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VOORWOORD

Met dit wedstrijdontwerp wensen 
we onze ambities uit te zetten 
in krijtlijnen. Krijtlijnen die een 
kader bieden aan een nieuw 
en hedendaags gebouw voor 
buitenschoolse kinderopvang en 
speelpleinwerking. 

Het voorgestelde ontwerp is 
weldoordacht en afgewogen, maar 
we hebben de intentie pas tot een 
volwaardig ontwerp te komen in 
samenspraak met de verschillende 
actoren. De bundel zien we daarom 
als aanzet voor een open dialoog 
tussen alle gebruikers, de gemeente 
en het ontwerpteam. Op deze 
manier hopen we tot een kwalitatief 
en breed gedragen project te komen.

Pieter Bruegel de oude - Kinderspelen
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HOMO LUDENS - AMBITIES

De sterke visie van de bouwheer willen we vertalen 
in een architectuur die deze ondersteunt en verder 
helpt ontwikkelen. Een architectuur waar spelen de 
hoofdzaak is.

Spel is een noodzakelijke voorwaarde bij het 
ontwikkelen van een cultuur en samenleving. Het 
begrip ‘Homo Ludens’ werd reeds aangehaald 
door Johan Huizinga, die de mens in de eerste 
plaats als een spelend wezen bekijkt. Constant van 
Nieuwenhuys heeft deze visie verder onderzocht 
binnen een utopische stad waar de spelende mens 
zich beweegt als een vrij en creatief wezen. Het spel 
en de gebouwde omgeving dagen elkaar uit.

We willen een architectuur voorstellen die hierop 
verder bouwt. Een architectuur die zowel de kinderen 
als hun begeleiders kan prikkelen. Een architectuur 
als robuust en flexibel kader waar creativiteit en 
vrij spelen gestimuleerd worden. Een omgeving die 
door de kinderen kan ingenomen worden.

BASISPRINCIPES 

Het architectuurvoorstel is gestoeld op 3 
basisprincipes: de overmaat van de bestaande 
loods, een compacte nieuwbouw en een genereuze 
luifelstructuur als buffer naar de groene speelruimte.

Op de site willen we behouden wat goed is. De 
huidige loods is heel dankbaar als polyvalente ruimte 
en wordt geïntegreerd in de nieuwe architectuur. De 
villa kan in ontmantelde vorm als een open speelhuis 
of ruïne ingericht worden: een avontuurlijke plek om 
tikkertje te spelen, met de go-cart te rijden, kampen 
te bouwen of om zich gewoon even te verstoppen 
voor de moni’s…

Deze bestaande loods vullen we aan met een nieuw, 
compact volume. Door de kleine voetafdruk kunnen 
we de groene ruimte maximaal bewaren en volop 
inzetten op buitenspeelruimte. Het compacte 
gebouw gaat de buitenruimte structureren waardoor 
twee verschillende buitenspeelzones ontstaan die 

ingericht worden op maat van respectievelijk de 
kleuters en de grotere kinderen.

De loods en het nieuwe volume worden verbonden 
door middel van een ranke staalstructuur die een 
overgang vormt tussen gebouw en landschap. 

Een genereuze structuur die dienst doet als luifel 
en terras maar vooral een spelelement wordt. 
De structuur gaat werken als decor, balkon, basis 
voor sjoringen, het bevestigen van schommels...  
Een eenvoudige constructie die door de 
verbeeldingskracht van de kinderen en begeleiders 
opgeladen wordt.

Samen vormen deze drie elementen het flexibel 
kader voor de dagelijkse werking van de BKO en 
speelpleinwerking. Een functioneel en helder 
gebouw op maat van de kinderen.

Aldo van Eyck - speelelementen Le Corbusier - Cité Radieuse RCR Arquitectes - El petit Comte kindergarten
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PUBLIEKE ENCLAVE - INRICHTINGSPLAN

We lezen de site als een publieke enclave aan 
de rand van Eernegem. Een groene omgeving 
waar uiteenlopende functies hun plek kunnen 
vinden. Een park met groot potentieel, verankerd 
in de woonwijk en aansluitend op het open (wei)
landschap. Het nieuwe inrichtingsplan vertrekt 
vanuit de kwaliteiten die vandaag aanwezig zijn en 
wil deze versterken. We stellen enkele wijzigingen 
voor die vooral de samenhang en veiligheid moeten 
verhogen. De site kan opgedeeld worden in drie 
grote delen: de centrale parking, de speelzone 
voor de kinderopvang en het speelpark aan de 
sportterreinen.

De hoofdtoegang via de groene parking blijft 
behouden. De parking willen we echter opdelen 
in een hoofdparking en een overloopparking met 
centraal een autoluwe zone (zie de principeschema’s  
op pagina 14). 

Op piekmomenten staat de parking vol, maar bijna 
altijd is er plaats over. Door de overloopparking 
enkel te gebruiken op deze drukke momenten wordt 
ruimte gemaakt voor een extra (speel)pleintje. 

Zo creëren  we iets en plus, maar toch blijft de 
hoofdfunctie onveranderlijk.

De autoluwe zone die de parking gaat structureren 
maakt deel uit van een nieuwe groene as. In deze 
centrale ruimte bevindt zich ook de toegang tot de 
buitenschoolse kinderopvang, daarom voorzien we 
op deze plek enkele (kort)parkeerplaatsen en een 
grote fietsenstalling. De groene as staat haaks op 
de parking en verbindt op die manier de terreinen 
van de kinderopvang op een veilige manier met de 
sportvelden en nieuwe jeugdlokalen. De doorsteek 
naar het containerpark en begraafplaats blijft echter 
onvermijdelijk. Door op de plek met de kortst 
mogelijke tussenafstand een brugje te creëren 
ontstaat een veilige oversteek en in combinatie 
met een brede verhoogde verkeersdrempel, een 
duidelijk signaal voor de autobestuurder om traag 
te rijden.

De jeugdlokalen plannen we in de zone van het 
speelpark, op de uiterste hoek van het terrein. Een 
rustige plek waar de jeugdbewegingen helemaal 

hun ding kunnen doen. Via de doorgang vanuit de 
achterstraat naar de voetbalterreinen voorzien we 
de brandweerdoorsteek en ook de bevoorrading kan 
op deze manier voorzien worden. Zo kan de wegenis 
van de parking naar het speelpark een paadje 
worden, en kan de site nog meer als een park gaan 
functioneren.

De losse sfeer van de speelterreinen voor 
buitenschoolse kinderopvang willen we grotendeels 
bewaren en nog versterken. De specifieke uitwerking 
wordt verder uitgewerkt in het onderdeel landschap 
(pagina 13). 

We opteren er echter voor om een deel van de 
huidige parking als buitenspeelruimte voor de 
kleuters in te nemen en de groene buffer te vergroten, 
hierdoor vallen een aantal parkeerplaatsen weg 
die gecompenseerd worden aan de zijde van 
het speelpark. Bij de verdere uitwerking van 
het inrichtingsplan wensen we hiervoor enkele 
scenario’s uit te werken om in samenspraak met de 
bouwheer tot de meest gewenste lay-out te komen. 

1. 

5. 

1. Sporthal 2. Loods  3. Speelhuis 4. Buitenspeelruimte kleuters 5. Buitenspeelruimte grote kinderen 6. Fietsenstalling 7. Voetgangersbrug 8. Balspel/ overloopparking 9. Toegang begraafplaats 10. Toegang 
containerpark 11. Speelvilla 12. Vlonderpad 13.Parking 14. Hoofdontsluiting 15. Ontsluiting jeugdlokalen/ leveringen/ brandweerweg 16. Basketbalveld 17. Voetbalvelden 18.Speelheuvel 19. Jeugdlokalen

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.11.

12.

13.

19.

16.

17.

15.

14.
18.
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EEN GENEREUS ENSEMBLE

De bestaande structuren vormen het uitgangspunt 
voor de inplanting van het BKO-gebouw. Het volume 
van de loods toont vandaag reeds zijn kwaliteiten als 
uitvalsbasis voor de speelpleinwerking. We stellen 
dan ook voor om de loods te bewaren en grondig 
te renoveren. Twee beuken worden afgebroken 
om meer ruimte te bieden aan een afgescheiden 
buitenspeelruimte voor de kleuters.

