start betrokken worden. Dit wordt concreet ontwikkeld
via twee- of driewekelijkse ontwerpvergaderingen met een team
waarin verschillende afgevaardigden van de bestuurders en
gebruikers aanwezig dienen te zijn. Wij werken per fase steeds
met specifieke ‘go – no go-momenten’ waarop het groen licht
gevraagd wordt om over te gaan naar nieuwe ontwerpfases. Deze
staan aangegeven op het voorstel van timing.

Inhoud:
Na aanbesteding en gunning der werken, wordt
de effectieve uitvoering gestart . De supervisie van de werken berust bij de uitvoerend
architect. Per discipline worden de werken
opgevolgd door een projectmedewerkers van
de respectievelijke studiebureaus. De architect
volgt de architecturale kwaliteit strikt op.

• …, in overeenstemming met de ProjectProcedures

Acties:
• Technische opvolging bouwwerken
• Opvolging uitvoeringsplanning
• Bewaken en sturen uitvoeringsbudget
• in overeenstemming met de ProjectProcedures

Acties:
• Technische opvolging bouwwerken
• Opvolging uitvoeringsplanning
• Bewaken en sturen uitvoeringsbudget
• in overeenstemming met de ProjectProcedures

architecten			
FVWW – STAUT - MAAT: ontwerpend architect
			BB: uitvoerend architect
open ruimte 		

LAND IN ZICHT

adviseurs stabiliteit 		

Studieburo Mouton

adviseurs technieken		

RCR Studiebureau

akoestiek & duurzaamheid

Daidalos

een kunstenaar

Architectuurwedstrijd

Voorstudie

PP

Goedkeuring
Bestuur

Voorontwerp

Goedkeuring
Bestuur

Fase DO

Definitief
ontwerp

Goedkeuring
Bestuur

Fase UO

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

PROJECTTEAM
Architect
Uitvoerend architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect
Uitvoerend architect
Studiebureaus
Expert organisatie bib.

ONTWERPTEAM
Architect
Uitvoerend architect
Studiebureaus
Veiligheidscoördinator
Expert duurzaamheid

ONTWERPTEAM
Architect
Uitvoerend architect
Studiebureaus
Veiligheidscoördinator
Adviseurs

ONTWERPTEAM
Uitvoerend architect
architect
Studiebureaus
Veiligheidscoördinator
Adviseurs

Opbouw verschijningsvorm project

Technische toetsing
voorontwerp op vlak
van akoestiek,
brandveiligheid,
technieken e.d. +
opbouw BA

Uitwerking en
detaillering van het
definitief ontwerp en
opbouw van het bestek

Opbouw
‘Projectprocedures’:
- Gebouwprogramma
- Overlegstructuur
- Budgetplanning
- Timing

Budgetbewaking

Fase VO

Richtwaarde kostprijs op basis van
vloeroppervlaktes programma

Budgetbewaking
vergelijking van bruto/netto-verhouding,
programma, verhouding deelbudgetten,
gevel/vloeroppervlakte met richtwaarden ‘PvE’

Budgetbewaking
Opbouw elementenraming met terugkoppeling naar de elementenraming van fase VO

Bestek +
Uitvoeringsplannen

Goedkeuring
Bestuur

Budgetbewaking
Opbouw gedetailleerde raming met
terugkoppeling naar de elementenraming van
fase VO. Via hiërarchie in het bestek
kostevolutie elementen opvolgen

Beperkte aanbesteding

Fase UV
PROJECTTEAM
Architect
Uitvoerend architect
Bouwheer

BOUWTEAM
Uitvoerend architect
Architect
Studiebureaus
veiligheidscoördinator
Expert duurzaamheid
Hoofdaannemer
Realisatie van het
bouwproject

Budgetbewaking
Monitoring en
goedkeuring van de
gerapporteerd meeren minkosten

Oplevering

TIMING en PLANNING
Id

Taaknaam

Duur

Begindatum

Einddatum

AANSTELLING ARCHITECT

105 dagen

don 29/08/13

vri 7/02/14

85 dagen

don 29/08/13

vri 10/01/14

0 dagen

vri 7/02/14

vri 7/02/14

01 kw 4, 201 kw 1, 20 kw 2, 20 kw 3, 201 kw 4, 201 kw 1, 20 kw 2, 20 kw 3, 201 kw 4, 201 kw 1, 201 kw 2, 20 kw 3, 201 kw 4, 201 kw 1, 20 kw 2, 20 kw 3,
e okt o e janfebmrtapr e jun jul u e okt o e janfebmrtapr e jun jul u e okt o e janfebmrtapr e jun jul u e okt o e janfebmrtapr e jun jul u

