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Uit Martine Wolfaert: Sterven is Klote 
 
 
p15. In de palliatieve zorg gaat het niet 
over hoogdravende dingen…het gaat 
over stilte 
 
p20. paardenbloemen 
 
p24. zoals altijd ligt ze naar het licht 
gekeerd, naar de lichte lentedag: haar 
lichaam, haar hoofd, haar armen en 
handen naar het raam. 
 
p31. de rotan stoel kreunt als hij gaat 
zitten 
 
p39. het ruikt weer zo lekker 
 
p40. nada en juul plukken narcissen 
 
p40. wat ruikt het vreemd (gebakken 
lekkerbek) 
 
p42. iemand stierf, geen enkele 
beweging, geluidloos 
 
p43. gele anjers in een vaas 
 
p44. koeien grazen in de ochtendmist 
 
- wat een mooi uitzicht 
 
- lies staart naar buiten alsof ze nog 
nooit koeien en weiden heeft gezien 
 
p51. we kijken er naar de vechtende 
mussen, naar het spel van de merels in 
de notenboom 
 
p56. het ruikt hier zo lekker, frieten en 
stoofvlees 
 
p58. bloemen schikken 
 
p60. wijn / appelsienen 
 
p61. vogels vliegen kwetteren weg als 
hij naar de achtertuin beent 
 
-  ze zwaait met een bloem naar Imke, 
"Waar zijn de vazen?" 
 
p62. laatste wens: een vogelhuisje 
afmaken 
 
p63. grootste plannen worden kleine 
wensen… een wandeling in de tuin 
 

Voorwoord 
 
Uit de projectdefinitie vzw Coda: 
 
CODA Hospice is daardoor een persoonlijk, intiem en huiselijk 
palliatief verzorgingstehuis. Het hospice wil een “bijna-thuis-huis” 
zijn voor mensen die echt aan de laatste levensfase toe zijn. 
 
… en komen de gasten tot rust in een warme, huiselijke sfeer van 
gastvrijheid. 
 
We denken het streven en de ambities van de opdrachtgever – 
waarnaast in de projectdefinitie ook dromen worden genoemd – 
goed begrepen te hebben. En bovendien hebben we ter plaatse de 
grond van die ambities in de praktijk gevoeld en gezien. De 
publicatie van Martine Wolfaert bood ons bovendien de 
mogelijkheid langdurig en diep in het hospice naar binnen te 
kunnen kijken, de dagelijkse gang van zaken mee te maken, de 
praktische, mentale en emotionele intensiviteit te kunnen navoelen 
van de zorg voor mensen die zich misschien wel in de meest 
bewust beleefde existentiële fase van het leven bevinden, zo vlak 
voor de dood. En het gebeurt een ontwerper niet vaak zo grondig 
en diepgaand kennis te kunnen nemen van het reilen en zeilen van 
de toekomstige gebruikers van de te ontwerpen architectuur. 
 
De vaak ontroerende literaire observaties en overwegingen van 
Martine Wolfaert brachten ons team niet alleen op de hoogte van 
het ‘binnen’, in letterlijke en figuurlijke zin, maar tevens van het 
‘buiten’. Het belang van de locatie, het landschap, de bomen, de 
tuin, de vogels, de mist, de wind. En al die andere zaken die de 
zintuigen aanspreken, wellicht des te sterker op het moment dat 
het lichaam op het punt staat het te laten afweten. 
 
Het is misschien niet voor niets dat Wolfaert’s boek is ingedeeld in 
de vier delen Zomer Herfst Winter en Lente. Door het hele boek 
heen werden we getroffen door het belang van die ogenschijnlijk zo 
onbelangrijke alledaagse ervaringen. Het is alof het ruiken, het 
zien, tasten en horen in een volledig nieuw licht komen te staan in 
die laatse levensfase. Waarmee het ‘buiten’, de natuur, waarin per 
definitie de zintuiglijke ervaringen het sterkst zijn, een 
buitengewoon belangrijke rol lijkt te spelen. En dan geenszins het 
spectaculaire, het buitenissige of het exotische, integendeel; het 
kwetteren van de mussen, de pluis van een paardenbloem, een 
late bloeiende roos, een plassend paard, de bomen die uitlopen, 
alles heel gewone en herkenbare verschijnselen die kennelijk diep 
binnendringen in de zielen van die zo gevoelige en kwetsbare 
gasten en hun kinderen en kleinkinderen in het hospice. 
Met die opgedane kennis groeide bij ons team de overtuiging dat 
het binnen en buiten gelijkwaardig zijn, van even groot belang. En 
dat heeft sterk richting gegeven aan onze ontwerpuitgangspunten. 
‘In de palliatieve zorg gaat het niet om hoogdravende dingen… het 
gaat om stilte’ schrijft Martine Wolfaert. En ook daarvan sterk 
doordrongen zijn we aan het werk gegaan.  
 