Het ‘objet trouve’ van de loods wordt aangevuld 
met een nieuw compact volume die dienst 
doet als buitenschoolse kinderopvang en ook 
de administratieve ruimtes bevat. Dit volume 
wordt overhoeks verbonden met de loods 
waardoor een natuurlijke opdeling ontstaat tussen 
twee buitenruimtes die los van elkaar kunnen 
functioneren. Door middel van de luifelstructuren 
die soms beglaasd en soms open zijn, gaan de 
gebouwen samen werken en ontstaat er een 
programmatorische wisselwerking. Er ontstaat 
een nieuw ensemble op de site. Dubbel gebruik 
van ruimtes is steeds op een eenvoudige manier 
mogelijk zonder hierbij de andere groepen te storen. 

PROGRAMMA - ANALYSE

Bij het opmaken van het wedstrijdontwerp zijn we 
vertrokken vanuit een grondige programma-analyse. 
We zijn vooral op zoek gegaan naar overlappingen 
in het programma om zo compacter, duurzamer 
en slimmer te kunnen bouwen. Zonder hierbij in 
te boeten aan ruimte en functionaliteit. Binnen het 
wedstrijdontwerp doen we alvast enkele voorstellen 
maar we willen deze graag verder uitwerken met de 
gebruikers om tot een helder en functioneel geheel 
te komen. Het volledige organigram wordt getoond 
op pagina 7.

LOODS

De overmaat van de loods die voor de nodige 
polyvalentie zorgt, willen we zoveel mogelijk 
bewaren. De loods zien we als een soort ‘vrijplaats’ 

voor de speelpleinwerking en de kinderen van 
de lagere school. Het is een ruimte waar een 
voetbaltoernooi kan gehouden worden, waar men 
op de muren kan schilderen, aan touwtrekken kan 
doen enzovoort… Misschien kan hier zelfs af en toe 
een fuifje gehouden worden? De centrale beuken 
houden we volledig vrij. Door middel van grote 
poorten kan deze ruimte in de zomer bijna volledig 
open gemaakt worden. De loods vormt zo de 
ideale uitvalsbasis om te gaan ravotten in de grote 
speelzone. 

Functioneel onderscheiden we in de loods twee 
zijbeuken met hierin telkens de ondersteunende 
functies. De noordbeuk huisvest op de gelijkvloerse 
verdieping het sanitair en een ruime berging. Boven 
deze berging voorzien we het monilokaal die uitkijkt 
over de loods maar ook over het speelterrein. In 
de beuk grenzend aan het kleutergedeelte van de 
buitenschoolse kinderopvang bevindt zich ook het 
sanitair aangevuld met de centrale keuken, eetzaal/
bufferruimte, crearuimte en tienerrruimte. Dit zijn 
functies die in principe door beide leeftijdsgroepen 
gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de noden 
op het betreffende moment.

verschillende gedaantes die de luifel inneemt ten opzichte van het gebouw en de buitenruimte
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SPEELHUIS OP MAAT VAN KINDEREN

Het compacte nieuwbouwvolume bestaat uit 
drie verdiepingen die plaats bieden aan de 
kleuterafdeling maar ook de kantoorruimtes 
huisvest. Het volume is ontworpen als een speelhuis 
met vele plekjes op maat van de kinderen. Een huis 
met de allure van een boomhut tussen de kruinen. 
We zien de structuur echter ook als een gebouw 
met een zelfzeker voorkomen die zijn mannetje kan 
staan als verticale antipode naast de loods en het 
containerpark. 

Een duidelijke leesbare  toegang op het gelijkvloers 
wordt gekoppeld aan de balie en backoffice. Van 
hieruit wordt rechtstreeks toegang verleend tot de 
speelruimte van de kleuters. Deze is verdeeld over 
2 bouwlagen om zo een eenvoudige opdeling te 
maken tussen een actieve zone en een niveau voor 
rustige activiteiten.

Telkens worden grotere ruimtes afgewisseld met 
kleinschalige tussenruimtes waardoor op een 
eenvoudige manier verschillende themahoeken 
kunnen worden ingericht. Deze planmatige indeling 
heeft ook als voordeel dat ze voor een akoestisch 
comfort zorgt.

Beide bouwlagen zijn verbonden met een vide 
die een overzicht biedt voor de begeleiders maar  
vooral een wisselwerking doet ontstaan tussen de 
verschillende verdiepingen. Binnen de compacte 
snede blijven visuele of auditieve relaties steeds 

mogelijk. Het speelhuis kan letterlijk als een groot 
huis gelezen worden, een comfortabele architectuur 
als aaneenschakeling van diverse kamers. Een 
gebouw waar kinderen hun eigen plekje kunnen 
vinden zonder zich volledig af te zonderen van de 
groep. 

Een open trap koppelt het aangename aan het 
nuttige en wordt ingezet als een sculpturale grotto 
waar de kleuters gebruik van kunnen maken als 
spelelement: een kamp, glijbaan of ballenbad maken 
deel uit van de trap. Bijkomend biedt een afgesloten, 
functionele trap en lift ook directe toegang naar de 
personeelsruimtes. 

De bovenste verdieping bevat de administratieve 
functies, van hieruit is overzicht over de volledige 
site. Een kroon van sheddaken biedt aangenaam 
noorderlicht aan de kantoren en biedt een optimale 
oriëntatie voor zonnepanelen. Daarnaast roept deze 
herkenbare dakvorm een kinderlijk archetype op dat 
tot de verbeelding spreekt, een klein fabriekje om 
in te spelen. Het gebouw krijgt zo een herkenbare 
volumetrie van op de parking.

LUIFELS

Op de gelijkvloerse verdieping vormen de luifels 
een beschutte ruimte die open is aan de kant van 
de speelpleinwerking en die gesloten is aan de zijde 
van de kleuters en peuters.  

Op de verdieping worden de loods via de terrassen 
verbonden met het speelhuis. Een ruim speelterras 
ontstaat tussen de boomkruinen waar zowel de 
kleuterruimtes als de crearuimte en tienerruimte 
gebruik van kunnen maken.

De luifels laten toe om een variatie aan routes 
doorheen het gebouw te genereren waardoor 
dubbel gebruik tussen de verschillende groepen 
eenvoudig mogelijk wordt. Zo kan de crearuimte 
bijvoorbeeld dienst doen als extra speelruimte voor 
de kleuters. Ook ontstaan er short-cuts voor de 
begeleiders en moni’s, wat de functionaliteit van het 
gebouw verhoogt.

bovenbouw architectuur
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KLEUTERS

LAGERE SCHOOL KINDEREN

PERSONEEL

Polyvalente speelruimte loods

monilokaal
berging 
speelpleinwerking

sanitair lagere school 

verzorgingsruimte

eetzaal/bufferruimte
warme 
keuken

inkomsas berging BKO

crearuimte 

buitenspeelruimte kleuters

- comfortzone
- hoekwerking

sanitair
kleuters niv.+0

kleuterruimte niv.+0

tienerruimte 

kantoren - personeel 
en vergaderruimte

max. speelruimte kleuters = 359m2 

onthaal

koude
keuken

afval
berging

koelcel

kleuterruimte niv.+1

- ballenbad
- fantasiehoek

sanitair
kleuters niv.+1

snoezelkamer

speeltrap

max. speelruimte kleuters = 502m2 

terras

sanitair

technische
ruimte

omkleedruimte/lockers

poets
ruimte

bureel 
coördinator

25m2 23m2

405m2

32m2

32m2

80m2

65m2

92m2

142m2

60m2

145m2

3m2

11m2

3m2 6m2

8m2

53m2

9m2

6m2

9m2

9m2 7m2

3,5m23,5m2

9m2 9m2

15m2

6m2
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15.

