
Het belang van de ontwikkeling van het 
project Dokter Verhaeghestraat ligt aller-
eerst in het feit dat het Westerkwartier 
van een nieuwe vitaliteit kan worden voor-
zien. 

Op een unieke manier is het mogelijk de 
verkaveling te actualiseren, zodat aan de 
moderne eisen van morgen op een pre-
cieze wijze beantwoord wordt. Juist door 
deze gelaagdheid, die daardoor ontstaat 
zal het patrimonium van de Oostendse 
Haard in staat zijn, zich aan te passen aan 
veranderende tijden.

Het project Dokter Verhaeghestraat zal 
het gebied verrijken, met compacte, duur-
zame en aanpasbare woningen. Een wo-
ning, die zich niet slechts onderscheidt 
door vorm, maar door inhoud. Intelligente 
plattegronden met ruime gevelopeningen 
voor een maximale daglichttoetreding en 
relatie met het omliggende. Een woning 
voor de toekomst, niet enkel in techno-

logische abstractie, maar ook in ruimte-
lijke duurzaamheid. Een woning dat kan 
functioneren waarvoor het bedacht is, of 
eenvoudig kan transformeren naar een 
toekomstig- lees: aanpasbaar bouwen- ge-
bruik waarvoor het geschikt is.

Het project zal een vernieuwing en dyna-
miek voor de wijk zijn, een meerwaarde 
voor het sociaal, maatschappelijk draag-
vlak en onlosmakend verbonden met het 
sociale leven van Oostende.

Dokter Verhaeghestraat
Oostende, België 2013 - 2017
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Het Westerkwartier in Oostende is de wieg 
van de sociale huisvestiging in de stad 
aan zee. 

Het Westerkwartier in Oostende is een 
dichtbevolkte arbeiderswijk in de negen-
tiende-eeuwse residentiële gordel van de 
stad. Hoewel de buurt op nauwelijks 200 
meter van de kust ligt, is het niet voelbaar 
dat de zee zo dichtbij is. De uitgestrekte 
renbaan van de Wellington hippodroom 
verspert immers de ruimtelijke relatie 
naar zee en strand. De wijk organiseerde 
zich eerder landinwaarts en ontwikkelde 
zich tot een echte volksbuurt.

De kwaliteit van de bestaande wijk wordt 
aangescherpt. Het project heeft immers 
de ambitie en de potentie om een bete-
kenisvolle plek binnen het Westerkwartier 
te worden.

Een woning voor de toekomst, niet enkel 
in technologische abstractie, maar ook in 
ruimtelijke duurzaamheid. 

Oostende Westerkwartier

Inplanting     
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 Betekenis
Het nieuwe gebouw is nauw verbonden 
met het verleden maar maakt toch heel 
duidelijk deel uit van zijn tijd. Het is ver 
verwijderd van het stedelijke landschap 
eromheen maar er tegelijk onlosmakelijk 
mee verbonden.

Het plan concipieert een ‘passend ge-
bouw’ met een bijzondere aandacht voor 
de ruimtelijke gelaagdheid. Een gebouw 
met een eigen autonomie, reflectie en ge-
tuigenis van zijn tijd.

 Buitenruimte
Het project wil een injectie zijn voor het 
collectieve binnengebied. De omliggende 
open ruimte en padenstructuur maken 
deel uit van een integraal ontwerp. 

De collectieve open ruimte van dit bouw-
blok is zeer doorwaadbaar en toeganke-
lijk, wanneer we deze met omliggende 
bouwblokken vergelijken. We willen de 
open ruimte van dit bouwblok inzetten als 
ontmoetingsruimte voor de gehele wijk.

 Gebouw
Het voorstel voorziet een gebouw met een 
alzijdig karakter, waarbij de entrees langs 
de straat- en binnenhofzijde, de relatie 
met de omgeving ontwikkelen. 

