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Universeel én specifiek
De ontwerpopgave voor de vzw Coda is een uitzonder-
lijke opgave in de serie van de pilootprojecten.
Aangezien in Vlaanderen nauwelijks palliatieve centra 
aanwezig zijn heeft de opdracht op zich reeds een 
pilootgehalte .

Het is de ambitie om een plan te ontwikkelen met uni-
versele én specifieke kwaliteiten. Universeel door zijn 
voorbeeldfunctie als een centrum voor palliatieve zorg 
waar de nabijheid van functies (hospice, dagcentra, 
expertisecentrum palliatieve zorg) een meerwaarde is, 
zowel organisatorisch, programmatorisch als inhoude-
lijk.

Specifiek omwille van de site met het bestaande geheel 
van gebouwen van de voormalige boerderij op het 
domein van het Franciscanessenklooster.
Niet alleen de architectuur heeft een specifiek karakter, 
vooral ook de unieke relatie met de natuur heeft een 
grote betekenis op deze plek.

Nieuwbouw
Ons voorstel opteert voor nieuwbouw. Echter niet 
zomaar. We zijn ons zeer bewust van de gevoeligheden 
die aan de orde zijn bij e afbraak van het bestaande 
geheel. We hebben een benadering uitgewerkt waarbij 
het bestaande aanwezig blijft in het nieuwe. 

Er zijn heel wat evidente, praktische en functionele re-
denen om nieuw te bouwen. Ook redenen die te maken 
hebben met het realiseren van een duurzaam geheel. 
Dit zou gehypothekeerd worden door het gedeeltelijke 
behoud van bestaande gebouwen. De bestaande ge-
bouwen kunnen tegen deze argumenten onvoldoende 
bouwfysische, functionele of culturele kwaliteiten in de 
weegschaal leggen. Dit geldt ook voor de schuur van 
het huidige dagcentrum. Behoud ervan sluit, door zijn 
centrale positie, veel kansen uit voor de organisatie van 
de site.

En toch zullen de oude gebouwen bepalend zijn voor 
het nieuw ensemble. Door het gefaseerde bouwen en 
door het overnemen van de unieke kenmerken die het 
succes maken van de huidige organisatie.

Ambitie

De bestaande gebouwen worden geleidelijk aan 
vervangen. Het voorstel houdt rekening met twee 
bouwfazen. Het nieuwe hospice wordt gebouwd terwijl 
het bestaande hospice en dagcentrum kunnen blijven 
functioneren. De aanwezige schikking op het terrein 
determineert hierdoor onvermijdelijk de nieuwe schik-
king en bouwrichting. Dit zet zich voort in de tweede en 
laatste bouwfaze wanneer de nieuwe dagcentra en het 
expertise centrum worden gebouwd. Dit louter prak-
tisch feit wordt dankbaar omarmd. De nieuwe bouwfa-
zen passen binnen een traditie van gestaag, geleidelijk 
groeien en bouwen op deze plek.

Ook al bezitten de bestaande gebouwen geen absolute 
kwaliteiten toch vormen ze als setting een erg gewaar-
deerd en goed werkend centrum voor palliatieve zorg. 
Het loont de moeite om nog meer kenmerken ervan 
mee te nemen in het nieuwe concept: het informele, 
de imperfectie, het gefragmenteerde, het kleinschalige 
binnen het grotere geheel en de vele plekken die de 
bewoners zich kunnen toeëigenen op het terrein. Maar 
ook de schuine daken als element van herkenning en 
beschutting.

Wonen
De nieuwe bewoner moet zich meteen thuisvoelen, dwz 
voelen dat alles de nodige zorg heeft gekregen, dat 
hij/zij geen aandacht hoeft te schenken aan prakti-
sche dingen, dat alles geregeld is. Hierin ligt een groot 
comfortgevoel.
Tegelijk bevat de nieuwe omgeving de imperfectie en 
het ad hoc van het wonen. De mogelijkheid van het 
voortzetten van persoonlijke gewoontes. We voelen 
geen instituut, wel een huis. Maar met geruststellende 
aanwezigheid van professionele medische hulp.
Het gaat om een buitengewone vorm van collectief wo-
nen met aandacht voor de privacy. Sterven is immers 
een uiterst intieme gebeurtenis.

Het bestaande palliatief centrum. We omarmen het infor-
mele karakter, de imperfectie, het gefragmenteerde en de 
vele plekken die de bewoners zich kunnen toeëigenen op 
het terrein. Maar ook de schuine daken als element van 
herkenning en beschutting en het wijdse blikveld.



De voorgeschiedenis
In 1895 start Maria van de Passie een internationaal 
noviciaat in Gooreind. Precies honderd vijftien jaar later 
nemen de laatste vijfentwintig zusters afscheid van 
het kloosterdomein. Ze laten een geschiedenis ach-
ter van gedrevenheid, vernieuwing, openheid naar de 
wereld, en zorg. Kempens Landschap en de gemeente 
Wuustwezel willen deze geschiedenis levendig houden. 
Er werd een eerste fase gerealiseerd van een woon-
zorgcentrum Amandine, de kapel werd behouden, het 
ocmw bouwde een sociaal huis en er is een kinderdag-
verblijf gepland.
Dit zijn de buren van vzw Coda. Het is evident dat er 
samengewerkt wordt, dat ze elkaar inhoudelijk zullen 
versterken, ruimtes delen, ontmoetingen uitlokken.