 

1. Studie 
 
Deze studie is uiteraard enigszins beperkt gezien de relatief korte 
tijd van onderzoek, maar we hebben enige belangrijke conclusies 
kunnen trekken uit onder meer de zeer heldere en bevlogen 
aanbevelingen die we op de site zelf kregen. Daardoor kwamen de 
sociale, formele en praktische condities goed in beeld en konden 
we de eerder genoemde ontwerp-uitgangspunten daar nadrukkelijk 
op afstemmen én aanscherpen. 
 
Een eerste algemene conclusie die het denken over architectuur 
en landschap, en met name de beleving ervan,  sterk bepaalt, is de 
uitzonderlijke groep gebruikers, gasten van het hospice. We 
kunnen zonder enige aarzeling stellen dat het om existentiële 
grootheden gaat waar we mee te maken hebben. Het omgaan met 
de dood in het huidig tijdsgewricht is verre van evident te noemen. 
Het is hier niet de plaats om een antropologische analyse te maken 
van 'het sterven in de 21e eeuw in Vlaanderen', maar we zijn ons 
zeer bewust van de bijzondere ontwikkelingen met betrekking tot 
de omgang met het menselijk (niet medisch !) proces van het 
sterven in het Coda hospice in Wuustwezel. Naast de praktische 
uitdagingen om tot bijzondere architectuur te komen in deze 
specifieke context, is er ook het bewustzijn dat dit pilootproject 
ruimte kan bieden aan, en in de beste zin vooruit loopt op 
belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de 
zorg voor ouderen in de laatste levensfase. Medisch gezien is er in 
zekere zin enorme vooruitgang geboekt. Menselijkerwijs en ethisch 
gezien staan we nog op de drempel van belangrijke veranderingen, 
met name die met betrekking tot stervensbegeleiding. En juist daar 
lijkt het medische plaats te moeten maken voor het emotionele. 
Naar architectuur en landschap vertaald betekent dat aandacht 
voor het zintuiglijke. Architectuur die niet steriel is, maar tactiel, niet 
om aandacht vragend maar discreet en 'stil', in een omgeving die 
álle zintuigen op gepaste wijze aanspreekt. 
 
  
2. Architectuur  
 
2.1. Ambities 
 
In het licht van het voorgaande, maar ook van de sterke verbinding 
van het huidige hospice aan de plek en de geschiedenis ervan, is 
het onze ambitie te behouden wat sterk is, met grote 
zorgvuldigheid te plannen wat nodig is en vooral ook leven toe te 
voegen. 
 
We trachten de waardevolle delen en typologieën van de 
bestaande gebouwen terug te vinden en deze te bewaren en te 
versterken. De buitenruimte, het landschap, zal daar een cruciaal 
en integraal deel van uitmaken. 
 
 
 
 
 



 
bestaande situatie en gebruik 
 

 
fase 1 nieuwbouw hospice 
 

 
fase 2 verbouwing van het bestaande hospice 
tot dagcentrum en uitbreiding van de schuur tot 
expertisecentrum 
 

 
fase 3 verbouwing van het huidig dagcentrum 
tot low-care centrum 
 

 
totaalplan en circulatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p63. De wereld wordt een kamer. De 
kamer wordt een zetel, een bed, een 
blikveld. 
 
p66. in de tuin: "Laat me maar Suske, ik 
zit hier graag, ik luister naar de 
vogels…" 
 
- kom Lotte, we gaan met opa 
wandelen… Af en toe plukt ze een 
bloem. 
 
p67. het was zalig buiten, leg me nu 
maar weer in bed 
 
p 68. de lente weet dit jaar van geen 
ophouden 
 
-  ik loop voorbij een eikenboom, zijn 
teergroene pruik ritselt in de wind 
 
-  bloemen richten zich gelukkig naar de 
zon 
 
p75.Schoon dat het hier is!  Amper 20 
minuten van de stad en ge zijt precies in 
een vreemd land. Hier voelt ge de zon 
nog en de wind. 
 