16.
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B
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A A

0 1 3 5m
1. Onthaal 2. Inkomsas 3. Circulatie 4. Verzorgruimte 5. Kleuterruimte 6. Speeltrap 7. Comfortzone 8. Klim en -Klauterruimte 9. Bob de bouwerhoek 10. Sanitair kleuters 11. Afvalberging 
12. Koelcel 13. Koude keuken 14. Warme keuken 15. Eetzaal & Bufferruimte 16. Polyvalente speelruimte 17. Sanitair grotere kinderen 18. Berging BKO 19. Berging speelpleinwerking

NIVEAU 0
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B

B

A A

0 1 3 5m

0 1 3 5m

3. Circulatie 5. Kleuterruimte 6. Speeltrap 20. Ballenbad 21. Fantasiehoek 22. Snoezelkamer 23. Sanitair kleuters 24. Terras 25. Tienerruimte 26. Crearuimte 27. Monilokaal

3.

5.

23.

22.
6.

21.

20.

24.

26.25.

27.

3. Circulatie 28. Poetsruimte 29. Landschapskantoor 30. Omkleedruimte & lockers 31. Technische ruimte 32. Vergaderruimte 33. Bureel coördinator 35. Eetruimte personeel

3. 28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

B

B

A A

0 1 3 5mNIVEAU 1

B

B

A A

0 1 3 5mNIVEAU 2
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ZUIDGEVEL

OOSTGEVEL - SNEDE BB

NOORDGEVEL - SNEDE AA

WESTGEVEL
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EEN GELAAGD LANDSCHAP

Gezien het vrij lage budget en zeker ook uit 
duurzame overwegingen wordt zoveel mogelijk van 
het bestaande behouden. Rond de speelvilla wordt 
een stuk beton gegoten. Samen met de bestaande 
betonnen strook is er zo een ruime droge/propere 
speelzone gecreëerd, een plek om te rijden met de 
gocarts en als krijtzone. Een verharde piedestal voor 
de oude villa in ontmantelde vorm. 

Tussen de bestaande loods/nieuw gebouw en villa 
wordt een onregelmatige vorm uitgewerkt in zomerse 
gestabiliseerde grint. Dit is niet zo duur en vrolijk 
van kleur. Er zijn uitsparingen met haagstructuren 
en bloeiende vaste planten die mee de richting 
aangeven voor de bezoekers. Deze groenstructuren 
markeren de verbinding tot aan de toegang van 
de sporthal. Ook aan de kleuterspeelplek wordt 

een zone met gestabiliseerd grint uitgewerkt. Een 
betonvlak en stapstenen creëren verbinding en spel. 

De bosjes en het groen worden nu als hoogwaardig 
beschouwd door de gebruikers, maar kan nog 
geïntensifieerd worden.  Deze worden aangevuld 
met meerstammige bomen, groenblijvende 
bodembedekkers en vrolijk bloeiende vaste planten. 
De struiken als ondergroei onder de bomen kan een 
droge wadi worden waardoor meer water wordt 
opgevangen, nu soms een probleem, en kan er meer 
water infiltreren, waardoor de grondwatertafel 
beter gehandhaafd blijft. 

De twee langwerpige wadi’s creëren een bloeiend 
beeld en tijdens geschikte momenten worden 
deze een spelelement. Ook zou het fijn zijn twee 

paden te creëren, een houten pad en een pad met 
gerecupereerde borduren,  die door de (grotere) 
kinderen zelf worden aangelegd. Deze zijn niet nodig 
voor het dagelijks gebruik, maar er is weinig leuker 
voor oudere kinderen om echt iets te maken die 
kan blijven bestaan en gebruikt worden. Deze twee 
paden worden nog aangevuld met een stapstenen 
pad richting brievenbus en een pad met verhoogde 
stippen. 

Ook wordt er een bosje ontwikkeld met wilgen(tenen) 
waartussen de kinderen zelf gangetjes kunnen 
maken en kampen in kunnen bouwen. 

Door al deze maatregelen wordt deze site één vrolijk 
groen geheel, op maat van de gebruikers.

1. Hoofdparking  2. Autoluwe zone  3. Oversteek voetgangers  4. Overloopparking  5. Toegang containerpark  6. Toegang begraafplaats  
7. Fietsenstalling  8. Toegang gebouw  9. Gestabiliseerd grind  10. Zandbak  11. Wadi  12. Stapstenen  13. Houten pad  14. Pad met borduren 
15. pad met verhoogde stippen 16. Speelvilla  17. Bestaande verharde zone  18. Nieuwe verharde zone 19. Hoofdtoegang site  20. Wilgentenen

16.

17.

18.

1.

19.

20.

1.

1.

2.
3.

4. 4.

Echinacea pallida

Corylus avellana

Prunus padus

Rhamnus frangula

Anemone

Valeriana

Tilia platyphyllos

Houten pad Stippenpad glijbaan verharding / groen speelboom speelvilla (ref. dvvt architecten)

Amelanchier Cornus mas

Vlierstruik

Euonymus europaeus

Elaeagnus angustifolia

Luzula sylvatica

Phlomis russeliana

Sorbus aucuparia

5.

6.

9.

9. 10.

11.

11.

12.

13.

14.

7.

8.

15.
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LOODS

De hoofdstructuur van de bestaande loods wordt 
maximaal behouden en opnieuw gebruikt of 
geoptimaliseerd naar de huidige comforteisen.

De twee voorste beuken van de structuur worden 
verwijderd en de derde beuk wordt ingevuld met een 
nieuw geïsoleerd volume. De grote nieuwe opening 
op de kop van de bestaande loods blijft behouden 
en planmatig geïntegreerd in het ontwerp. Waar 
het nieuw geïsoleerde volume wordt geplaatst zal 
een nieuwe betonplaat voorzien worden en de 
bestaande kolommen verstevigd of voorzien van 
extra nieuwe betonnen kolommen. 

Het volume wordt in de hoogte opgesplitst door 
een nieuwe tussenvloer die de windstabiliteit 
garandeert. Omwille van de functionaliteit worden 
op een aantal plaatsen de trekkers op hoogte 
weggehaald en vervangen door extra nieuwe 
centrale ondersteuningen. 

Diverse betonnen wandpanelen worden verwijderd 
en vervangen door nieuwe poorten die de verbinding 
tussen binnen en buiten versterken en/of vaste 
panelen op hoogte die het licht tot diep in de loods 
laten binnen vallen. De laatste beuk wordt voorzien 
van een lichte houtstructuur waarin de berging, 
sanitair en het monilokaal in worden ondergebracht.

Tot slot wordt de integrale structuur hersteld van 
betonrot of andere beschadigingen en worden 
alle zichtbare structurele elementen voorzien van 
brandwerende verf.

SPEELHUIS

De nieuwe delen van het ontwerp zijn geheel 
eenvoudig gestapelde structuren. Op basis van de 
nog uit te voeren sonderingen op de bouwplaats zal 
de specifieke funderingstechniek bepaald worden. 
Echter, uitgaand van de bodemkaarten (DOV) kan 
een algemene funderingsplaat met gewapende 
funderingssleuven en zolen als ideaal gezien 
worden. De algemene plaat wordt aangebracht op 
een isolerende ondergrond (glasschuimgranulaten) 
en onmiddellijk gepolierd zonder verdere 
vloerafwerking.

Het nieuwe volume wordt opgebouwd uit een solide 
structuur van prefab betonnen vloer- en dakplaten 
(breedplaatvloeren) en een kolommen/balken 
structuur. De druklaag op de breedplaatvloeren 
wordt gepolierd afgewerkt zoals de vloerplaat op 
het gelijkvloers. Gezien hun gewicht zorgen ze 
voor extra akoestisch comfort en een uitstekende 
brandstabiliteit. De windstabiliteit van het gebouw 
wordt opgenomen door de trappenkern en een aantal 
specifieke massieve wanden in snelbouwsteen.

LUIFELS

De luifels die beide gebouwen met elkaar verbinden 
worden vervaardigd uit een stalen structuur die is 
ontworpen als een exoskelet. Hierdoor blijven de 
kolommen en randliggers van buitenaf zichtbaar en 
kan de structuur eenvoudig worden opgevuld met 
houten liggers. De kolommen bestaan uit slanke 
kokerprofielen die enerzijds de staalstructuur 

rekenmodule exoskeletrekenmodule bestaande spanten nieuwe centrale kolom onder spant

EEN SOLIDE EN DUURZAME BASISSTRUCTUUR

PARKING

Het groene karakter van de parking wensen we 
volledig te bewaren. De wijzigingen in de lay-out 
moeten vooral voor een veiliger en bruikbaarder 
geheel zorgen zonder aan functionaliteit in te 
boeten.