De organisatie van het gebouw bepaalt 
onmiddellijk zijn attitude tegenover de 
context. De entreezone, centraal in de 
plattegrond voorzien, verbindt de functies 
met elkaar. Als brandpunt wordt de en-
treezone overzichtelijk in gebruik en goed 
toegankelijk. 

Een overzichtelijk plan levert een belang-
rijke bijdrage aan de sociale veiligheid. 
Alle openbare ruimten zijn goed te over-
zien en goed zichtbaar. De kwaliteit van 
het ontwerp zal een bijdrage leveren voor 
de veiligheid van het openbare en pu-
blieke domein. Bij wijze van spreken zijn 
‘sociale ogen’ tijdens de dag en de nacht 
aanwezig. 

 Plan
Het project is vanuit een plattegrond met 
een centrale ontsluitingszone omringt 
door hoekwoningen ontwikkeld. De com-
pacte overhoekse plattegronden krijgen 
hierdoor een extra ruimtelijkheid en dub-
bel perspectief over de omgeving. 

De woningplattegronden zijn eenvoudig 
en rationeel ontworpen. Een opeenvolging 
van ruime kamers, met eigen indentiteit, 
omringen de ondersteunde functies, waar-
door ruimtelijk gecompliceerde oplossin-
gen zijn vermeden.

De geplooide gevellijn zorgt ervoor dat 
elke kamer zijn eigen orientatie en ruim-
telijk accent heeft. De ongebruikelijke 
grootte van de raampartijen zorgt voor 
transparantie en directe relatie van bin-
nen- en buitenruimte, van het interieur 
naar tuin, straat en plein. 

Plan - Openbare Ruimte 

PERCEEL PERCEEL + GEBOUW GROENE MARGESTROOK

privé

OPENBARE RUIMTE

collectief
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 Interieur - Exterieur
Het gebouw wordt in dwarsdoorsnede cen-
traal op het perceel gesitueerd. Hierdoor 
ontstaat rondom het gebouw een groene 
margestrook, die tegelijk het alzijdige ka-
rakter van het gebouw onderstreept.

Het gebruik van het gebouw wordt niet ge-
reduceerd tot de fysieke grenzen van de 
gevels, maar de margestrook genereert 
een intermediair tussen interieur en exte-
rieur. Als het ware wordt deze zone onder-
deel van de architectuur: het aura van het 
gebouw. 

De fysieke barrière tussen gebouw en om-
geving vormt een extra ruimtelijke kwali-
teit, een volwaardige buitenruimte met ge-
bruikspotentie. Een ruimtelijke sequentie 
van verschillende groene open ruimten, 
gekadreerd door grote raamopeningen, 
vormen het beeld en maken de relatie 
met de ommiddellijke omgeving.

Vanuit het interieur krijgen de verschillen-
de kamers door de grote gevelopeningen 
een ruimtelijke extensie. Vanuit het exte-
rieur ontwikkelt zich een transitiezone die 
het gebouw in zijn context verankert en de 
mentale betekenis verbeeld. 

 Profiel
Het gebouw heeft een hoogte van 3 bouw-
lagen. Deze hoogte geeft het gebouw een 
profiel dat uitstekend aansluit en samen-
gaat de met omstaande bebouwing in het 
Westerkwartier. Het silouet van de gebou-
wen onderscheidt men door zijn actuele 
conditie.

De hoogte van het gebouw is afgestemd 
op de omliggende bouwvolumes en open 
ruimte. Enerzijds wordt een voldoende 
hoogte voorzien ten opzichte van het ruime 
profiel van de Dokter Verhaeghestraat en 
anderzijds wordt de gewenste hoogte be-
komen, die een goede maat en verhouding 
aan het collectieve binnengebied geven. 