- bij een pissend paard: "Dat is pas 
gezonde pis!" 
 
p77. Albert Claus leeft van de 
buitenlucht, koffie en tabak 
 
-  "Breng me naar buiten!" 
 
p78. op het gazon wipt een vogel, 
meneer Claus wijst ernaar: "die zal wel 
koude poten hebben, net las ik…" 
 
p79. Laila duwt zijn rolstoel naar buiten 
en parkeert hem op het terras. Een 
kwartier later komt ze met een bos 
paarden-bloemen aangelopen. Ze 
blaast uit alle macht. 
 
- Wat een schone tuin! Overal nieuw 
blad aan de takken.  Overal gulzige 
bloemen. Om zo'n tuin te onderhouden, 
daar hebben wij nooit tijd voor gehad. 
`Altijd maar werken en wroeten. 
 
- Wat is het hier stil. 

2.2. Drie entiteiten 
 
Het nieuwe hospice (fase 1) dat typologisch aansluit bij de 
bestaande bebouwing krijgt een bijzondere eigen identiteit, 
versterkt door de positionering in de meest rustige zone van de 
site. Een leefkeuken met zicht op het landschap krijgt grote 
glaspuien die kunnen opengeschoven worden, waardoor een 
buitenkamer onstaat die een maximale beleving van de tuin 
mogelijk maakt.  
Elke hospice-kamer heeft een eigen gepersonaliseerde voordeur 
vanaf de gemeenschappelijke centrale zone maar ook een 
buitendeur naar een klein individueel terras in de tuin waar het bed 
naartoe kan gereden worden. De centrale zone met bovenlicht is 
het kloppend hart van het hospice en bevat de ondersteunende 
logistieke functies, de stille ruimte, badkamer, kitchenette. 
Door de nieuwbouw van het hospice in houtskeletbouw op te 
trekken wordt het lawaai van een bouwwerf aanzienlijk verminderd. 
Ook de binnenafwerking kan grotendeels in massief blank hout en 
met natuurlijk aanvoelende materialen die mooier worden door 
gebruik en veroudering. 
 
Het dagcentrum (fase 2) wordt gepland in de bestaande gebouwen 
van het hospice en zal samen met het expertisecentrum één groot 
huis worden. De centrale patio geeft intimiteit wanneer het nodig is, 
de grote oude poorten kunnen opengezet worden naar het 
landschap.  
Aan de patio grenst een centrale keuken die het supportief 
dagcentrum met het dagverzorgingscentrum verbindt. De oude 
gepatineerde buitenmuur van de vroegere kloosterschuur blijft 
behouden. De reusachtige zolder wordt toegankelijk gemaakt met 
een plateaulift en is als bergruimte intern en extern bruikbaar. 
De oude schuur is een schitterend eenvoudige baksteenstructuur 
met een huid en een ziel die we koesteren. Daarbinnen kan een 
nieuw leven komen met het expertisecentrum. Het dubbelhoge 
deel van de schuur langs de tuinzijde en gericht naar het nieuwe 
woonzorgcentrum blijft intact en is een ideale locatie voor een 
pianoconcert of een feestje, een ontmoetingsplek bij uitstek.  
Langs de noordzijde komt een nieuwe uitbreiding voor 
administratie die we eveneens in houtskeletbouw voorzien, binnen 
en buiten afgewerkt met glas en blank hout. 
 
Het huidige dagcentrum wordt omgevormd tot low-care centrum 
(fase 3) met drie kamers. De logistiek sluit via een verbindende 
serre aan op het nieuwe dagcentrum maar ook op de faciliteiten 
van het hospice. 
 
De drie entiteiten (hospice, dagcentrum / expertisecentrum en low-
care centrum) zijn voor de bezoeker meteen visueel herkenbaar. 
 
2.3. De verstrengeling met het landschap 
 
Groene stroken van de tuin, sommige beschermd met een serre, 
reiken tot diep in het gebouw en gaan een zintuiglijke relatie aan 
met de bewoners. 

De voorgestelde serres werken als buffers tussen binnen en 
buiten, mentaal en praktisch. Ze verlengen de seizoenen 
(wintertuin), brengen het groen heel dichtbij en tastbaar en kunnen 
tegelijk een deel van de interne circulatie / verpoos- en 
ontmoetingsruimte zijn, om even op adem te komen als bezoeker 
of als gast. Langs de straatzijde vormt de wintertuin de 
verbindende ruggengraat en werkt daar tevens als een belangrijke 
akoestische buffer. 
Parkeren vindt hoofdzakelijk plaats onder bomen. Vanaf de parking 
ontstaan hier en daar zichten, bijvoorbeeld door de lange serre 
heen, naar het achterliggende uitgestrekte landschap. 
 