RAMING
071-‐ZPD	
  DILBEEK-‐M2	
  STAAT

1

vri 21/03/14

30 dagen

maa 10/02/14

vri 21/03/14

8

Afstemmen visies Opdrachtgever/ Ontwerpteam

30 dagen

maa 10/02/14

vri 21/03/14

Opstellen Project Definitie en Procedures

10 dagen

maa 10/03/14

vri 21/03/14

10

9

Nazicht door Opdrachtgever

5 dagen

maa 24/03/14

vri 28/03/14

11

Definitieve Project Procedures

0 dagen

vri 28/03/14

vri 28/03/14

STUDIEOPDRACHT - OPSTELLEN BOUWPROGRAMMA

28/03

A.	
  HOOFDGEBOUW	
  BOSSTRAAT:	
  nieuwbouw
wonen
A.+0.01
studio
A.+0.02
3	
  slpk	
  apt
A.+0.03
studio
A.+0.04
2	
  slpk	
  apt
A.+0.05
1	
  slpk	
  apt
A.+0.06
studio
A.+0.07
3	
  slpk	
  apt
A.+0.09
1	
  slpk	
  apt
A.+0.10
studio
A.+0.11
3	
  slpk	
  apt

Definitieve Project Procedures

12
13

40 dagen

maa 31/03/14

maa 26/05/14

14

VOORONTWERP-SCHETSONTWERP
Vormgeving definitief programma

30 dagen

maa 31/03/14

maa 12/05/14

15

Ruimtelijke analyse studiebureaus

30 dagen

maa 31/03/14

maa 12/05/14

16

Opstellen documenten VO

10 dagen

din 13/05/14

maa 26/05/14

17

0 dagen

maa 26/05/14

maa 26/05/14

18

Nazicht oprachtgever VO

Indienen VO

5 dagen

din 27/05/14

din 3/06/14

19

Goedkeuring VO

0 dagen

din 3/06/14

din 3/06/14

VOORONTWERP-SCHETSONTWERP

26/05

3/06

Indienen VO

Goedkeuring VO

20
21

60 dagen

woe 4/06/14

vri 19/09/14

22

DEFINITIEF ONTWERP
Voorleggen plannen aan stedelijke diensten

20 dagen

woe 4/06/14

woe 2/07/14

23

Verwerken adviezen stedelijke diensten

10 dagen

don 19/06/14

woe 2/07/14

24

Opmaak aanvraag stedenbouwkundige vergunning

30 dagen

don 3/07/14

vri 5/09/14

25

Opmaak afwerkstaten

30 dagen

don 3/07/14

vri 5/09/14

26

Opmaak wand-, vloer-, gevel- en dakpaketten

30 dagen

don 3/07/14

vri 5/09/14

27

Opmaak essentiële details

30 dagen

don 3/07/14

vri 5/09/14

28

Opstellen definitieve documenten DO

10 dagen

maa 8/09/14

vri 19/09/14

DEFINITIEF ONTWERP

19/09

Indienen DO

29

Indienen DO

0 dagen

vri 19/09/14

vri 19/09/14

30

Nazicht bouwheer DO

10 dagen

maa 22/09/14

vri 3/10/14

31

Goedkeuring DO

0 dagen

vri 3/10/14

vri 3/10/14

3/10

Goedkeuring DO

32

Indienen aanvraagdossier stedenbouwkundige vergunning

0 dagen

vri 3/10/14

vri 3/10/14

3/10

Indienen aanvraagdossier stedenbouwkundige vergunning

33

Procedure vergunning

60 dagen

maa 6/10/14

din 13/01/15

100 dagen

maa 6/10/14

din 10/03/15

34
35

UITVOERINGSDOSSIER

36

Overleg aanbestedingsprocedure

20 dagen

maa 6/10/14

vri 31/10/14

37

Technische uitwerking

30 dagen

maa 6/10/14

din 18/11/14

38

Technische detailering

30 dagen

maa 6/10/14

din 18/11/14

39

Coördinatie

20 dagen

din 4/11/14

din 2/12/14

40

Opmaak uitvoeringsplannen / -details

60 dagen

woe 3/12/14

din 10/03/15