In de ruimtelijke schikking van het voorstel wordt hierop 
ingespeeld door hoofdzakelijk het expertisecentrum te 
situeren als schakel tussen Coda en de buren. Ook het 
palliatief dagverzorgingscentrum heeft aan deze zijde 
een eigen inkom.

Met name het sociaal huis, dat zorginformatie versterkt, 
een strijkatelier runt en inzet op sociale tewerkstelling 
en de kapel, die een centrale plaats kreeg als polyva-
lente, stille ruimte en multifunctionele zaal, kunnen de 
werking versterken.

Het geheel is gelegen in het park- en groengebied van 
40 hectare, dat is opengesteld voor het grote publiek.
Fiets- en wandeltoerisme zijn hier sterk aanwezig.
Ook deze activiteiten kunnen aansluiten op de wer-
king van het inloophuis, dat als startpunt zou kunnen 
functioneren.

Iets verder in het gebied is een voormalige boerderij, 
de Heidebloem, gelegen. Er is op termijn, na de res-
tauratie, een educatief centrum voorzien, van waaruit 
tevens het toerisme zou worden gepromoot.

De natuur en de zorgburen bieden aanknopingspunten 
voor een verdere verankering in de omgeving. De archi-
tectuur, de organisatie en de buitenaanleg kunnen hier 
op een brede manier op inspelen.

Situatie
sociaal huis ocmw

kinderdagverblijf

kapel

woonzorgcentrum
 fase 1

woonzorgcentrum
 fase 2
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De ruimtes worden georganiseerd op basis van twee 
aandachtspunten:
1. elke functie geniet op een optimale, eigen manier van 
de site: inplanting is gekozen ifv ontsluiting, uitzicht, 
privacy, zichtbaarheid, oriëntatie.
2. elke functie geniet maximaal van de nabijheid van 
de andere functies: organisatie onderling gekozen om 
maximaal ruimtes te delen, waardoor de mogelijke 
werking telkens wordt uitgebreid.
Concreet
1. Toegangen
Een algemene toegang ontsluit hospice, low care en 
het palliatief supportief dagcentrum. Er is een interne 
verbinding met het palliatief dagverzorgingscentrum 
en het expertisecentrum. Laatstgenoemde functies 
hebben een eigen ingang, die eerder aansluit bij de 
zorgsite van de buren, gericht is naar de buitenwereld.

2. Hospice
Elke gast heeft vanuit de eigen slaapkamer en woon-
kamer een ver uitzicht. De schakeling van de gas-
tenhuizen zorgt voor een open circulatie rondom een 
binnentuin, die zorgt voor licht en privacy. Een aantal 
gemeenschappelijke woonkamers is verspreid over de 
ruimte en laat toe apart of in gemeenschap te genieten 
van de omgeving. Een grote leefkeuken en woonkamer 
grenzen aan de leefruimtes van het dagcentrum, uitwis-
seling en uitbreiding wordt gestimuleerd. De gastenhui-
zen hebben een eigen terras met een inkomdeur.

3. Low Care
De gasten hebben een woonruimte met eigen buiten-
ruimte. Ze zijn het meest gericht op de buitenwereld. 
Hun ligging sluit aan bij de leefruimtes van hospice en 
de dagcentra, ze hebben toegang tot de welness.

4. Dagcentra
De dagcentra bestaan uit een enfilade van leefruimtes 
gericht op de tuin, geflankeerd door ondersteunende 
ruimtes.

5. Expertisecentrum
Het expertisecentrum is opgevat als een ontmoetings-
ruimte in nauw contact met de overige functies. Bene-
den inloophuis, boven vorming en bespreking.
Ook de vele vrijwilligers hebben hier een salon met 
bibliotheek, waar ze ervaringen kunnen uiwisselen, 
verpozen en lezen.

Coda Intern

hospice

low care

dagcentra

expertise-
centrum

SCHAAL 1/500



We can hold back neither the coming of the flowers 
nor the downward rush of the stream; sooner or later,  
everything comes to its fruition.

Loy Ching-Yoen

Uitgangspunt bij het ontwerp van de Coda-tuin ligt in 
de oude tuin der Franciscanessen. 
Op een moderne manier worden alle facetten verbon-
den aan de kloostertuin geherinterpreteerd en getrans-
formeerd. Hier willen we een tuin te creëren die het 
toelaat de door de mens gecreëerde natuur intens te 
herbeleven . Alle aspecten verbonden aan dit feno-
meen worden op een heel ongedwongen vrije manier 
opnieuw gecomponeerd, vloeiend en los van de syste-
matiek zo eigen aan een kloostertuin. Het geheel wordt 
ervaren als een soort lusttuin, vrij van alle beperkingen 
en met alle mogelijke verleidingen die de natuur ons 
geven kan.

... En dan zijn er ook nog stukken land die minder 
dienen voor het nut en de vruchtopbrengst, maar die 
zijn ingericht voor het genot, die niet bewerkt hoeven 
en daarom niet tot bovengenoemde behoren: dit zijn 
plaatsen die viridantia of viridaria, groene lusttuinen 
genoemd worden. Deze tuinen nu worden, omdat zij 
worden aangelegd om in het bijzonder twee zintuigen 
te strelen, namelijk het gezicht en de reuk, zo ingericht 
dat alles wat veel zorg vraagt wordt weggelaten.