 
3. Tuin / landschap 
 
3.1. Beleving: horen, zien, ruiken 
 
Het is misschien niet het allereerste waar men aan denkt bij het 
proces van stervensbegeleiding: het betrekken van de 
buitenruimte, de natuur, de tuin, het landschap. Want het lijkt bij 
eerste beschouwing toch vooral een mentaal proces. Maar zoals 
we gezien hebben schijnt de zintuiglijke beleving van de omgeving 
te intenser te worden in deze laatste fase. Geuren, kleuren en 
geluiden kunnen versterkt binnenkomen, herinneringen oproepen, 
troost bieden, of bezinning. Het zijn deze aspecten die we in 
ontwerp voor het landschap als leidraad nemen; de sensorische 
beleving in kleine en grote zin.  
De tuin, als belangrijke drager van het beeld van de cyclus, de 
terugkeer naar de oorspong, de vergankelijkheid der dingen, kan 
tevens bijdragen aan de verwerking van het besef van de eigen 
sterfelijkheid. 
 
3.2. Stilte 
 
We hebben het citaat van Martine Wolfaert al aangehaald. Het gaat 
hier niet over hoogdravende dingen maar ‘één gekookte aardappel 
als je geen puree meer kunt zien’ en ‘over stilte’. Stilte is de ruimte 
tussen de geluiden. Wij, mensen, zijn geneigd de natuur in te gaan 
als we stilte zoeken. Daar is het net zomin stil als in onze steden of  
in onze huizen. Maar we ervaren het ruisen van de bomen, het 
zoemen van de bijen en het zingen van de merel in de top van een 
boom als sensorische bakens waartussen zich de stilte bevind. 
Het landschap, het park en de tuin  kunnen in die zin als elkaar 
aanvullende bouwstenen worden ingezet om een omgeving te 
scheppen waarbinnen botanische, formele, en sociale middelen de 
voorwaarden bieden om een intense sensorische beleving mogelijk 
te maken of te bevorderen. 
 
Beplantingen met ritselende bladeren, het aantrekken van vogels, 
vlinders en bijen, het zijn eenvoudige maar effectieve middelen om 
tot die versterkte beleving van 'stilte' te komen. Naast uiteraard het 
uitgebreide palet aan middelen dat mogelijkheden biedt om de 
andere zintuigen aan te spreken, waaronder kleuren en geuren. 
 
 
 



 

 
microplan landschap jaar 1 
 
 
 
 

 
microplan landschap jaar 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86. Het schemert al. meneer Claus zit 
nog buiten in zijn rolstoel, een dik bruin 
deken over zijn benen. 
 
87. Breng me nog wat brood, voor dat 
roodborstje. Het komt nu al tot bij mijn 
rolstoel. 
 
142. mijn woorden klinken raar luid in de 
stilte van de tuin 
 
116. Kijk toch eens hoe alles barst van 
het blad! 
 
138. WIl je nog wat rusten Luc. 
Ja, nee, ik moet�… ik wil buiten�… 

Op al die zaken zal de nadruk komen te liggen in ons ontwerp, dat 
in formele zin zeker niet 'hoogdravend' zal zijn, maar maximaal 
zoekt naar aansluiting bij het bestaande landschap. Dat nog beter 
zichtbaar tracht te maken, betreedbaar ook. Geen nieuwe lagen 
worden toegevoegd. Alle bestaande kwaliteiten van de 'tuintjes' die 
met zoveel liefde door vrijwilligers worden beheerd en 
onderhouden, zullen maximaal worden ingezet. Waarbij we 
nadrukkelijk willen aangeven dat ons ontwerp in alle geval door en 
met de huidige beheerders van tuin, park en (agrarisch) landschap 
verder ontwikkeld moet worden. 
 
3.3. Structuur 
 
De structuur van het landschap binnen de projectgrenzen wordt nu 
sterk bepaald door de architectuur en de daaraan verbonden 
infrastructuur. Door het hospice enigszins los te maken van de 
bestaande architectuur wordt de verbinding met het landschap 
versterkt. Enerzijds doordat er openingen ontstaan, anderzijds door 
de mogelijkheid op precieze plaatsen het bijzondere landschap tot 
aan de bebouwing door trekken. De blik wordt  geleid door een 
lijnstructuur van kortere en langere hagen of bosjes, zonder 
nadrukkelijke compartimentering; het verkrijgen van maximale 
privacy wordt verkregen zonder het wegnemen de mogelijkheid 
van ontmoeting en uitwisseling. 
 