Door de parking op te delen in twee deelparkings kan 
de beschikbare ruimte veel polyvalenter gebruikt 
worden. De overloopparking wordt in dit geval 
enkel gebruikt tijdens de piekmomenten wat voor 
extra speelruimte zorgt zonder parkeerplaatsen te 
verliezen. Voor de auto is deze zone slechts éénzijdig 
toegankelijk, waardoor de parking automatisch pas 
als laatste ingenomen zal worden. Dit zorgt er ook 
voor dat het pleintje makkelijk afsluitbaar is voor 
diverse activiteiten.

Vanuit de hoofdparking vertrekt een paadje tussen 
de bomen naar de kinderopvang. Hierdoor kan 
op een veilige en rustige manier naar de opvang 
gewandeld worden.

Verder stellen we voor de parkeerplaatsen tegen 
de buitenruimte van de kleuters te verplaatsen om 
de vrijgekomen ruimte op te nemen op de site van 
de buitenschoolse kinderopvang. Er onstaat zo een 
avontuurlijke buitenspeelplaats tussen de bomen 
die uitkijkt over het nieuwe pleintje.

In de huidige situatie tellen we 145 parkeerplaatsen, 
in het nieuwe plan zijn er dat 138. We zien dit als een 
eerste scenario en willen deze lay-out graag verder 
ontwikkelen in samenspraak met de bouwheer. BESTAANDE TOESTAND NIEUWE TOESTAND

opvangt en anderzijds naar boven doorlopen en 
de basis vormen voor de verdere borstwering van 
de bovenliggende terrassen. Alle staalstructuren 
worden afgewerkt met een brandwerende verf en 
een gelakte eindlaag.

FLEXIBILITEIT

Ons ontwerp gaat uit van een maximale flexibiliteit. 
De planopbouw van de nieuwbouw bestaat uit een 
vierkant plan, met enkele vaste kernen, die meteen 
ook de dragende muren vormen. Alle overige 
tussenruimte is vrij in te vullen als verschillende 
speel- en verblijfsplekken. Een duurzaam gebouw is 
immers hoofdzakelijk een gebouw dat zijn gebruikers 
zo lang, zo comfortabel en zo flexibel mogelijk kan 
dienen. 

De centrale kleuterruimte werd opgevat als één 
grote, open ruimte die vanaf het tussenseizoen heel 
open verbonden kan worden met de aanpalende 
buitenruimte. 

Verder zijn de gestapelde vierkante oppervlaktes 
steeds voorzien van een verlaagd plafond. Dit 
verlaagd plafond is wegneembaar zodat de 
technieken op elk moment aanpasbaar zijn.

Bovendien zorgt het plafond met zijn open structuur 
voor een beter akoestisch comfort in de verschillende 
gebruiksruimtes.
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MATERIALISATIE

Een helder gebouw wordt vertaald in een heldere 
detaillering en resulteert in een bouwbare en 
duurzame architectuur. Bij het uitwerken van 
het gebouw wordt gewerkt met een aantal 
basisprincipes die als leidraad gebruikt worden om 
tot een kwalitatieve architectuur te komen.

Duurzaamheid vereist een globale benadering. Bij 
het uitwerken van het project wordt het principe 
gehanteerd om de ruwbouw maximaal als afwerking 
in te zetten. Hierdoor worden de interieurdetails tot 
een minimum beperkt en komt dit zowel het budget 
als de algemene duurzaamheid van het gebouw ten 
goede. 

Het gebouw is zo geconcipieerd dat steeds gewerkt 
kan worden met standaard- en prefabelementen.  
De betonnen kolommen/balken blijven in zicht 
en worden opgevuld met massieve wanden in 
snelbouwsteen. Deze kunnen prefab op de werf 
geleverd worden. Om een rustig geheel te krijgen 
worden alle binnenwanden geschilderd.

De massieve structuren worden voorzien van 
rotswolisolatieplaten aan de buitenzijde en 
afgewerkt met een geprofileerde gevelbeplating. 
De lichte maar robuuste gevelplaten zijn veelzijdig 
en flexibel inzetbaar. Ze worden zowel voor wanden 
als daken gebruikt en worden in een rode kleur 
aangebracht. 

De tussenvloeren en dakplaat worden voorzien 
in prefab breedplaatvloeren, de druklaag op deze 
platen wordt gepolierd afgewerkt waardoor geen 
verdere vloerafwerking vereist is. Aan de onderzijde 
worden alle technieken weggewerkt in een verlaagd 
plafond afgewerkt met een houtwolcementplaat. 
Deze plaat met open structuur zorgen voor een 
optimaal akoestisch comfort en zijn vocht- en 
schimmelongevoelig.

Het buitenschrijnwerk wordt vervaardigd uit een 
inheemse houtsoort, voorzien van een witte dubbele 
laklaag. De opengaande deurgehelen worden 
uitgevoerd met stootvaste boorden, geïntegreerd in 
het schrijnwerk.

De luifels en terrassen bestaan uit een houten 
roostering rustend in een stalen frame die worden 
opgevangen door slanke kokerprofielen in staal en 
zichtbaar zijn in de gevel. De houten roostering 
wordt opgevuld met een ecologisch isolatiemateriaal 
en afgewerkt met een dubbele beplating onder 
helling en voorzien van een kunststof dakdichting. 
De onderzijde van de houten dakstructuur wordt 
afgewerkt met analoge houtwolcementplaten die 
doorloopt in de verschillende gebruiksruimtes. De 
houten terrasafwerking is naast de rechtstreekse 
toegangen op niveau +1 toegankelijk via diverse 
stalen buitentrappen.

De voorgestelde materiaalkeuzes zijn een éérste 
insteek, grondig onderzoek en overleg met de 
bouwheer is noodzakelijk om tot een definitieve 
keuze te komen.

rode ecolorplaten translucente golfplaten gelakt schrijnwerk serreprofielen zichtbaar metselwerk (geschilderd) akoestische plafonds heraklith

geprofileerde gevelbeplating

houten buitenschrijnwerk

rotswolisolatieplaten

funderingssleuf beton

snelbouwsteen geschilderd

kimblok

gepolierde betonplaat

breedplaatvloeren

glasschuimgranulaten

gelakte kokerprofielen

gelakte stalen borstwering

houten terrasafwerking

snelbouwsteen

verlaagd akoestisch plafond - heraklith

houten roostering + isolatie

houten buitenschrijnwerk

geprofileerde dakbeplating

PV-panelen

harde isolatieplaten

breedplaatvloeren - druklaag gepolierd

zuiverheidslaag beton

houten buitenschrijnwerk



OW1803 JEUGDSITE EERNEGEM - RAAMWERK -  16  

STAP 3 
Momenteel is in de raming een conventionele 
installatie met een gaswandcondensatieketel en 
vloerverwarming in combinatie met fotovoltaïsche 
zonnepalen voorzien. De zonnepalen worden 
aangebracht op de zuidelijk gerichte scheddaken 
waardoor via de noordelijke zijde maximaal licht 
kan gecapteerd worden. Door het gebruik van een 
laagtemperatuurinstallatie laat het op elk moment 
toe de overstap te maken naar een meer duurzame 
energiebron zoals een grondgebonden warmtepomp 
of beo-veld. De hogere investeringskost zou hierin 
beperkt kunnen blijven door werkzaamheden te 
bundelen en zo de bron voor meerdere nieuwe ge-
bouwen op de site aan te wenden om de kosten te 
verdelen. Dergelijke uitgangspunten kunnen het 
gebouw volledige emissie-vrij maken en omvormen 
tot een BEN-gebouw. 