Doorsnede 

Doorsnede 



Van Belle & Medina - Dokter Verhaeghestraat Oostende     05

De bebouwingstypologie in het Wester-
kwartier bestaat hoofdzakelijk uit rijwo-
ningen. Woningen op smalle kavels met 
voordeur aan de straatzijde benadrukken 
het grondgebonden karakter.  Tegenover 
deze sequentie van dikwijls verschillende 
gevels onderscheidt het project Dokter 
Verhaeghestraat zich onmiddellijk. Door 
zijn schaal en hedendaagse vormentaal 
krijgt het project een actuele verschij-
ningsvorm, maar refereert ook naar be-
staande fragmenten en beelden.

Het ontwerp van de gevel is gebaseerd op 
de in potentie tegenstrijdige eigenschap-
pen van gewicht en transparantie.  De be-
leving van gewicht wordt benadrukt door 
het gebruik van donker rode, bruine, paar-
se steen. Het monolitische karakter van 
dit volume wordt echter subtiel doorbro-
ken door een geplooide gevellijn en een 
intelligente insnijding van grote raamvlak-
ken.

De geplooide gevellijn geven het gevel-
beeld een ritmiek, schaal. De schaduwwer-
king op de gevelvlakken accentueren de 
verticale geleding. Terwijl de naar binnen 
geschoven raamvlakken, de gevel meer 
diepte en plasticiteit geven. Hierdoor ont-
staat er een spel van licht en schaduw en 
zorgen de raamopeningen voor een exta 
reliëf in het gevelbeeld. 

De ritmering van gevel- en raamvlakken is 
geen rechtstreekse verwijzing naar de ty-
pologie van de rijwoning, maar naar kwali-
teitsvolle gevelensembles voorkomend in 
het Westerkwartier. Het bouwblok gelegen 
aan de kruising Spaarzaamheidstraat, Ge-
lijkheidstraat en Verenigingstraat is hier-
van absoluut een voorbeeld en referentie.

De groene margestrook vormt niet alleen 
een fysieke barrière tussen gevel en straat, 
maar vormt als het ware een (weliswaar 
groene) basis. De zone geeft het gebouw 
autonomie en tegelijk een verankering in 
het kleinschalige stedelijke weefsel.

De neutraliteit maakt de integratie van de 
verschillende woningtypes onder één dak 
mogelijk en zal verandering in de loop der 
tijd toelaten. De bouwkundige travé over-
spant één kamer met één raamopening. 
De gevel is als het ware een huid, die geen 
uitdrukking geeft aan de specifiefielen on-
derdelen van het programma. De tijdloos-
heid in het project wordt gezocht door een 
reductie van alle retorische gebaren en 
toevoegingen.

Gevel
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Grondplan begane grond | 1/300     

Grondplan eerste verdieping 

Grondplan tweede verdieping 
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Dragende wanden

Vertaling units naar gevel

Vrij invulbare niet dragende scheidingswanden

Plattegrond

 DUURZAAMHEID IN GEBRUIK_  
 RUIMTELIJK 
1. Bouwkundige principes, structuur
De plattegrond is ontworpen als een vrij 
vloerveld, dragende buitenwanden en 
een dragende kern, genereren een grote 
flexibiliteit, waarbij de woningen als com-
pacte volumes ontworpen en onderdeel 
zijn van een groter geheel. De woningen 
onderscheiden zich niet door vorm, maar 
door inhoud. Goede ruime plattegronden 
en bruikbare buitenruimten maken de 
kwaliteit van de woning. Sociale wonin-
gen zijn immers kleinere comfortabele 
woningen met alle noden en wensen van 
vandaag en geen sociaal minderbehoede 
huisvesting.
2. Functionaliteit, flexibiliteit en aanpas-
baarheid
De woningen zijn duurzaam in verbruik en 
in gebruik. Duurzaamheid vormt beteke-
nis waarde, niet alleen in technologische 
abstractie maar ook in ruimtelijke duur-
zaamheid. Een woning die kan functione-
ren waarvoor het bedacht is, of eenvoudig 
kan transformeren naar een toekomstig 
- lees wisselende gezinssamenstelling - 
gebruik waarvoor het geschikt is.