3.4. Seizoenen 
 
Door het relatief korte verblijf, zullen de meeste gasten maar een 
deel van één seizoen meemaken in het hospice. Met de 
soortkeuze en de verspreiding van soorten over de buitenruimte zal 
getracht worden in ieder seizoen krachtige zintuigelijke elementen 
uit te buiten. Sneeuwklokjes en krokussen in de winter, een gele 
mosterdveldje in het voorjaar, een veldje met slaapbollen (Papaver 
somniferum) in de vroege zomer, fruitbomen, verschillende 
besdragende struiken waardoor er de hele zomer lang wel iets te 
plukken valt, geurende rozen; een natuurlijke lappendeken die door 
zijn kleinschaligheid haast een staalkaart wordt van het Kempens 
landschap.  
Door het welbewust inzetten van beplantingen die meerdere 
zintuigen beroeren, zal een aantrekkelijk landschap ontstaan, 
zonder spectaculair te zijn. De bijzonderheid bestaat uit de 
afwisseling van heel verschillende subtiele ervaringen. Het geritsel 
van de bladeren, geurende bloemen en struiken, het mekkeren van 
lammetjes, het gekakel van de kippen, de merel op het dak, het 
proeven van geplukte bessen; al die ervaringen kunnen worden 
opgedaan binnen een enkele wandeling of voor een belangrijk deel 
al vanaf de zetel of bed in de tuin of serre.  
 
3.5. Beheer  
 
De tuinen worden op dit moment onderhouden door vrijwilligers. 
Door geen complexe structuren of beplantingen aan te leggen 
zullen de taken voor de vrijwilligers niet ingewikkelder worden. De 
waardevolle aandacht van de vele betrokkenen zal derhalve het 
heilzaam effect op gasten en landschap kunnen behouden. 

3.6. Natuurlijke omkadering 
 
Het landschap rond de site is een gedifferentieerd 
cultuurlandschap. Tuin, kruidentuin, fruitgaard, schapenweitje en 
park/agrarisch landschap wisselen elkaar af binnen een relatief 
klein gebied en vormen zowel decor als scene van het hospice. 
Door de relatieve openheid aan één zijde en het zo goed als 
ontbreken van fysieke afscheidingen, is de site haast 
vanzelfsprekend onderdeel van omliggende landschap. Door met 
eenvoudige landschappelijke middelen onderdelen beter te 
definiëren wordt het kader desondanks helder gedefiniëerd en 
blijven privacy en discretie voor de gasten van met name het 
hospice gewaarborgd.  
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Zicht vanuit de wintertuin tussen het dagcentrum en het low-care centrum.



Zicht patio dagcentrum



MACRO LANDSCHAP
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MESO LANDSCHAP



Door het inzaaien van hier en daar een veld 
of akkertje met éénjarigen als Gele mosterd 
(Sinapis alba), Facelia (Phacelia tanacetifolia) 
of Maanzaad (Papaver somniferum), kunnen 
indringende kleuren en geuren worden verkre-
gen. Of ook een intens gezoem van insecten 
en gefladder van vlindervleugels. Na Gele 
mosterd volgt dan I taliaansraaigras, zodat de 
grondbedekt blijft en dat zo mooi deint op de 
wind.

Niet alleen door de aanplant van struiken en 
hagen die goede nestplaatsen bieden voor 
verschillende vogels, worden ook op en aan de 
architectuur nestkasten voorzien, om een zo 
groot mogelijke variatie aan (zang)vogels aan 
te trekken. Ook vogeldrinkplaatsen op strat-
egische plekken zullen de aanwezigheid van 
vogels versterken.

Los van de (half)verharde infrastructuur, 
kunnen afhankelijk van seizoen, behoefte en 
gebruik paden gemaaid worden door de gras-
velden of bloemrijke weiden.