GEÏNTEGREERDE DUURZAAMHEID 

De meest duurzame inzet van bouwmaterialen in dit 
project is de keuze om een groot deel van de bestaande 
loods te hergebruiken: bestaande polybetonvloer , 
bestaande structuur van betonkolommen, platen en 
houten spanten, … Op die manier wordt enerzijds 
de hoeveelheid geproduceerd bouwafval tot een 
minimum beperkt, bovendien wordt de aankoop 
van nieuwe bouwmaterialen zo gereduceerd. 

Bij de keuze van de nieuwe materialen die toch 
noodzakelijk zijn, werd heel wat aandacht besteed 
aan hun functionele duurzaamheid, flexibiliteit en 
beperkte milieu-impact. Alle materialen worden 
modulair verwerkt of op maat voor het project 
geproduceerd. Hierdoor kan een belangrijke 
vermindering van afval tijdens de bouw- en de 
constructiefase gerealiseerd worden. Voor de 
selectie van de gebruikte materialen steunen we 
op bestaande labels en certificeringssystemen zoals 
NIBE. 

Daarnaast bestaat onze visie uit een duurzaam 
ontwerp van landschap, gebouw en techniek met de 
nadruk op optimaal gebruik van daglicht, maximale 
benutting zonnewarmte, zuinig en ecologisch 
watergebruik. De technische installaties dienen 
het “statement duurzaam bouwen” in zijn meest 
economisch opportune concepten vorm te geven 
om zo het beste comfort aan te bieden. 

Tot slot is een duurzaam gebouw een gebouw dat 
verschillende generaties lang kan meegaan. Het 
ontwerp zal zich daartoe integreren in de bestaande 
context, maar tevens een nieuw herkenningspunt 
vormen in dit landschap. Een hedendaagse 
vormgeving is een vereiste ter verlenging van de 
levensduur van het gebouw. 

TECHNIEKEN

Een kwaliteitsvolle dienstverlening, zowel voor 
(jong)volwassenen als voor kinderen, betekent 
een optimaal comfort. Slanke technieken staan in 
dienst van dit comfort. Een goed ventilatiesysteem, 
het vermijden van tocht, geen koudestraling door 
goede isolatie, gezonde lucht, licht en zicht... het 
zijn allemaal essentiële maatregelen die het gebouw 
niet alleen duurzamer, maar ook comfortabeler 
maken voor haar gebruikers. 

Hierdoor gaat ons ontwerp uit van een maximale 
zonering van verschillende functies op basis van 
hun benodigde comfort. Op die manier kunnen 
we bestaande ruimtes en beschikbare budgetten 
inzetten om een maximaal programma te realiseren. 
We onderscheiden 4 verschillende gradaties van 
comfortniveau‘s:

- Nieuwbouw speelhuis = high-end comfort
- Energetische renovatie loods = basic comfort
- Hergebruik loods =  zonder extra comfort
- Ruïne speelvilla = zonder comfort 
(buitenomgeving)

Op schaal van het gebouw zetten we daarnaast in 
op het rationaliseren van de verschillende in- en 
uitstromen (energie, water, materialen, afval) en 
het maximaal benutten van duurzame materialen. 
Echter, duurzaamheid beperkt zich niet louter 
tot het afstemmen van technische aspecten. 
Onze ambitie voor de jeugdsite van Eernegem is 
ruimer: de volledige site dient een geïntegreerd 
antwoord te bieden op alle aspecten van duurzame 
ontwikkeling: sociaal, economisch en ecologisch. 
Op deze manier kunnen we samen bouwen aan 
de positieve identiteitsvorming van Eernegem. We 
zien de potenties van deze plek en menen dat een 
uitgekiende inplanting en krachtige uitstraling van 
het nieuw te realiseren jongerencentrum de reeds 
aanwezige dynamiek zal versterken. 

TRIAS ECOLOGICA 

Om tot een ecologisch verantwoord project te komen 
hanteren we de principes van de trias ecologica 
voor de sturing van ons ontwerpproces. De trias 
ecologica is een algemeen aanvaarde methodiek 
voor het uitwerken van duurzame oplossingen en 
omvat volgende stappen: 

STAP  1
Intrinsiek aan de gebruiksfunctie van het gebouw 
is de grote warmtevraag, zeker in verhouding 
tot de koudevraag. Dit jongerencentrum is een 
gebouw met strenge eisen inzake comfort voor 
de gebruikers omwille van het dagelijkse gebruik.  
Comfort moet door de hele dag in orde zijn in het 
gebouw, maar s avond (na 19h) kan men eventuele 
comfortoverschrijdingen  toelaten. Op deze manier 
kunnen de gebouwen geconditioneerd worden 
door middel van stralingswarmte/koude. Dit is 
de meest comfortabele vorm van warmte/koude 
afgifte in gebouwen. Door deze techniek kunnen 
we op lage temperatuur verwarmen door middel 
van vloerverwarming. Deze strategie is uitermate 
geschikt voor de aanwending van duurzame 
warmtebronnen. De ruwbouw wordt traditioneel 
massief opgetrokken en de massa van de vloer 
gebruikt voor de verwarming en een degelijk 
akoestisch comfort. De brandcompartimentering is 
op die manier automatisch onder controle.

Het goed geïsoleerde nieuwe gebouw wordt 
maximaal georiënteerd op de zon. De hoge zomerzon 
wordt door deskundige plaatsing van ramen en de 

1. Ventilatiesteem l koelen & verwarmen  
2. Vloerverwarming  
3. Recuperatie zonne-energie l PV-installatie 
4. Recuperatie regenwater | sanitair & buitenaanleg
5. Condenserende gasketel l verwarmen  

dakvorm zo veel mogelijk op bouwkundige wijze 
geweerd. In de winter echter, kunnen we maximaal 
gebruik maken van alle mogelijke zonnewinsten. Op 
dat moment valt de laagstaande zon tot diep in het 
gebouw binnen. Dergelijk optimaal gebruik van de 
zon levert niet alleen enorm veel warmtewinsten 
in de winter, maar eveneens een grote bijdrage aan 
het algemeen welbehagen van de bewoners. Een 
gezond en aangenaam leefcomfort creëren is het 
leidmotief van ons ontwerpteam.

Vanuit de technische uitrustingen kunnen we door 
een efficiënt en performant verlichtingssysteem een 
belangrijke bijdrage leveren aan de beperking van 
de interne warmtelasten. De slimme verlichting zal 
enerzijds maximaal inspelen op de aanwezigheid 
van daglicht en gebruikers, en waar mogelijk 
bovendien overkoepelend tijdsgeregeld worden om 
onnodig branden te voorkomen. Bovendien wordt 
gebruik gemaakt van efficiënte LED-armaturen 
en stuursystemen waardoor het geïnstalleerd 
vermogen van de installatie beperkt kan worden. 

De energie-efficiëntie van technieken is heel 
belangrijk in een duurzaam concept. Een correct 
gebruik en (gebouw)beheer ervan is dat echter nog 
veel meer. Alle technische installaties zijn voorzien 
van de nodige metingen en alarmen. Het ontwerp 
is dermate opgevat dat de installaties maximaal 
reageren op de aanwezigheid (beweging/aan- en 
afwezigheid) van de gebruiker en/of de intensiteit 
van de gebruiker. Het beheer wordt in belangrijke 
mate door het gebouw zelf overgenomen door een 
duidelijke zonering Hierdoor moet de gebruiker 
hiermee niet bezig zijn of heeft de technische dienst 
van de gemeente hieraan geen dagtaak.

STAP  2 
Balansventilatiesystemen zijn hierbij een must. Om 
het comfort ten allen tijde te kunnen garanderen en 
van het gebouw een verblijfsruimte met gezonde 
en verse lucht te maken, worden de diverse 
ruimtes overvloedig geventileerd. Er worden twee 
afzonderlijke units (één voor het speelhuis en één 
voor de loods) voorzien om kanaalafmetingen en 
lengtes te beperken. De luchtgroep is voorzien van 
een efficiënt warmtewiel voor de recuperatie van 
warmte en/of vocht. In de loods wordt de verse lucht 
ook meteen gebruikt om de ruimte op te warmen.