Albertus Magnis - De Vegetabilibus

Nut wordt gekoppeld aan esthetiek, kleur aan geur, 
fauna aan flora, alles vormt één universum, bloemen 
bloeien  en geuren wanneer je ze niet meer verwacht, 
niets is wat het lijkt. Hier blijkt leven na de dood. De 
tuin wordt gecomponeerd in het bestaande  kader, 
maar ondergaat niettemin een ver doorgedreven 
metamorfose. Tevens wordt er gewerkt met en in de 
gegeven context,  schaamteloos, ongedwongen, zon-
der hierbij de complexiteit uit de weg te gaan, nieuwe 
planten gaan nieuwe uitdagende verbonden aan met 
bestaande en laten ze hierdoor ook aan een nieuw 
leven beginnen, 

Hagen van de meest gedifferentieerde soort in vorm 
en kleur zorgen voor privacy en  bepalen het parcours 
van de tuin via haar arabeske vormen. Breviertuinen 
hebben vaak kronkelende paden en heesters waar je 
rustig en beschermd rondjes kunt lopen met het ge-
bedenboek in de hand om te mediteren en te bidden. 
Wandelend in een kruisvormig padenpatroon, kun je je 
richten naar de essentie van het leven.

De fauna neemt een heel belangrijk onderdeel in van 
de tuin.
Dieren versterken de band met de mens en zorgen voor 
divertissement.
De dieren krijgen een warm onderkomen in de vorm 
van een bijzonder huis, een folie van de zuiverste soort. 
Dier en mens gaan dan, net als met de flora een heel 
ongedwongen  symbiose aan.

Coda Tuin





Door hun ligging en de toegelaten bouwzone zijn de 
bestaande gebouwen bepalend voor het nieuw ensem-
ble.
De bestaande gebouwen worden geleidelijk aan 
vervangen. Het voorstel houdt rekening met twee 
bouwfazen. Het nieuwe hospice wordt gebouwd terwijl 
het bestaande hospice en dagcentrum kunnen blijven 
functioneren. De aanwezige schikking op het terrein 
determineert hierdoor onvermijdelijk de nieuwe schik-
king en bouwrichting. Dit zet zich voort in de tweede en 
laatste bouwfaze wanneer de nieuwe dagcentra en het 
expertise centrum worden gebouwd. Dit louter prak-
tisch feit wordt dankbaar omarmd. De nieuwe bouwfa-
zen passen binnen een traditie van gestaag, geleidelijk 
groeien en bouwen op deze plek.

Fasering

Bestaande toestand met RUP lijn. Fase 1
Het nieuwe hospice met low care wordt ge-
bouwd naast het bestaande centrum, rekening 
houdend met RUP.

Fase 1 in gebruik
Tijdens de bouwwerken van fase 2, kan de 
eerste fase gebruikt worden als hospice en 
dagcentrum. De toekomstige zone low care 
kan tijdelijk dienstdoen als leefruimtes. de toe-
komstige rookruimte kan een tijdelijke toegang 
zijn op maximale afstand van de werken in 
uitvoering.

Fase 2
In een tweede fase worden de dagcentra en 
het expertisecentrum gebouwd.



Kansen

Ritme van daken
Het gebouw maakt de indruk van een groepering 
van volumes, wisselend in hoogte, breedte, lengte.
Onder het geheel van daken zijn  de verschillende 
functies gehuisvest. Het dakritme is vrij, laat veel 
mogelijkheden toe. Twee maal wordt een binnentuin 
omsloten.

Orde
Eenvoudige bouwvolumes organiseren de binnen-
ruimte, het geheel is gemoduleerd. Dit leidt tot een 
flexibele invulling tijdens het ontwerpproces, en 
nadien.

Programma
De verschillende programmadelen zijn op een 
logische manier geschikt rekening houdend met hun 
gewenste resp. interactie met de omgeving en hun 
gewenste onderlinge interactie.

Collectief vs. individueel
Publieke ruimtes wisselen elkaar af. Aard, schaal en 
ligging bepalen welke stemming er heerst. De lichte 
en ruime circulatie en de aangename ligging van de 
leefruimtes aan de tuin stimuleren ontmoeting en ac-
tiviteit. Door de schikking van de ruimtes is het ook 
mogelijk in de gemeenschap privacy op te zoeken.

Circulatie
De circulatie is een ruimtelijke wandeling doorheen 
het gebouw. In de dagcentra zorgt de enfilade van 
kamers voor de circulatie er doorheen.
In het hospice zijn er gangen aanwezig, steeds 
voorzien van daglicht en uitzicht. Men heeft de 
mogelijkheid op verschillende manieren doorheen 
het hospice te bewegen, op zoek naar conact, of 
juist niet.

Inloop
Het buurschap van het expertisecentrum en de 
dagverzorging laat toe de welnessruimte door beide 
functies te laten gebruiken. Het inloophuis kan deze 
ruimte gebruiken voor diverse massagetechnieken 
en verzorging. Er is tevens een verbinding met de 
leefkeuken en leefruimtes van het dagverzorgings-
centrum.

Autonomie
Het gebouw heeft verschillende toegangen. Oa het 
dagverzorgingscentrum heeft een eigen toegang. 
Gebruik in de avonduren of de weekends voor 
andere activiteiten is mogelijk zonder het hospice te 
belasten. Licht in de leefruimtes tijdens de avond-
uren lijkt ons bij te dragen tot een positieve stem-
ming voor het geheel.