PAADJES

AKKERS

VOGELS

SEIZOENEN

Om in ieder jaargetijde bloeiende planten in 
de tuin te hebben,  staan talloze soorten ter 
beschikking. We kiezen voor soorten die op 
zich niet spectaculair zijn, maar vooral bij-
zonder door hun moment van bloei. Zo bloeit 
het Herfstijloos (Colcichum), dat veel weg heeft 
van een Crocus, in september. De Viburnum 
bodnantense toont bloei op het kale hout in de 
winter en de Toverhazelaar (Hamamelis mollis) 
evenals Sneeuwklokjes dat doen,  als er nog 
sneeuw ligt. 



Aanpak duurzaam energiegebruik,  bouwen voor mensen 

In een traditionele ontwerpomgeving wordt het gebouw, zijn schil en vorm volledig 
uitgewerkt, waarna de ingenieur de berekening van de technieken uitvoert en de 
plannen intekent, met onvermijdbare problemen tot gevolg op het vlak van 
integratie én energieverbruik. 

Ons concept bestaat er daarom in om architectuur en technieken gelijktijdig te 
ontwikkelen in één gebundeld pakket. Hierbij trachten we het benodigde (hoge) 
comfort te realiseren voor alle gebruikers zonder dat de technieken een prominent 
aanwezige rol moeten spelen in de architecturale visie. 
Van bij het schetsontwerp werken studiebureau en architect-ontwerper in nauw 
overleg m.b.t. de elementaire opbouw van het project, met als doel een 
bouwfysisch geheel dat op zich reeds het beoogde klimaat binnen ondersteunt.

Bouwfysica - de trias energetica 

De ‘trias energetica’ is een conceptaanpak die in elk project wordt aangehouden. 
Het is een aanpak die verzekert om met een minimale energetische en 
milieubelastende kost het gewenste comfort te behalen. 
De trias betekent eigenlijk een 3-stappenplan: 

1) Het energieverlies reduceren door bouwfysische optimalisatie (beter 
isoleren, compacter bouwen etc.) 

2) Een zo groot mogelijk gedeelte van de energievraag ledigen met behulp 
van hernieuwbare energiebronnen (zonne-energie, biomassa etc) 

3) Het gedeelte van de energievraag dat niet op hernieuwbare wijze kan 
worden ingevuld zo efficiënt mogelijk opwekken door gebruik van fossiele 
brandstoffen.

We voegen hierbij graag nog een vierde stap, namelijk de toekomstgerichtheid,
waarbij de installaties zoveel als mogelijk worden bedacht met een zekere graad 
van flexibiliteit, zodat toekomstige wijzigingen, veranderingen of opwaarderingen 
met de geringste impact kunnen gebeuren. 

Verlagen van de energienood 

Om de verschillende technieken optimaal te kunnen benutten moet er vooraleerst 
aandacht besteed worden aan de energetische prestatie van de gebouwschil. We 
denken hierbij vooral aan: compactheid, isolatiewaarden, oriëntatie en resulterende 
zonnewinsten, luchtdichtheid. 

Compactheid

Het realiseren van een compact gebouw is cruciaal om de energieverliezen door 
transmissie te minimaliseren. 
Beter nog dan isoleren is het vermijden van transmissieverliezen door het 
beperken van de hoeveelheid buitenoppervlak. We spreken hier over de 
compactheid, de verhouding tussen het totale omsloten volume en de 
gecombineerde verliesoppervlakte van muren, dak en in mindere mate vloer. Hoe 
meer m³ volume per m² verliesoppervlakte, hoe beter. 

K-peilprestaties

Het is absoluut noodzakelijk de buitenoppervlakken voldoende te isoleren. 
Hiertoe zal in eerste instantie voldoende aandacht moeten besteed worden aan de 
dakconstructie, die meestal het grootste energieverliesoppervlak beschrijft en het 
glasoppervlak, meestal de zwakste schakel in de gebouwschil. 
Indicatief geven we hieronder het ambitieniveau aan dat we trachten aan te 
houden. Dergelijk isolatiepakket leidt ons voor een dergelijk gebouw meestal naar 
K-waardes onder de K30. 

Wat betreft de keuze van het isolatiemateriaal verwijzen we graag naar de 
mogelijkheid om in plaats van bijvoorbeeld PUR, milieuvriendelijkere materialen te 
gebruiken. De Nibe-index toont hierbij de opties, waarbij rotswol of resol 
bijvoorbeeld als duurzamere alternatieven beschouwd worden. In deze index 
worden vervuiling bij productie, energieverbruik bij productie, plaatsing en 
recycleerbaarheid op het einde van de levensduur 

Oriëntatie

De oriëntatie van het nieuwe gebouw is vanzelfsprekend erg geënt op de site, de 
zichten en de mogelijkheden van ruimtelijke positionering. De differentiatie van 
verschillende oriëntaties in het ontwerp wordt daarom ook geënt op de 
zoninstraling. Het gebouw is voorzien van een dak uitsprong om de warmtelasten 
in de zomermaanden te beperken. 