Het hemelwater van het gebouw wordt opgevangen 
en gebufferd voor hergebruik als toiletspoeling, 
tuinbevloeiing en/of onderhoud. Het regenwater 
ondergaat voor hergebruik eerst en een lichte 
zuivering. Dankzij de hellende dakvormen zal 
het opgevangen regenwater erg proper zijn. De 
verschillende sanitaire kernen worden elk voorzien 
van de nodige afsluitkranen om eventuele lekkage 
tegen te gaan en vroegtijdig op te sporen. Het 
sanitair wordt voorzien van waterbesparende 
toestellen en zelfsluitende mousserende 
kraankoppen. De voorzieningen voor warm water 
aan de handwastafels worden tot een minimum 
beperkt.

warmtewiel

waterrecuperatie

5. 
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REALISATIEPROCES  

TEAMSAMENSTELLING

Het ontwerpteam is opgebouwd uit RAAMWERK, 
bijgestaan door Robuust, een studiebureau 
stabiliteit en technieken en  Atelier Arne Deruyter, 
een bureau voor landschaps- & tuinontwerp. Vanaf 
het schetsontwerp is op een integrale manier 
samengewerkt met bovenstaande partijen. Door 
het inzetten van een totaalvisie laat het ons toe 
concrete antwoorden te geven op conceptuele 
vraagstukken en specifieke eisen van de bouwheer. 
Eerdere succesvolle samenwerkingen met dit team 
getuigen van een grote complementariteit inzake 
gelijkaardige publieke projecten.

ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

Tijdens het ontwerpproces ontstaat een sterke 
dialoog met de bouwheer. Deze betrokkenheid 
is voor ons bepalend voor het slagen van het 
project. Het volledige bouwproces zien we als een 
evenwichtsoefening die enkel in nauw overleg en 
in samenspraak met de toekomstige gebruikers kan 
gebeuren. Op regelmatige basis worden alle details 
van het proces geëvalueerd om ons toe te laten in 
elke fase een project te ontwikkelen met de garantie 
van een volledig gedragen concept.

Om een nauwe samenwerking en optimale 
communicatie tussen de ontwerpers te waarborgen, 
werd bewust gekozen om een beperkt aantal 
partijen samen te brengen voor dit project in een 
projectteam. De belangrijke ontwerppartners 
vaardigen elk een ervaren teamleider af. Deze 
teamleiders zullen een intense samenwerking en 
communicatie hebben met elkaar gedurende het 
gehele project. Zij staan binnen hun organisatie in 
voor de verspreiding van informatie en instructies.

Deze teamintegratie met een overkoepelende 
leiding, de projectarchitect, is de beste waarborg 
voor een goede onderlinge coördinatie van de 
verschillende disciplines binnen de afgesproken 
termijn voor elke fase. Hij behoudt de leiding over 
alle architecturale concepten en beslist gezamenlijk 
met de projectleiders over de andere disciplines. De 
leden van het ontwerpteam zijn elk gespecialiseerd 
in de domeinen waarvoor ze zich in het project 
verantwoordelijkheid dragen. 

Tot slot vormt de projectarchitect een duidelijk 
aanspreekpunt voor de bouwheer en staat hij in 
voor de interne communicatie en de coördinatie 
met de andere actoren. De overkoepelende leiding 
zal steeds dezelfde projectarchitect zijn gedurende 
het volledige bouwproces. 

Op cruciale ontwerp- en overlegmomenten zullen 
allen persoonlijk aanwezig zijn, desgewenst 
bijgestaan door verschillende partners naargelang 
de te bespreken fase & materie. Doordat het project 
door hen tot in detail is gekend garandeert dit een 
permanente kwaliteitsbewaking van alle facetten 
doorheen het volledige proces.

Daarnaast volgen we vaste procedures voor de 
procesmatige aanpak van projecten. Binnen deze 
ontwerpopdracht zal het volledige ontwerpteam 
deze werkwijze inzake kwaliteitsbewaking, 
projectmanagement en budgetopvolging 
aanhouden. Dit houdt onder meer in dat in elke 
fase van het project bij de kostprijsraming ook 
wordt rekening gehouden met resterende risico’s en 
onzekerheden als marge. 

Deze prognoses houden rekening met de 
opgebouwde kennis en ervaring in gelijkaardige 
opdrachten qua complexiteit en programma. 
Naast budget wordt tevens de planning van het 
project in elke fase nauwgezet administratief 
opgevolgd. Dit gebeurt niet enkel in de fase 
uitvoering, maar ook tijdens de vergunnings- en 
subsidie aanvragen (administratieve opvolging 
van het goedkeuringstraject). Hierdoor kunnen we 
problemen snel detecteren en oplossen. 

TIMING EN AANPAK

Voor dit project stellen we een timing voor, gebaseerd 
op het logisch doorlopen van de verschillende 
fasen van het bouwproces én op onze expertise 
met het ontwerp en de bouw van een soortgelijk 
bouwprogramma. Vanuit onze ervaring weten 
we echter dat timing in sterke mate afhankelijk is 
van externe adviezen door diverse overheden en 
betrokken actoren. Zonder het in acht nemen van 
eventuele vertragingen of het opnemen van extra 
taken in het kader van deze opdracht, plannen wij 
deze taken als volgt:
 
Na de wedstrijd is het nodig om een programmafase 
in te lassen waarin de bouwheer en de ontwerpers in 
open dialoog een terugkoppeling kunnen maken over 
de opmerkingen op het ontwerp. Hiervoor wordt 
door beide partijen een grondige voorbereiding 
gemaakt van alle open vragen, opmerkingen of 
reflecties met betrekking tot het wedstrijdontwerp 
en de projectdefinitie.  Deze uitwisselingen van 
ideeën en opmerkingen worden georganiseerd in 
kleine werksessies. Daarnaast wordt een onderhoud 
gepland met alle externe adviesactoren zodat tijdig 
de nodige inbreng mee kunnen vorm geven aan het 
ontwerp. 

Met alle opmerkingen en bijkomende informatie 
zullen de ontwerpers het wedstrijdontwerp 
actualiseren en uitwerken tot een definitief 
schetsontwerp, dat na goedkeuring van de bouwheer 
verder wordt ontwikkeld tot bouwaanvraagdossier. 
Na uitdrukkelijke goedkeuring van voorgaande 
documenten door de diverse instanties, 
wordt overgegaan tot de opmaak van het 
aanbestedingsdossier. 

Voor de gunningsprocedure zijn de vastgelegde 
wettelijke termijnen te respecteren. We assisteren 
de bouwheer in de aanbesteding der werken en het 
formuleren van een besluitvorming met advies. Tot 

slot staat het projectteam de bouwheer bij tijdens 
het volledige werffase met organiseren van alle 
daartoe bestemde taken. 

Het realisatieproces omvat een aantal officiële 
keuringsfasen. Dit mag echter niet resulteren in 
een stop&go procedure, waarin aanzienlijke pauzes 
worden ingelast. Deze procedure houdt immers 
een risico in op het niet halen van de beoogde 
timing. We stellen daarom voor om tijdens de 
onderhandelingsfase een open dialoog te hebben 
over de goedkeuring van de verschillende fasen 
om voor alle partijen tot een aanvaardbare 
totaalplanning te komen. Tijdens het verder verloop 
wordt dit document nauwgezet bijgehouden en 
bijgestuurd waar nodig. 

BUDGET(BEWAKING)

Een permanente opvolging van het budget in 
de verschillende fasen van het project en de 
communicatie hiervan naar de bouwheer toe zijn 
zeer belangrijk. 

Het budget wordt gedurende het hele project 
opgevolgd. Elke wijziging aan het programma van 
eisen van de bouwheer zal worden begroot en 
samen met de impact op de planning en/of kwaliteit 
worden overgemaakt. Deze methodiek zorgt ervoor 
dat het beheer van elke belangrijke wijziging op een 
efficiënte manier kan worden opgevolgd.

Bij de opstelling van de gedetailleerde 
projectplanning  zal in elke fase een budgetcontrole 
worden voorzien, met een realistische termijn die 
toelaat om nog wijzigingen aan het ontwerp aan 
te brengen als dit om budgettaire redenen nodig 
zou blijken. De berekening gebeurt in overleg met 
de verschillende adviseurs. Belangrijk daarbij is de 
even waardigheid van de verschillende leden van 
het ontwerpteam. Zinloze overdimensionering 
van stabiliteit en/of technieken wordt hierdoor 
uitgesloten. Gedurende het volledige bouwproces 
worden de kostenstaten van de aannemer door 
het projectteam bijgehouden, gecontroleerd en 
nagekeken.