 DUURZAAMHEID IN VERBRUIK_
 ECOLOGIE
1. Welzijn 
De beeldbepalende groene buitenom-
geving in relatie tot de woningen en de 
heldere plattegronden met aandacht voor 
oriëntatie, licht en lucht zorgen voor een 
aantrekkelijke woonkwaliteit. De inrich-
ting van de publieke ruimte en de toegan-
kelijkheid zorgen voor overzicht en sociale 
veiligheid. Het plan zorgt dat alle wonin-
gen van het omliggende parkdomein van 
de open groene ruimte kunnen genieten.
2. Omgeving
De open ruimte zorgt voor een groot aan-
bod aan groen/ bomen, grassen en strui-
ken. Deze groene ruimte werkt als een 
injectie voor de wijk en brengt mensen 
samen. 
3. Water & bodem
Verharde oppervlaktes worden waar mo-
gelijk in afmetingen beperkt. De uitge-
graven grond tijdens de bouwwerken kan 
lokaal worden gebruikt voor de aanleg 
van de ‘parktopografie’ om zodoende een 
gesloten grondbalans te bekomen. Ver-
bruik van water wordt gereduceerd door 
toepassing van waterzuinige toestellen in 
de sanitaire uitrusting. 
4. Materiaalgebruik
Een gebouw kan alleen maar duurzaam 
zijn, wanneer het ook in zijn constructie-
fase (productie bouwmaterialen + bouw), 
gebruiksfase en afbraakfase (hergebruik 
van bouwmaterialen) een minimale im-
pact heeft op zijn omgeving. Baksteen 
op basis van een natuurlijke grondstof 
-klei- is één van de meeste performante 
bouwmaterialen om aan de nodige he-
dendaagse comforteisen en duurzaam-
heidseisen te kunnen voldoen. Ondanks 
de uitstoot van CO2 bij de productie van 
baksteen is deze toch zeer bescheiden. 
Een vergelijking leert ons dat een vlucht 
tussen Brussel en Tokyo voor een familie 
of de CO2-uitstoot van twee koeien per 
jaar groter is dan de CO2-uitstoot van de 
baksteenproductie voor een gemiddeld 
woonhuis.

DUURZAAMHEID
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De keuze van materialen moet geen toe-
vallige, maar een bewuste en weloverwo-
gen keuze zijn. 

In het project zal niets overbodig en over-
vloedig zijn, het bevat het juiste, het nood-
zakelijke. De aanwezigheid van materia-
len en elementen wordt tot uitdrukking 
gebracht in hun originele expressie. 
Als inspirartiebron geldt de karakteristie-
ken van de geselecteerde materialen en 
context. De materialen worden niet enkel 
gebruikt als omhulling maar tevens als 
onthulling.

Baksteen (gewicht/solide)  en glas (trans-
parantie) zijn de basismaterialen die 
worden gebruikt. De tegenstelling tussen 
deze materialen, materialen met een ei-
gen expressie vormen het beeld. 

De rood, bruine, paarse baksteen met 
dieper liggende voeg geven de gevel een 
solide, robuste expressie. De negge of 
dagkant van het diep gelegen raamvlak 
ondersteunt dit solide karakter. Als het 
ware kan men de dikte van het gevelpa-
rament lezen. Hierbij benadrukt de scha-
duwwerking de plasticiteit en reliëf in het 
gevelvlak.

Zelfs in de gevelexpressie krijgt de dila-
tatievoeg een betekenis. Tussen twee te-
rugplooiende vlakken zal een dilatievoeg 
worden voorzien, de ribbe van twee voor-
uitliggende vlakken zal worden samenge-
steld door een vormsteen en geen met-
selvoeg.

De aluminium pivoterende deuren en ra-
men zijn als het ware uitsneden of perfo-
raties in deze solide baksteengevel. Bin-
nen het gevelontwerp wordt ook het raam 
ornament. 

Detail
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DUURZAAM BOUWEN
Er wordt uitgegaan van de TRIAS ENERGETICA.