Technieken 

De technieken die uiteindelijk voorzien worden, worden allen doorgelicht op basis 
van ruimtelijke en financiële haalbaarheid. Aan de hand van een uitgebreide 
haalbaarheidsstudie worden verschillende energiezuinige technieken ten opzichte 
van elkaar afgewogen, zodat de best toepasbare techniek finaal kan weerhouden 
worden. 
Zo realiseren we een systeem dat een optimaal comfort verzekert in de ruimtes 
tegen een minimale energiekost. 

Standpunt Cradle to Cradle

Cradle to cradle (C2C) is een filosofie die ervan uitgaat dat producten moeten 
ontworpen worden met het oog om op het einde van hun leven grondstof te zijn 
voor een nieuw product. In de pure basisfilosofie aanvaardt men geen 
vermindering in waarde van de gebruikte grondstoffen, maar stelt men dat de 
grondstoffen hoogwaardig moeten blijven.
Deze filosofie, die vooral milieukundig wordt bekeken, wordt binnen ons bureau op 
een energetische wijze vertaald tijdens het ontwerpproces. Wij bekijken niet hoe 
we de dingen minder slecht kunnen maken, wij bekijken hoe we de zaken goed 
moeten maken (zoals beschreven in Cradle to Cradle: Remaking the Way We 
Make Things, 2002). Als basisdefinitie hanteren wij :”het voorzien in onze eigen 
noden en de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien.” 
Specifiek in onze projecten is deze filosofie terug te vinden in het feit dat de trias 
energetica, die beschrijft dat een project in 3 stappen moet ontwikkeld worden 
(namelijk het verminderen van de energievraag, het inzetten van duurzame 
bronnen, het optimaal gebruiken van fossiele bronnen) wordt uitgebreid met een 
4de stap en zelfs een 5de stap, namelijk het flexibel maken van het gebouw en de 
installatie en het hergebruik van wat er reeds aanwezig is in het gebouw. Het zijn 
deze stappen die ervoor zorgen dat het, al dan niet toekomstig, herdefiniëren van 
het gebouw niet steeds moet gepaard gaan met een verbouwing of vervanging 
van de bestaande installatie. De huidige installatie kan blijven dienen voor de, al 
dan niet toekomstige, nieuwe toepassing of aangepast worden om het nieuwe 
doel te dienen. 

TECHNIEK & DUURZAAMHEID



VIPA SUBSIDIE UITBREIDING VERBOUWING

/ M2 INDEX 0,60 1,00 0,75
EXPERTISECENTRUM 500 1,63645 818,23 1.363,71 (1) 1.022,78 (2)
HOSPICE + DAGCENTRUM 550 1,63645 900,05 1.500,08 (3) 1.125,06 (4)

KOSTPRIJS RAMING / M2 M2 
PLAFOND

M2
OPGAVE

M2
PLAN

EENHPR
EXCL BTW

TOTAAL
EXCL BTW

EXPERTISECENTRUM PALLIATIEVE ZORG 600 577 575
310 1.363,71 (1) 422.750
265 1.022,78 (2) 271.037

BERGRUIMTE EVENT- EN ONDERSTEUNEND MATERIAAL 120 120
120 1.125,06 (4) 135.007

PALLIATIEF DAGVERZORGINGSCENTRUM 300 158 170
170 1.125,06 (4) 191.260

PALLIATIEF SUPPORTIEF DAGCENTRUM 300 285 285
285 1.125,06 (4) 320.642

WINTERTUIN / SERRE 165
165 950,00 156.750

LOW CARE CENTRUM 195 106 105
105 1.125,06 118.131

HOSPICE 788 676 685
685 1.500,08 1.027.554

TOTAAL 2.183 1.922 2.105 2.643.131

STUDIEKOSTEN %

ARCHITECTUUR 7,10
STABILITEIT 2,50
TECHNIEKEN 2,20
EPB / ENERGIE 0,50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostenbeheersing 
 