De basis van een succesvol project, dat binnen het 
goedgekeurde budget wordt uitgevoerd, is een goed 
uitgebouwde projectstructuur en de toepassing 
en duiding van projectmanagement en controle 
procedures. Dit gaat zeker ook op voor alle budget 
en kost gerelateerde taken.

ONTWERPFASE FASE UITVOERING

voorontwerp bouw

aanvraag

afwachten vergunning +

verfijnen project
aanbestedingsdossier  opmaken

publicatie voor

aannemers

gunning aannemer
werffase

najaar  2021februari  2020

4 weken 12 weken12 weken 16 weken 12 weken 75 weken

november 2018 maart  2019 juni  2019 november  2019

openingindienen BA

wedstrijd programma

 4 weken

fase

oktober 2018

goedkeuring

4 weken

opmaak/goedkeuring 
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JEUDGSITE/SPEELHUIS EERNEGEM

omschrijving L B H factor éénheid hoeveelheid eenheidsprijs totaalprijs

A - AFBRAAKWERKEN, VOORAFGAANDE WERKEN EN WERFINRICHTING

A1.0- afbraak en opruiming totaal (FH) TP 1,00 20.000,00 €           20.000,00 €                

A2.0- werfinrichting (ifv oppervlakte project) totaal (VH) m² 500,00 45,00 €                  22.500,00 €                

TOTAAL A - WERFINRICHTING, VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN 42.500,00€            4,39%

B - GRONDWERKEN EN FUNDERINGEN

B1.0 - afgravingen (incl. afvoer) totaal (VH) m³ 247,50 20,00 €                  4.950,00 €                  

B2.0 - uitgravingen (incl. afvoer) totaal (VH) m³ 38,08 40,00 €                  1.523,04 €                  

B3.0 - funderingsbalken (incl. wapening) totaal (VH) m³ 32,94 517,50 €                17.046,45 €                

B4.0 - funderingszolen (incl. wapening) totaal (VH) m³ 3,46 617,50 €                2.134,08 €                  

B5.0 - aanvullingen totaal (VH) m³ 90,25 35,00 €                  3.158,75 €                  

B6.0 - rioleringswerken & nutsvoorzieningen totaal (VH) m² 500,00 40,00 €                  20.000,00 €                

TOTAAL B - GRONDWERKEN EN FUNDERINGEN 48.812,32€            5,04%

C - BETON- en STAALSTRUCTUREN

C1.0 - zuiverheidslaag totaal (VH) m³ 325,00 8,00 €                    2.600,00 €                  

C2.0 - vloerplaten TPG gelijkvloers totaal (VH) m³ 84,25 350,00 €                29.487,50 €                

C3.0 - vloerplaten PDL verdiepingen totaal (VH) m² 218,00 81,00 €                  17.658,00 €                

C4.0 - voorgespannen welfsels dikte 22cm totaal (VH) m² 110,00 60,00 €                  6.600,00 €                  

C5.0 - betonstructuren - structureel totaal (VH) m³ 15,31 1.065,00 €             16.302,91 €                

C6.0 - staalstructuren - structureel totaal (VH) kg 7272,64 4,50 €                    32.726,88 €                

C7.0 - RF schilderwerken hout totaal (VH) m² 204,97 55,00 €                  11.273,46 €                

C8.0 - RF schilderwerken staal totaal (VH) m² 10,05 110,00 €                 1.105,28 €                  

C9.0 - betonherstellingen totaal (VH) m² 40,00 15,00 €                  600,00 €                     

TOTAAL C - BETON- EN STAALSTRUCTUREN 118.354,03€          12,22%

D - GESLOTEN GEVELDELEN

D1.0 - gesloten geveldelen - buitenmuur type 01 totaal (VH) m² 411,41 170,00 €                69.939,70 €                

D2.0 - gesloten geveldelen - buitenmuur type 02 totaal (VH) m² 56,46 180,00 €                10.162,80 €                

D3.0 - gesloten geveldelen - buitenmuur type 03 totaal (VH) m² 60,50 115,00 €                 6.957,50 €                  

D4.0 - gesloten geveldelen - buitenmuur type 04 totaal (VH) TP 1,00 18.000,00 €           18.000,00 €                

D5.0 - open/gesloten geveldelen - buitenmuur type 05 totaal (VH) m² 138,50 70,00 €                  9.695,00 €                  

TOTAAL D - GESLOTEN GEVELDELEN 114.755,00€          11,85%

E - BUITENSCHRIJNWERK

E1.0 -  ramen Uw<1.0W/m2.K - houten schrijnwerk totaal (VH) m² 161,96 500,00 €                80.980,00 €                

E2.0 -  ramen Uw<1.0W/m2.K - aluminium serreschrijnwerk totaal (VH) m² 145,54 350,00 €                50.939,00 €                

TOTAAL E - BUITENSCHRIJNWERK 131.919,00€          13,62%

F - DAKEN en DAKTOEBEHOREN

F1.0 - plat dak geïsoleerd - houten drager totaal (VH) m² 90,00 265,00 €                23.850,00 €                

F2.0 - plat dak geïsoleerd - betonnen drager totaal (VH) m² 147,04 170,00 €                24.996,80 €                

F3.0 - plat dak niet-geïsoleerd - houten drager totaal (VH) m² 65,00 85,00 €                  5.525,00 €                  

F4.0 - dakranden algemeen totaal (VH) m 250,60 45,00 €                  11.277,00 €                

F5.0 - lichtstraten algemeen totaal (VH) st 30,00 650,00 €                19.500,00 €                

F6.0 - regenwaterafvoer zink/PE-buis totaal (VH) m 87,60 75,00 €                  6.570,00 €                  

F7.0 - regenwaterafvoer PVC totaal (VH) m 33,00 45,00 €                  1.485,00 €                  

F8.0 - dakgoten zink totaal (VH) m 33,60 70,00 €                  2.352,00 €                  

F9.0 - dakgoten PVC totaal (VH) m 64,00 40,00 €                  2.560,00 €                  

TOTAAL F - DAKEN en DAKTOEBEHOREN 98.115,80€            10,13%

G - VLOER- & PLAFONDOPBOUW

G1.0 - vloer gelijkvloers - type 01 totaal (VH) m² 237,00 50,00 €                  11.850,00 €                

G2.0 - plafonds divers type 01 totaal (VH) m² 184,00 75,00 €                  13.800,00 €                

G3.0 - plafonds divers type 02 totaal (VH) m² 120,00 105,00 €                12.600,00 €                

G4.0 - plat dak - terrasafwerking totaal (VH) m² 161,00 130,00 €                20.930,00 €                

TOTAAL G - VLOER- & PLAFONDOPBOUW 59.180,00€            6,11%

H - BINNENWANDEN en -DEUREN

H1.0 - snelbouwsteen dikte 14 cm - afgewerkt totaal (VH) m² 290,10 85,00 €                  24.658,50 €                

H2.0 - snelbouwsteen dikte 14 cm - niet afgewerkt totaal (VH) m² 72,72 65,00 €                  4.726,80 €                  

H3.0 - binnendeur enkel totaal (VH) st 16,00 700,00 €                11.200,00 €                

H4.0 - binnendeur dubbel totaal (VH) st 4,00 1.000,00 €             4.000,00 €                  

H5.0 - binnendeur dubbel Rf 1/2h totaal (VH) st 3,00 1.300,00 €             3.900,00 €                  

H6.0 - binnendeur beglaasd systeem totaal (VH) m² 13,58 350,00 €                4.753,00 €                  

H7.0 - betegeling/bezetting totaal (VH) m² 190,40 45,00 €                  8.568,00 €                  

H8.0 - sanitaire scheidingswanden totaal (VH) m² 31,92 125,00 €                3.990,00 €                  