41

Opmaak bestek

60 dagen

woe 3/12/14

din 10/03/15

42

Opstellen Raming + def coördinatie

15 dagen

woe 18/02/15

din 10/03/15

43

Indienen prijsvraagdossier

0 dagen

din 10/03/15

din 10/03/15

25 dagen

woe 11/03/15

woe 15/04/15

0 dagen

woe 15/04/15

woe 15/04/15

44

Nazicht en goedkeuring door Opdrachtgever

45

Publicatie

46

Indienen offertes

0 dagen

din 26/05/15

din 26/05/15

47

Nazicht offertes

10 dagen

woe 27/05/15

din 9/06/15

48

Goedkeuring Opdrachtgever

10 dagen

woe 10/06/15

din 23/06/15

49

Gunning

0 dagen

woe 5/08/15

woe 5/08/15

UITVOERINGSDOSSIER

10/03

UITVOERING

52

Uitvoering, incl. weerverlet + voorlopige oplevering

53

Start inhuizing

480 dagen

don 6/08/15

vri 23/06/17

24 mndn

don 6/08/15

vri 23/06/17

0 dagen

vri 23/06/17

vri 23/06/17

A.+1.01
A.+1.02
A.+1.03
A.+1.04
A.+1.05
A.+1.06
A.+1.07
A.+1.08
A.+1.09
A.+1.10
A.+1.11
A.+1.12
A.+1.13
A.+1.14
A.+1.15
A.+1.16

1	
  slpk	
  apt
studio
3	
  slpk	
  apt
2	
  slpk	
  apt
studio
1	
  slpk	
  apt
studio
3	
  slpk	
  apt
3	
  slpk	
  apt
studio
1	
  slpk	
  apt
studio
3	
  slpk	
  apt
studio
3	
  slpk	
  apt
2	
  slpk	
  apt

62
62
127
105
37
66
56
127
139
39
67
57
127
32
106
71

A.+2.01
A.+2.02
A.+2.03
A.+2.04
A.+2.05
A.+2.06
A.+2.07
A.+2.08
A.+2.09
A.+2.10
A.+2.11
A.+2.12
A.+2.13
A.+2.14
A.+2.15
A.+2.16

1	
  slpk	
  apt
studio
3	
  slpk	
  apt
2	
  slpk	
  apt
studio
1	
  slpk	
  apt
studio
3	
  slpk	
  apt
3	
  slpk	
  apt
studio
1	
  slpk	
  apt
studio
3	
  slpk	
  apt
studio
3	
  slpk	
  apt
2	
  slpk	
  apt

72
62
127
105
37
66
56
127
139
39
67
57
127
32
106
71

A.+3.01

wintertuin

166

17
17
1

8
8

5
5

13
13
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

910
910
5
10
5
10
5
5
10
5
5
10

690
690

10
5
10
10
5
5
5
10
10
5
5
5
10
5
10
5
10
5
10
10
5
5
5
10
10
5
5
5
10
5
10
5
610

690

Indienen prijsvraagdossier

15/04
26/05

gemeenschappelijk	
  (comm.	
  soc.,	
  cado,	
  activcntrm)
A.+0.08
A.+0.12
A.+0.13

Publicatie
Indienen offertes

A.+1.17
5/08

Start inhuizing

23/0

Pagina 1

699
178
132
289

10

50

A.+2.17

Gunning

50
51

5429
3562
58
127
37
105
66
56
127
67
56
127

TUIN

maa 10/02/14

Opzoekingswerk, informatie site, …

TERRAS

STUDIEOPDRACHT - OPSTELLEN BOUWPROGRAMMA

3	
  SLK

30 dagen

7

2	
  SLK

6

1	
  SLK

Gunning opdracht

STUDIO

7/02

BVO

Gunning opdracht

5

TYPE

4

AANSTELLING ARCHITECT

NUMMER

Opmaak wedstrijdontwerp

PROGRAMMA

3

GEBOUW

2

50

gemeenschappelijke	
  delen	
  (circulatie)
A.-‐2.00
A.-‐1.00
A.+0.00
A.+1.00
A.+2.00
A.+3.00

1168
136
136
266
273
273
84

inpandige	
  fietsenstalling
B.	
  DRIEHOEK	
  COLLECTIEF	
  WONEN:	
  nieuwbouw
wonen
B.+0.01
unit
B.+0.02
unit
B.+0.03
unit
B.+0.04
unit
B.+0.05
unit
B.+0.06
unit