 
Budgetbeheer 
 
Raming wedstrijdontwerp  
De calculatie van de bouwkost voor het voorliggend schetsontwerp is enerzijds 
gebaseerd op het geheel van de technische studies en anderzijds teruggekoppeld 
naar een kostanalyse van recente referentieprojecten.  
De calculatie van de bouwkost aan de hand van een effectieve metingen, het 
terugkoppelen naar oppervlakteprijzen (€/m2) en het in verhouding stellen van de 
budgetten voor de verschillende deelstudies, laat ons toe inzicht te krijgen in het 
economisch aspect van het opgegeven programma en van het ingediende 
ontwerpconcept.  
De in de raming gehanteerde eenheidsprijzen zijn gebaseerd op effectieve 
marktprijzen, gerelateerd aan de actuele marktconjunctuur, de bouwregio en de 
geldende regelgeving.  
 
Beheer Projectkost  
 
In de voorstudie analyseren opdrachtgever en ontwerpteam voorgestelde 
budgetten en ramingen. Er worden indicatoren bepaald en opgenomen in de 
projectprocedures. In volgende fases wordt naar de indicatoren gerefereerd. De 
faseramingen vullen de indicatoren verder aan. Een coherente opvolgingstructuur 
maakt budgetverschuivingen eenvoudig traceerbaar.  
In elke ontwerpfase worden ramingen gemaakt, een voorlopige halverwege de 
fase en een definitieve op het einde. De in de raming opgenomen deelbudgetten, 
worden werkingsbegrippen voor de volgende fase. De juiste invulling en 
eenduidige methodiek maakt continue bewaking mogelijk. Op het einde van elke 
fase wordt een vergelijkend rapport opgesteld waarin de raming van de huidige 
fase wordt teruggekoppeld naar voorgaande fasen.  
Budgetverschuivingen worden verduidelijkt in het faserapport. Indien mogelijk 
worden uitgewerkte alternatieven opgenomen in het rapport.  
Tijdens de uitvoeringsfase worden meer- en minwerken proactief gedetecteerd en 
begroot. Optredende meer- en minwerken worden gestructureerd en leesbaar 
bijgehouden en op maandelijkse formele overlegmomenten aan de opdrachtgever 
voorgelegd. Er wordt actief naar compenserende besparingsmaatregelen gezocht. 
 
 
 
Planning en timing studieopdracht 
 
Voorontwerp:  40 wd 
Goedkeuring voorontwerp:  10 wd 
Def. ontwerp / bouwaanvraag:  40 wd 
Goedkeuring def. ontwerp / bouwaanvraag:  10 wd 
Aanbestedingsdossier:  60 wd 
Goedkeuring aanbestedingsdossier:  10 wd 
Opmaak offertes:  40 wd 
Nazicht biedingen  15 wd 
Stand still + toewijzing:  20 wd 
Uitvoering:  330 wd 
 

FINANCIËLE KENGETALLEN



Voorstudie

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Studiebureaus

Expert organisatie bib.

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

Fase VO

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Studiebureaus

Veiligheidscoördinator
Expert duurzaamheid

Opbouw verschijnings-
vorm project

Fase DO

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Studiebureaus

Veiligheidscoördinator
Adviseurs

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

Fase UO

PROJECTTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Uitvoerend architect

architect
Studiebureaus

Veiligheidscoördinator
Adviseurs

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

Fase UV

PROJECTTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Bouwheer

BOUWTEAM
Uitvoerend architect

Architect
Studiebureaus

veiligheidscoördinator
Expert duurzaamheid

Hoofdaannemer

Realisatie van het 
bouwproject

Goedkeuring
Bestuur

PP

Budgetbewaking
vergelijking van bruto/netto-verhouding, 
programma, verhouding deelbudgetten, 

gevel/vloeroppervlakte met richtwaarden ‘PvE’

Richtwaarde kostprijs op basis van 
vloeroppervlaktes programma

Goedkeuring
Bestuur

Voorontwerp

Budgetbewaking
Opbouw elementenraming met terugkoppel-

ing naar de elementenraming van fase VO 

Goedkeuring
Bestuur

Definitief 
ontwerp

Budgetbewaking
Opbouw gedetailleerde raming met 

terugkoppeling naar de elementenraming van 
fase VO. Via hiërarchie in het bestek 
kostevolutie elementen opvolgen

Goedkeuring
Bestuur

Budgetbewaking
Monitoring en

 goedkeuring van de 
gerapporteerd meer- 

en minkosten

Bestek +
Uitvoerings-

plannen

Beperkte aanbesteding OpleveringArchitectuurwedstrijd

Budgetbewaking
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