1 algemene inkom
2 inkom expertisecentrum
3 inkom palliatief dagcentrum
4 inkomhal
5 kamer low care
6 gastenhuis
7 zorgpost
8 eetruimtes, leefruimtes, keukens
9 wintertuin
10 speelruimte
11 welness: badkamer & therapieruimte
12 rookruimte
13 binnentuin
14 vrijwilligers: kleedkamer
15 vrijwilligers: salon met bibliotheek
16 ontmoetingsruimte
17 algemene administratie
18 inloophuis
19 leifartsen
20 MBE
21 NPZN
22 gespreksruimte
23 ontvangstbureel dagcentrum
24 berging
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1 vergaderlokaal
2 vormingslokaal

Verdieping
1

2



1 inkomhal
2 leefkamer
3 slaapkamer
4 sanitaire cel
5 terras

Gastenhuis

1

2

3

4

5

1

2

4

6

3

5

7

1 de zorgwand: gebruiksgemak en privacy
2 veiligheid: toezicht vanuit de gang op de kamers
3 uitzicht: vanuit bed uitzicht op het landschap
4 comfort: bed kan uit de kamer gereden worden, bvb 
naar de badkamer
5 luxe: bed kan makkelijk op het terras worden gerold
6 woonkwaliteit: geheel van kamers met eigenheid
7 flexibiliteit: leefruimte wordt gastenkamer, verbonden 
of gescheiden



De slaapkamer van het gastenhuis.
Vanuit het bed heeft men een ver uitzicht op het land-
schap. De naar binnen liggende terrasdeur versterkt dit 
gevoel en zorgt voor een grote toegankelijkheid van de 
eigen buitenruimte. Het doorlopende dak buiten biedt 
schaduw. De deur kan ook gebruikt worden als eigen 
voordeur.
Het geheel van inkomhal, woonkamer en slaapkamer 
versterkt het gevoel van een eigen woning binnen het 
zorgend geheel van het hospice. De woonkamer kan 
afgesloten worden van de slaapkamer en gebruikt wor-
den als logeerkamer. Het schuine dak zorgt voor een 
genereuze ruimtelijke kwaliteit.
Er wordt precieze aandacht besteedt aan het klein-
schalige, het intieme, de geborgenheid. Huiselijkheid 
staat hierbij voorop.Er is veel aandacht voor materia-
len en detail. Een gecondenseerde visuele rijkdom en 
warmte.

Liggen



Zitten

De woonkamer van het gastenhuis.
Zittend aan tafel geniet men van het uitzicht en de 
ruimtelijkheid van de woning. Er kan meer of minder 
contact zijn tussen de twee kamers, afhankelijk van de 
gewenste situatie. ‘s Avonds kunnen beide ruimtes van 
elkaar worden afgesloten, zodat er meer vrijheid ont-
staat in tijdsbesteding. Op momenten dat een constant 
contact wenselijk is, bestaat er een zeer goede visuele 
relatie tussen beide ruimtes.



De leefkeuken van de dagcentra.
De enfilade van de leefruimtes van de dagcentra en het 
hospice  laat toe de kamers op veel verschillende ma-
nieren te gebruiken. Als alle deuren open staan heeft 
men een diagonaal doorzicht doorheen de ruimtes. 
Op andere momenten kan juist elke kamer een eigen 
stemming en intimiteit hebben. De opeenvolgende 
dakvormen versterkt zowel de ruimtelijke sequens als 
de geborgenheid van de kamer.
Een bewuste materiaalkeuze, aandacht voor detail en 
eenvoud van raam- en deuropeningen genereren een 
genereus en vrij ruimtegevoel.
Dit zicht vanaf het kookeiland in de leefkeuken biedt te-
vens uitzicht tot de gemeenschappelijke tuin, die onder 
andere bereikt kan worden via de wintertuin.

Verblijven



Het huis heet je welkom. Het informeel karakter van 
het bestaande centrum wordt gekoesterd. Het is de 
bedoeling verder te onderzoeken hoe een verschillende 
behandeling van gevelfragmenten het gebouw kan 
accidenteren, aandacht kan verleggen van het groter 
geheel naar een indruk van imperfectie van de delen. 
Grote luifels markeren gemeenschappelijke buitenplek-
ken en ingangen.

Welkom



Groet

Het gebouw groet het landschap. De volumes krijgen, 
analoog aan de bestaande gebouwen, verschillende 
aspecten van verschijning. Verder onderzoek moet hier 
het juiste evenwicht uitwijzen, Beglaasde wintertuinen 
bieden een aangenaam contact met buiten in de min-
der warme seizoenen.



Duurzaamheid
Duurzaamheid vormt een vanzelfsprekend onderdeel van de ontwerp- en bouwopdracht en wordt benaderd op een holistische 
en integrale wijze. De energieprestaties van het project zijn hierbij slechts één aspect. In alle fasen van het project wordt met ver-
schillende disciplines samengewerkt om de globale duurzaamheid te garanderen. Het betreft een geïntegreerd projectproces met 
aandacht voor energie, mobiliteit en publieke ruimte, inplanting en oriëntatie, bouwprogramma en inrichting, socio-economische 
aspecten, globale gezondheid (lichamelijk, mentaal en sociaal), comfort, leefbaarheid en toegankelijkheid, water, grondstoffen en 
afval, materiaalkeuze, bouwmethode en culturele en historische beeldwaarde.

De hoofdbekommernis is om binnen de economische en ruimtelijke randvoorwaarden de juiste keuzes te maken die tot een even-
wicht leiden op korte en lange termijn. Door het gelijkwaardig behandelen van alle disciplines ontstaat een goede samenwerking 
die de kennis ten volle laat renderen. In nauw overleg worden de ambities en prioriteiten vastgelegd. De ruimtelijke, ecologische, 
energetische en economische implicaties van ontwerpkeuzes worden in de werkgroep geëvalueerd, waardoor het project in alle 
fasen kan worden bijgestuurd in functie van de vooropgestelde ambities.