€	
  35,00 €	
  265,00

€	
  355,00 €	
  130,00

€	
  35,00 €	
  265,00 €	
  112,00

€	
  9,60

€	
  35,00 €	
  265,00

605
60

€	
  69,00

€	
  340,00 €	
  258,00 €	
  136,00

€	
  1.208,17
€	
  1.291,00

€	
  6.559.141,20
€	
  4.598.542,00

€	
  8,00

€	
  4,00

€	
  0,00

€	
  0,00

€	
  885,60

€	
  619.034,40

€	
  9,60 €	
  135,00

€	
  8,00

€	
  30,00

€	
  0,00

€	
  1.148,60

€	
  1.341.564,80

€	
  95,00

€	
  55,00

€	
  40,00

€	
  0,00

€	
  1.236,82
€	
  1.397,00

€	
  1.583.124,00
€	
  859.155,00

€	
  95,00

€	
  4,00

€	
  0,00

€	
  0,00

€	
  1.074,60

€	
  650.133,00

€	
  9,60 €	
  135,00

€	
  12,00

€	
  40,00

€	
  0,00

€	
  1.230,60

€	
  73.836,00
€	
  1.907.990,20
€	
  966.553,00

terrassen

€	
  0,00

structuur

€	
  30,00

daken

€	
  55,00

€	
  28,00 €	
  130,00

€	
  0,00

C.	
  BRUSSELTRAAT	
  RIJWONINGEN	
  :	
  nieuwbouw
wonen

1542
740

380
€	
  355,00 €	
  137,00

300
€	
  72,00

€	
  48,00 €	
  275,00 €	
  125,00 €	
  130,00

€	
  95,00

€	
  55,00

€	
  0,00

€	
  14,15

€	
  1.237,35
€	
  1.306,15

gemeenschappelijk	
  programma

412

€	
  355,00 €	
  130,00

€	
  69,00

€	
  48,00 €	
  275,00 €	
  112,00

€	
  9,60

€	
  95,00

€	
  55,00

€	
  70,00

€	
  0,00

€	
  1.218,60

€	
  502.063,20

gemeenschappelijke	
  delen	
  (circulatie)

390

€	
  355,00 €	
  137,00

€	
  72,00

€	
  48,00 €	
  275,00

€	
  9,60 €	
  135,00

€	
  25,00

€	
  70,00

€	
  0,00

€	
  1.126,60

€	
  439.374,00

€	
  1.218,07

€	
  10.050.255,40

€	
  490,00
€	
  50,00
€	
  250,00
€	
  50,00
€	
  250,00
€	
  50,00
€	
  250,00
€	
  50,00
€	
  250,00

€	
  2.567.600,00
€	
  18.550,00
€	
  28.500,00
€	
  60.000,00
€	
  110.500,00
€	
  26.900,00
€	
  81.750,00
€	
  11.200,00
€	
  117.000,00

TOTAALOVERZICHT	
  GEBOUWEN	
  BOVENGRONDS
ONDERGRONDSE	
  PARKEERGARAGE	
  (108	
  PP)
SCHADUWTUIN+DRIEHOEK	
  TUIN	
  -‐	
  GROEN
DRIEHOEK	
  TUIN	
  -‐	
  MINERAAL
MOESTUIN+TUIN	
  CADO+BLOEMENTUIN
MOESTUIN+TUIN	
  CADO+BLOEMENTUIN	
  -‐	
  MINERAAL
BINNENGEBIED	
  GEBOUW	
  A
BINNENGEBIED	
  GEBOUW	
  A	
  -‐	
  MINERAAL
BOSSTRAAT	
  -‐	
  GROEN
BOS-‐	
  &	
  BRUSSELSTRAAT	
  -‐	
  MINERAAL
excl	
  afbraak	
  en	
  bouwrijp

€	
  0,00

8251
5240
371
114
1200
442
538
327
224
468

€	
  35,00

TOTAALOVERZICHT	
  inclusief	
  ONDERGRONDSE	
  PARKING	
  EN	
  BUITENAANLEG

€	
  365,00

€	
  35,00

€	
  55,00

€	
  50,00
€	
  250,00
€	
  50,00
€	
  250,00
€	
  50,00
€	
  250,00
€	
  50,00
€	
  250,00

gemeenschappelijke	
  delen
B.+0.00
B.+1.00
B.+2.00

605
241
183
181

€	
  13.072.255,40

31
28

60
20
20
20

C.	
  BRUSSELSTRAAT:	
  nieuwbouw	
  rijwoningen
wonen
C.+1.01
rijwoning
C.+1.02
rijwoning
C.+1.03
rijwoning
C.+1.04
rijwoning
C.+3.01
C.+3.02
C.+3.03
C.+3.04