TOTAAL H - BINNENWANDEN en -DEUREN 65.796,30€            6,79%

I - TRAPPEN, LIFTEN & BALUSTRADES

I1.0 - trap beton per trede totaal (VH) st 38,00 180,00 €                6.840,00 €                  

I2.0 - trap staal per stuk totaal (VH) st 5,00 4.000,00 €             20.000,00 €                

I3.0 - trap hout per stuk type 01 totaal (VH) st 1,00 7.500,00 €             7.500,00 €                  

I4.0 - trap hout per stuk type 02 totaal (VH) st 1,00 750,00 €                750,00 €                     

I5.0 - lift 640 kg / 8 personen totaal (VH) st 1,00 30.000,00 €           30.000,00 €                

I6.0 - balustrades totaal (VH) m 127,65 215,00 €                27.444,75 €                

TOTAAL I - TRAPPEN, LIFTEN & BALUSTRADES 92.534,75€            9,55%

J - TECHNIEKEN

J1.1 - elektriciteitsinstallatie per m² totaal (VH) m² 604,00 25,00 €                  15.100,00 €                

J1.2 - verlichtingsarmaturen totaal (FH) m² 604,00 25,00 €                  15.100,00 €                

J1.3 - branddetectie totaal (FH) m² 604,00 12,50 €                  7.550,00 €                  

J1.4 - toegangscontrole totaal (FH) m² 604,00 25,00 €                  15.100,00 €                

J2.1 - sanitaire leidingen toe- en afvoeren/m² totaal (VH) m² 604,00 12,50 €                  7.550,00 €                  

J2.2 - toiletten per stuk totaal (VH) st 16,00 650,00 €                10.400,00 €                

J2.3 - handenwasser per stuk totaal (VH) st 8,00 450,00 €                3.600,00 €                  

J2.4 - doucheunit per stuk totaal (VH) st 1,00 1.200,00 €             1.200,00 €                  

J2.5 - regenwaterrecupertatie totaal (FH) st 1,00 5.000,00 €             5.000,00 €                  

J2.6 - brandbestrijding totaal (FH) st 8,00 650,00 €                5.200,00 €                  

J3.1 - vloerverwarming /m² totaal (VH) m² 375,00 35,00 €                  13.125,00 €                

J3.2- radiatoren per stuk totaal (VH) st 6,00 500,00 €                3.000,00 €                  

J3.3 - condenserende ketel regime 60/40 totaal (FH) st 1,00 7.500,00 €             7.500,00 €                  

J3.4 - pv panelen totaal (FH) wp 5750,00 1,20 €                    6.900,00 €                  

J4.1 - installatie D-systeem/m² -  2 aparte luchtgroepen totaal (VH) m² 604,00 50,00 €                  30.200,00 €                

TOTAAL J - TECHNIEKEN 146.525,00€          15,13%

K - INRICHTING

speelhuis & loods 1,00 1,00 1,00 1 st 1,00

K1.0 - vast meubilair totaal (FH) TP 1,00 50.000,00 €           50.000,00 €                

TOTAAL K - INRICHTING 50.000,00€            5,16%

TOTAAL GEBOUW (excl. BTW) 968.492,20 €              100,00%

OPPERVLAKTETABEL

De oppervlaktetabel is gebaseerd op de beschreven mini- en maximale bezetting 
van de verschillende ruimtes. Op basis van deze input en grondige studie hebben 
we voor elke ruimte getracht een optimale oppervlakte te voorzien. Dit zowel 
voor een aparte als gebundelde werking en rekening houdend met een optimale 
circulatie en minimale restruimte.  De afmetingen van de ruimtes kunnen echter nog 
bijgestuurd worden in overleg met de bouwheer. De opmerkingen en bijsturingen 
van de bouwheer zullen de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van het 
project, binnen het vooropgestelde budget. 

RAMING

In het bestek werd gevraagd een elementenraming op te maken. Gezien de hoge 
ambities werd gekozen om een meer gedetailleerde rubriekenraming op te maken. 
Herrekend komt dit per bouwonderdeel neer op volgende m2/prijs:

1. nieuwbouw   1345 EURO/m2
2. verbouwing      830 EURO/m2
3. luifels      478 EURO/m2

Voor de raming gebruiken wij eenheidsprijzen komend uit onze eigen 
database en afgeleid van gemiddelde aanbestedingsprijzen van projecten met 
vergelijkbare schaal en complexiteit. Op basis van deze eenheidsprijzen komt het 
investeringsbedrag 17,40% hoger te liggen dan het vooropgestelde budget. We 
adviseren dan ook om tijdens de beschreven programmafase in open dialoog het 
programma van wensen terug te koppelen met het vooropgestelde budget. Om zo 
tot een kwalitatief en breed gedragen project te komen.

STUDIEKOSTEN - ERELOONVOORSTEL

architectuur    8,15%
stabiliteit     1,34%
technieken    2,07%
EPB     0,16%

Vanuit het ontwerpteam wordt een gemeenschappelijke korting aan de bouwheer 
toegekend om tot een globaal ereloon van 11,72% te komen gebaseerd op het 
totale investeringsbedrag (excl. BTW). Veiligheidscoördinatie, as-builtplannen 
of overige taken niet beschreven in bovenstaande disciplineopdeling, zijn niet 
inbegrepen in deze wedstrijdofferte.

discipline aandeel barema percentage korting aan de BH % na korting ereloon %

architectuur 65% cat 02 7,33% 88,00% 6,45% 40.364,01€     8,15%
29% cat 04d 12,88% 88,00% 11,33% 31.799,78€     
6% l1 12,31% 88,00% 10,83% 6.735,03€       

stabiliteit 17,5% S1 9,33% 88,00% 8,21% 13.022,18€     1,34%
technieken 17,5% E1 14,35% 88,00% 12,63% 20.028,76€     2,07%

epb 100% 0,20% 88,00% 0,18% 1.595,12€       0,16%906.319,63€                       

investering

625.759,76€                       
280.559,88€                       

158.605,94€                       
158.605,94€                       

62.172,57€                         

JEUDGSITE/SPEELHUIS EERNEGEM

bruto netto

NIEUWBOUW 465,00 m² 376,00 m²

NIVEAU +0 215,00 m² 180,00 m²
inkomsas 6,00 m²

onthaal 9,00 m²
verzorgingsruimte 9,00 m²

kleuterruimte (comfortzone, hoekwerking,...) 142,00 m²
circulatie 14,00 m²

NIVEAU +1 125,00 m² 94,00 m²
kleuterruimte (ballenbad, fantasiehoek,..) 60,00 m²

snoezelkamer 11,00 m²
sanitair kleuters 3,00 m²

circulatie 20,00 m²

NIVEAU +2 125,00 m² 102,00 m²
personeels- en vergaderruimte + kantoren 53,00 m²

bureel coördinator 9,00 m²
omkleedruimte + lockers 6,00 m²

technische ruimte 8,00 m²
poetsruimte 9,00 m²

sanitair personeel 3,00 m²
circulatie 14,00 m²

VERBOUWING 446,00 m² 407,00 m²

NIVEAU +0 223,00 m² 200,00 m²
eetzaal/bufferruimte 65,00 m²

warme keuken 9,00 m²
koude keuken 7,00 m²

koelcel 3,50 m²
afvalberging 3,50 m²

sanitair kleuters 15,00 m²
berging BKO 32,00 m²

berging speelpleinwerking 32,00 m²
sanitair lagere school 23,00 m²

circulatie 10,00 m²

NIVEAU +1 223,00 m² 207,00 m²
crearuimte 80,00 m²

tienerruimte 25,00 m²
monilokaal 92,00 m²

circulatie 10,00 m²

TOTAAL bruto 911,00 m²
TOTAAL netto 783,00 m²

OVERIGE ZONE'S 615,00 m² 615,00 m²

NIVEAU +0 470,00 m² 470,00 m²
polyvalente speelruimte loods 405,00 m²

luifel 65,00 m²

NIVEAU +1 145,00 m² 145,00 m²
terras 145,00 m²

TOTAAL bruto 615,00 m²
TOTAAL netto 615,00 m²

 ontwerpvoorstel

1.

2.

3.
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