Voor de gebouwen vertrekken we voor het inschatten van de duurzaamheid op vlak van energie van de VIPA duurzaamheids-
toets. Een aantal deelaspecten zetten we hier op een rij. Comfort wordt hierbij als primaire toetssteen gebruikt, en een beperking 
van het energieverbruik als secundaire toetssteen.

Overzicht van de technische ingrepen 
1.     Technische ruimten volgens aard van gebruik: centraal en/of decentraal   
De ventilatie-installatie is de technische installatie die ruimtelijk het meest bepalend is en moet dus in het beginstadium van het 
ontwerp geïntegreerd worden. De installaties voor verwarming, sanitair of elektriciteit hebben ruimtelijk een beperkte impact en 
kunnen in een latere ontwerpfase bepaald worden. De installaties voor ventilatie worden in technische ruimtes of technische dak 
volumes geplaatst en worden opgesplitst per functie. Dit om het verschillend gebruik van ruimtes te kunnen opvangen met een zo 
klein mogelijk energieverbruik en een eenvoudige bedrijfszekere regeling. Besparing op het aantal groepen vertaalt zich immers 
vaak in een vergelijkbaar hogere investeringskost aan ingewikkelde regelmechanismen en grotere luchtgroepen. Het biedt even-
eens voordelen voor de opsplitsing van de installatie i.f.v. brandcompartimentering.   

Warmtecentrale: stookplaats en warmtepomp 
Wij opteren voor een energieproductie met respect voor de duurzaamheidsprincipes als volgt: 
·       Productie afgestemd op lage temperatuursystemen, in casu algemene vloerverwarming. 
·       Benutten van bodemenergie door middel van een grond gekoppeld systeem BEO of KWO en met gebruik van warmtepomp 
(op elektriciteit of aardgas).  De keuze wordt gemaakt op basis van bodemstudie, afschrijvingstermijnen en evenwicht tussen 
warmtevraag en koelvraag op jaarbasis.
 De warmtepomp wordt voorzien om 40% à 50% van het totaal vermogen voor verwarming te kunnen leveren waardoor 80% à 
90% van het jaarverbruik aan een zeer hoog rendement kan geleverd worden. Het systeem omvat de nodige warmtewisselaars, 
buffervaten, pompen, regeling.... 
·       Naast de warmtepomp wordt een condenserende gasketel voorzien. Deze ketel levert het aanvullend vermogen voor piekbe-
lastingen in de winter en voor sanitair warm water productie dat op hogere temperaturen moet gebeuren. 
·       Sanitair warm water productie met over gedimensioneerde platenwisselaar om condenserende werking van de gasketel te 
waarborgen.   

Ventilatie-installatie 
Bij ventilatie zijn volgende algemene keuzes bepalend voor een rationeel energiegebruik: 
·       Regeling van verse luchthoeveelheden in functie van de behoefte: opensturen van de ventilatie (volumeregelaars) i.f.v. aan-
wezigheid in kleinere lokalen of een sturing i.f.v. de bezetting door meting van het CO2 gehalte in de terugname lucht voor grote 
lokalen met sterk wisselende bezetting (vergaderzalen, gesprekslokalen, ...) ·       Gebruik van frequentie gestuurde ventilatoren 
·       Warmterecuperatiesystemen met groot recuperatierendement (minstens 85%) 
·       Opsplitsen van de luchttechnische installatie volgens aard van gebruik:
 - verblijf- en zorggedeelte: permanente bezetting
 - dienstengedeelte: overwegend dag bezetting 
·       Bevochtigingsinstallatie vermijden. Dit is afhankelijk van de te bespreken comforteisen.   

De keuze voor decentrale installaties of centrale installaties wordt bepaald door de bouwkundige mogelijkheden of beperkingen. 
Onze voorkeur gaat uit naar centralisatie van de luchtgroepen om volgende redenen: 

·       Onderhoud van toestellen kan centraal gebeuren 
·       Minder toestellen te onderhouden en te beheren 
·       Afstand tussen technische ruimte en lokalen geeft meer mogelijkheden voor goede akoestische beschermingsmaatregelen 
·       Indien bevochtiging vereist is dan is de installatie van centrale bevochtiging technisch eenvoudig     
         
2.     Afgifte systemen op lage temperatuur   
Duurzame toepassingen van technische installaties resulteren automatisch in het gebruik van afgiftesystemen in het gebouw op 
lage temperatuur: 
·       Lage temperatuur verwarmingssystemen: vloerverwarming, verwarmingsbatterijen in luchtgroepen op lage temperatuur, ... 
·       Hoge temperatuur koeling: vloerkoeling, batterijen in luchtgroepen met verhoogde watertemperatuur. 

Lage temperatuursystemen maken het mogelijk om hoge rendementen te halen met bodem/water warmtepompen en laten syste-
men met freecooling toe.   