59

studio
studio
studio
studio

1542
740
133
133
133
137

4
4

50
50
50
54

1
1
1
1

gemeenschappelijke	
  delen
C.+0.01
C.+4.01

412
305
107

gemeenschappelijke	
  delen(circulatie)

390

4
4
1
1
1
1

890
668
33
33
33
33

0
0

26
22
22
22
222
60
162

TOTAALOVERZICHT

8251

39
57%

ONDERGRONDSE	
  PARKEERGARAGE
SCHADUWTUIN+DRIEHOEK	
  TUIN	
  -‐	
  GROEN
DRIEHOEK	
  TUIN	
  -‐	
  MINERAAL
MOESTUIN	
  +	
  TUIN	
  CADO+BLOEMENTUIN	
  -‐	
  GROEN
MOESTUIN	
  +	
  TUIN	
  CADO+BLOEMENTUIN	
  -‐	
  MINERAAL
BINNENGEBIED	
  GEBOUW	
  A	
  -‐	
  GROEN
BINNENGEBIED	
  GEBOUW	
  A	
  -‐	
  MINERAAL
BOSSTRAAT	
  -‐	
  GROEN
BOS-‐	
  &	
  BRUSSELSTRAAT	
  -‐	
  MINERAAL

5240
371
114
1200
442
538
327
224
468

m2	
  -‐	
  108PP
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

8
12%
69

5
7%

17
25%

TUIN

380
300
€	
  355,00 €	
  258,00 €	
  136,00

1
1
1
1
1
1

0
0

TERRAS

1280
615

36
36
32
33
34
34

3	
  SLK

€	
  50,00 €	
  265,00 €	
  112,00

unit
unit
unit
unit
unit
unit

2	
  SLK

€	
  69,00

B.+2.01
B.+2.02
B.+2.03
B.+2.04
B.+2.05
B.+2.06

59
0

1	
  SLK

€	
  340,00 €	
  130,00

€	
  95,00

€	
  9,60

1
1
1
1
1
1

STUDIO

1168

€	
  50,00 €	
  265,00 €	
  112,00 €	
  130,00
€	
  0,00

36
36
32
33
34
34

TYPE

€	
  50,00 €	
  265,00

unit
unit
unit
unit
unit
unit

NUMMER

€	
  69,00

buitenaanleg

€	
  350,00 €	
  130,00

interieur

699

liften

gemeenschappelijke	
  delen(circulatie)

300
€	
  69,00

sanitair

gemeenschappelijke	
  zone	
  -‐	
  zorg	
  vr	
  collectief	
  wonen

380
€	
  355,00 €	
  130,00

elektriciteit

B.	
  DRIEHOEK	
  COLLECTIEF	
  WONEN	
  :	
  nieuwbouw
wonen

5429
3562

B.+1.01
B.+1.02
B.+1.03
B.+1.04
B.+1.05
B.+1.06

gemeenschappelijke	
  delen	
  (circulatie)
B.+0.00
B.+1.00
B.+2.00

hvac

gemeenschappelijke	
  delen	
  (circulatie)

gevels	
  gesloten

gemeenschappelijk	
  programma

gevels	
  open

A.	
  HOOFDGEBOUW	
  BOSSTRAAT:	
  nieuwbouw
wonen

BVO

GEBOUW
PROGRAMMA

071-‐ZPD	
  DILBEEK-‐RAMING

18
18
1
1
1
1
1
1

BVO

KERNGETALLEN

FASE 1: A & B
FASE 2: C

1280
615
36
36
32
33
34
34

1859

690

COLOFON
Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten
Steenhouwersvest 61
2000 B - Antwerpen
T 32 3 337 03 32
www.fvww.be
MAAT ontwerpers
Forelstraat 55b
9000 B - Gent
www.maatontwerpers.be
STAUT architecten
Guido Gezellestraat 20
2530 B - Boechout
T 32 3 808 41 40
www.staut.net
Bureau Bouwtechniek
Kammenstraat 18
2000 B - Antwerpen
T 32 3 231 53 95
www.b-b.be