Om deze redenen opteren wij voor een systeem van vloerverwarming/vloerkoeling in gans het gebouw. Dit systeem biedt vol-
gende voordelen: 
·       Comfortabele verwarming 
·       Comfortabele koeling door gebruik van het koelvermogen van de bodem zonder actieve koeling. Hierdoor worden de warm-
tepieken in de zomer voldoende afgetopt om in combinatie met bouwkundige zonweringstechnieken een goed zomercomfort te 
garanderen. 
·       Minder luchtcirculatie en minder droge lucht     
          
3.     Gebruik van bodemenergie: KWO of BEO   
Voor dit project gaan we uit van toepassing van bodemenergie waarvoor steeds meer expertise beschikbaar is in ons land. 
Grondonderzoek zal uitmaken welke toepassing mogelijk is: KWO (Koude en Warmte Opslag, open systeem), of BEO (Boorgat 
Energie Opslag, gesloten systeem). De voorkeur gaat uit naar KWO wegens een hoger energetisch rendement voor een vergelijk-
baar investeringsniveau.     

KWO: koude en warmteopslag in de bodem Een systeem voor koude en warmteopslag (KWO) bestaat uit één of meerdere 
bronnen, op een afstand van een honderdtal meter van elkaar. Afhankelijk van de vraag naar koude of warmte wordt grondwater 
opgepompt uit één bron en - na warmte- of koude-uitwisseling - terug geïnjecteerd in een andere bron. Zo worden de bronnen per 
seizoen geladen en ontladen. De techniek is milieuvriendelijk (geen verbruik, maar gebruik van grondwater) en zeer energiezuinig 
door het gebruik van zomerwarmte in de winter en winterkoude in de zomer. Bij een KWO-systeem kan men dus zowel de opge-
slagen koude als de opgeslagen warmte valoriseren. De freecooling levert het grootste economische voordeel op door de bespa-
ring op het elektriciteitsverbruik. De KWO-techniek kan echter niet overal in Vlaanderen toegepast worden, omdat het grondwater 
niet overal op economisch haalbare dieptes beschikbaar is. 

BEO: Boorgatenergieopslag: breed toepasbaar 
Boorgatenergieopslag (BEO), waarbij een gesloten hydraulisch systeem de warmte via een warmtewisselaar in de grond brengt, 
is in tegenstelling tot KWO wel in de meeste bodems toepasbaar. Het buizenstelsel van een BEO-systeem bestaat uit een reeks 
verticaal in boorgaten ingebrachte kunststofbuizen die hydraulisch met elkaar in verbinding staan. Afhankelijk van de onderlinge 
boorgatafstand (typisch 5 à 10 m), het aantal boorgaten en de boorgatdiepte (50 tot 150 m) zal een welbepaalde grondmassa 
deelnemen aan de warmtewisseling. Zo wordt een opslagveld gecreëerd met een groot volume. 

Deze systemen vereisen een HVAC-installatie gebaseerd op een lage temperatuur verwarming (bv. vloerverwarming op regime 
35/30 °C) en een hoge temperatuur koeling op regime 14/18°C. In combinatie met warmtepompen behoren deze installaties tot de 
meest efficiënte warmtepompsystemen. De warmtepomp onttrekt warmte uit de bodem tijdens de winter en brengt deze op een 
hoger temperatuur niveau. Aan het eind van het stookseizoen is de bodem afgekoeld. De bodemkoude kan men dan – zonder 
gebruik van de warmtepomp - aanwenden tijdens periodes met koude vraag. Deze koude levering, ook ‘vrije koeling’ genoemd, 
gebeurt aan een zeer hoog rendement. Dit kan, omdat enkel een circulatiepomp nodig is om koude naar het gebouw te transpor-
teren. De impact op het milieu (besparing op CO2 en primaire energie) is hoog. Door het gebruik van de opgeslagen koude wordt 
de bodem geregenereerd (opnieuw opgewarmd) met het oog op een verbeterd warmtepompbedrijf tijdens het volgende stooksei-
zoen. 



Het uitgebreide geografi sche toepassingsgebied en de belangrijke besparing op het elektriciteits- en/of gasverbruik is dan ook 
één van de voornaamste troeven. Dergelijke installaties hebben door de band genomen een terugverdientijd van ongeveer 12 à 
15 jaar, afhankelijk van de toepassing en energietarieven. 

Deze technieken met de bodem als energiebron bieden een duurzame oplossing. De technologie laat toe zowel de natuurlijk 
aanwezige koude, als de opslagcapaciteit van de bodem te gebruiken. Grote energiebesparingen zijn mogelijk doordat vraag en 
aanbod van koude bij elkaar gebracht worden, over de seizoenen heen. Bij het afwegen van verschillende klimatisatiescenario’s 
en – technologieën is een uitgebreide analyse vooraf cruciaal. Zo is niet alleen de initiële investering op korte termijn van belang, 
maar ook de weerkerende kosten (energie- en exploitatiekosten) die men heel de levensduur van het gebouw betaalt.        
      
4.     Sanitair: gescheiden netten voor regenwaterafvoer en vuil waterafvoer   
In het gebouw zullen gescheiden netten voorzien worden voor regenwaterafvoer en vuil waterafvoer. Het regenwater zal worden 
opgevangen en hergebruikt voor de spoeling van urinoirs en WC’s, waarbij het aantal aangesloten toestellen wordt afgestemd op 
het regenwateraanbod zodanig dat de leegstand in de regenwateropvangputten beperkt blijft tot max. 10% per jaar. De verhou-
ding van de beschikbare dakoppervlakte tot het gemiddeld aantal bewoners is zeer gunstig om efficiënt gebruik te maken van 
regenwater. Buiten de Wc spoelingen zullen andere gebruikspunten overwogen kunnen worden: poetsen, tuinbesproeiïng...   
          
5.     Aanwezigheidsdetectie / bewegingsdetectie   
Schakeling van verlichting via aanwezigheidsdetectie (vooral dienstlokalen) of via bewegingsdetectie (bergingen en sanitair).  
Schakeling van de verlichting in gangen met automatische schakeling na een in te stellen tijd.   
          
6.     Daglichtafhankelijke sturing verlichting   
Door een daglichtafhankelijke sturing van de verlichting wordt het natuurlijk daglicht optimaal benut. In combinatie met sturing in 
functie van aanwezigheid wordt het energieverbruik voor verlichting beperkt tot het strikt noodzakelijke. Vooral toepasbaar in het 
dienstengedeelte.   
          
7.     Functie “centraal uit” voor verlichting   
In publieke delen zijn de bedieningspanelen voor verlichting voorzien van een drukknop “centraal uit”. Hiermee kan alle verlichting 
die vanaf dat punt bediend wordt gelijktijdig uitgeschakeld worden.   
           
 8.     Photovoltaïsche cellen   
De schuine daken zijn zuidwestwaarts gericht en zijn geschikt voor toepassing van photovoltaïsche cellen. De keuze voor photo-
voltaïsche cellen gebeurt vooral om economische redenen en is in die zin niet bepalend voor de installaties of organisatie van de 
gebouwen. De keuze is afhankelijk van de budgettaire mogelijkheden en opbrengstverwachtingen van de opdrachtgever. Tevens 
kan in het kader van het halen van het verlagen van het globaal E-peil energiepeil de keuze voor PV panelen een belangrijke rol 
spelen. Dit moet afgewogen worden tegenover alle bouwkundige en technische maatregelen die bepalend zijn voor het E-peil. 
De afschrijvingstermijnen zijn zeer sterk afhankelijk van de subsisdiëringsmaatregelen die permanent aan wijzigingen onderhevig 
zijn. Momenteel zijn de afschrijvingstermijnen minstens 15 jaar.   
          
9.     Toegankelijkheid   
Alle voorzieningen voor minder validen, zorgbehoevenden, ... om toegankelijkheid tot het gebouw en comfortabel gebruik van alle 
voorzieningen worden in gemeenschappelijk overleg bepaald.   
          
10.  Thermische isolatie   
De buitenschillen worden geïsoleerd volgens de duurzaamheidsprincipes en houden rekening met het na te streven E-peil. Door-
gedreven isolatie laat toe om de installaties kleiner te dimensioneren.   
          
11.  Koellasten en zomercomfort   
De externe koellasten worden beheerst door een oordeelkundig gevelontwerp. In eerste instantie worden passieve maatregelen 
zoals zonwering genomen om het aantal overschrijdingsuren van de opgelegde maximumtemperaturen te beperken. De installatie 
gebonden opties moeten hiermee in overeenstemming en aanvullend zijn om een consistent en duurzaam concept te vormen.   



Werkproces, kostencontrole, erelonen

De eerste neerslag van het ontwerpend onderzoek leggen we hierbij neer ter beoordeling.
Het is onze sterke wens en hoop dat de uitgangspunten van het programma van eisen van dit bijzondere project op voldoende 
passende wijze werden verwerkt en waar mogelijk werden overstegen zodat een basis werd gelegd om dit verder te mogen uit-
werken. De opgave is ongemeen ernstig en boeiend. We zijn tijdens het doorlopen ontwerptraject doordrongen van het feit dat het 
maken van een gepaste architectuur er echt toe doet.

Flexibiliteit van het voorstel
Tijdens de briefi ngs is gebleken dat er nog een aantal onduidelijkheden bestaat mbt het exacte programma en de mogelijke fi nan-
ciering. Het ontwerp dat we voorstellen dient als aanzet, als visualisering van een benaderingswijze tov het programma en de site. 
De onderliggende gedachten zijn universeel en niet gebonden aan een momentopname. Dakhellingen, ritmes, modules hebben 
tijdens het ontwerpend onderzoek uitgewezen handige en meegaande middelen te zijn om telkens weer te schuiven met functies, 
relaties, verhoudingen.
Tijdens de verdere uitwerking zal in dialoog moeten blijken welke aspecten werkelijk prioritair zijn. Het werken in afzondering heeft 
tot gevolg dat er keuzes gemaakt worden op basis van aannames. Het is aan de opdrachtgever om bij te sturen, aan de ontwer-
pers om met nieuwe informatie aan de slag te gaan. Dit proces herhaalt zich nagenoeg in elke fase, en zorgt uiteindelijk voor een 
gedragen en intens resultaat.

Een aspect aan dit specifi eke programma is dat het momenteel niet past binnen de gangbare regelgeving. We kunnen ons voor-
stellen dat het proces van overleg met de verschillende betrokken en subsidiërende overheden eigenlijk pas is begonnen. Het 
plan zal een middel zijn om op concretere basis met de betrokkenen te praten en het overleg te versoepelen. Met een voorstel 
op tafel kunnen de visies makkelijker worden verwoord en verwerkt. We zijn vragende partij om waar nuttig, bij deze gesprekken 
betrokken te zijn en de knoop te helpen ontwarren. Uiteindelijk ondersteunen we absoluut de bedoeling van de pilootprojecten 
om op kritische  wijze de bestaande dialoog te evalueren en indien mogelijk bij te sturen. Het ontwikkelingsproces zal hier wellicht 
even belangrijk worden als het uitvoeringsproces. 

Niet onbelangrijk bij het verder werken aan project voor Coda is tevens de terugkoppeling met de belangrijke partijen die in het 
verleden een cruciale rol hebben gespeeld, en die ze in de toekomst zullen blijven spelen. Mensen die steunen, fi nancieel, men-
taal of door wekelijks als vrijwilliger een onmisbare rol te spelen. Belangrijke veranderingen dienen steeds goed gecommuniceerd 
worden, zodat iedereen zich betrokken kan voelen tijdens het proces van de verandering. Workshops, besprekingen en presenta-
ties kunnen de structuur vormen van dit proces. 

Het lijkt ons tevens aangewezen gezamenlijk een aantal referentieprojecten te bezoeken. We denken hierbij aan voorbeelden in 
Nederland en Scandinavië.

Organisatie van het werkproces
Het ontwerpteam zal bestaan uit een vaste vertegenwoordiging van de architecten en de studiebureaus. Het team stuurt het ont-
werp- en bouwproces, bepaalt en actualiseert het bouwprogramma en verzorgt het contact met de betrokken overheden.
De zaakvoerders werken vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid en zijn steeds persoonlijk aanwezig op de ontwerp- en werf-
vergaderingen. Er worden geen externe bureaus ingeschakeld voor de technische uitwerking van het ontwerp (details, bestekken 
en meetstaten) en de controle op de uitvoering van de werken. Deze werkwijze garandeert permanentie en continuïteit, evenals 
een kwaliteitsbewaking vanaf het schetsontwerp tot aan de oplevering van de werken.
Binnen het ontwerpbureau wordt een vaste projectleider aangesteld die over de nodige ervaring beschikt. Hij of zij staat in voor de 
coördinatie m.b.t. de onderlinge studies, het overleg met de opdrachtgever en de opvolging van de uitvoering van het project. De 
projectleider fungeert als het rechtstreekse aanspreekpunt voor alle partijen, hij of zij is op de hoogte van alle aspecten.
Het is onze ervaring dat een goede werfopvolging en een nauwe samenwerking met de aannemers essentieel is voor een ge-
slaagde uitvoering van het project. Een samenhangende uitwerking vanaf schets tot detail zorgt voor een continue gevoeligheid 
en juiste afstemming van alle aspecten binnen het project.

Procesbewaking
Het ontwerpteam heeft in andere complexe processen reeds bewezen dat zij efficiënt en met respect voor de strikte tijdsplanning 
kan toewerken naar duidelijk en kwaliteitsvol eindresultaat. Het ontwerpteam is voldoende omvangrijk en beschikt over de vereiste 
kennis, vaardigheden en deskundigheden om op efficiënte wijze deze ontwerpopdracht kwalitatief te laten verlopen.
Als leidraad voor heel het proces wordt voorgesteld om aan het begin van een eventuele samenwerking een gedetailleerde plan-
ning op te maken. Dit geeft een helder inzicht in de termijnen van de verschillende uit te voeren werkzaamheden, de data van de 
af te ronden ontwerpfases, de verschillende overlegmomenten, de presentatie- en participatiemomenten enz. 

Kostenbeheersing
Ieder budget laat in principe toe om een kwalitatief project te realiseren. De budgetten zijn echter nooit ruim, waardoor een voort-
durende, gezamenlijke waakzaamheid tijdens iedere fase van het project noodzakelijk blijft. Het budget woirdt in de verschillende 
fasen van het project opgevolgd en gecommuniceerd aan de opdrachtgever.
Fase voorontwerp: een elementenraming. Dit betekent dat de raming wordt opgemaakt op basis van een m2 prijs per samenge-
steld element. De elementen (vloer, gevel, dak, ...) worden samengesteld op maat van het project. Op basis van recente vergelijk-
bare opdrachten en desgevallend onderzoek aangaande specifi eke uitvoeringen wordt een goede inschatting van de totale kost 
bekomen. De eenvoudige opmaak van deze raming maakt het mogelijk elke ontwerpbeslissing ook op budgettair vlak te evalue-
ren. Alle leden van het ontwerpteam zorgen voor een correcte inschatting van de gekozen opties.
Fase Defi nitief ontwerp:  opmaak van een gedetailleerde raming gebaseerd op de uitgebreide meting. De eenheidsprijzen worden 
berekend aan de hand van recente aanbestedingen in vergelijkbare projecten. De verschillende studiebureaus maken binnen hun 
domein de aanbestedingsdocumenten. De goedgekeurde ramingen van de vorige fases zijn de leidraad voor deze studies. Indien 
een deelbudget ontoereikend blijkt bij de detailstudie, wordt in onderling overleg geschoven tussen de verschillende deelbudget-
ten. Fase Werfopvolging:  vorderingsstaten en verrekeningen worden geëvalueerd.

Studiekosten Wij aanvaarden de ereloonpercentages zoals opgegeven op pagina 3 van het bestek:
Architectuur 7,1%
Technieken 2,8%
Stabiliteit 2,5%

Planning en timing van de studieopdracht, volgens een eerste inschatting
Opmaak schetsontwerp 2 maanden
Opmaak voorontwerp 3 maanden
Opmaak bouwaanvraag 3 maanden
Opmaak aanbestedingsdossier 7 maanden
Uitvoering van de werken 220 werkdagen per fase



Kostenraming
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De gehanteerde eenheidsprijzen van de raming zijn 
gesteund op prijzen van recente projecten. Het meest 
doorslaggevend in de raming zijn de oppervlaktes. 
Precies deze moeten in verdere ontwikkeling van de 
opgave scherp gezet worden. In deze faze van het ont-
werponderzoek levert een raming slechts een grootte-
orde van het benodigde budget. 
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