Trias energetica is een ontwerpfilosofie die zal leiden tot een gestructureerde 
aanpak van de ontwerpafwegingen die gemaakt moeten worden om te ko-
men tot een duurzaam gebouwconcept. 
Het dient derhalve zowel de technische alsmede de bouwkundige ontwerp- 
afwegingen te  omvatten om te komen tot een evenwichtig en verantwoord 
gebouwconcept.

De stappen hierin zijn: vermijden / duurzaam oplossen / optimaliseren
  
BENADERING:
1. Voorkomen van de energievraag: een geïntegreerde afstemmingen tussen 
bouw en techniek leiden bijvoorbeeld tot lagere energiebehoeftes en lagere 
investeringen.
2. De resterende energiebehoefte dient duurzaam te worden opgewekt (door 
gebruik te maken van energieopwekking van duurzame middelen c.q. de 
omgeving (aquifer (of boorgatenergieopslag), stadsverwarming, vrije (nacht-) 
koeling, natuurstroom (fotovoltaïsche cellen), biovergassing, etc.).
3. De (nog) niet duurzaam te realiseren energie, te gebruiken bouwmateria-
len dient dan op basis van “HR-technieken” (HR: hoogrendement) te worden 
gerealiseerd. 

Voorgaande benadering leidt daadwerkelijk tot een zeer overzichtelijke be-
sluitvorming in de te nemen technische en bouwkundige maatregelen om de 
duurzaamheid van het gebouwconcept te maximeren.

TECHNISCHE MEMORADUM VERSUS DUURZAAMHEID
1. Verwarming
1.1. Productie van de warmte
De warmte wordt geproduceerd d.m.v. condenserende gaswandketels per 
appartement. De keteltemperatuur wordt geregeld, zodat bij een buitentem-
peratuur van -10°C het regime 75/65°C bereikt wordt wat uiteraard de con-
denserende eigenschap van de ketels maximaal ten goede komt.

1.2. Verwarmingsmodaliteit
Gezien de toepassing van een lage temperatuursverwarming wordt rekening 
gehouden met een verlaagd stookregime 75/65°C voor vloerverwarming.

1.3. Leidingen - isolatie
Alle hoofdleidingen worden geïsoleerd aangelegd.  De isolatie zal bestaan 
uit geprefabriceerde rotswolschelpen omwikkeld met een alu-folie. Er is een 
isolatiedikte van 5cm rotswol voorzien.

2. Koeling
2.1. Productie 
Er wordt geen mechanische koeling voorzien.  Er wordt gebruikt gemaakt 
van nachtkoeling door de koude lucht ’s nachts via de mechanische ventilatie 
door het gebouw te sturen.
 
3. Ventilatie
Om redenen van comfort en het EPB-decreet (NBN D50-001) is het noodza-
kelijk alle ingesloten lokalen te ventileren.

3.1. Productie 
Gezien de strenge EPB-eisen, redenen van comfort, redenen van energiege-
bruik, wordt er geopteerd voor een volledig mechanisch systeem (systeem D) 
met warmterecuperatie. In elke appartement wordt een individuele balans-
ventilatie-unit geplaatst. 

De warmterecuperatie gebeurt door middel van een warmtewiel met ren-
dement van 88% volgens NEN308, zoals opgenomen in de EPB-product-
gegevensdatabank.  Het commerciële rendement bedraagt 95%.

Voordelen:
• gebalanceerde ventilatie met warmterecuperatie, dus hoger comfort 
(geen koude lucht door raamroosters)
• door recuperatie energiewinst
• mogelijk tot nachtkoeling waarbij na de nacht en oplopende tempera-
turen de warmere buitenlucht wordt afgekoeld door de koudere binnen-
lucht via het ventilatiesysteem
• geen raamroosters (esthetisch)
• veiliger tegen inbraak (’s nachts geen opengaande delen)

De voordelen van de individuele balansventilatie-units tov een centraal 
systeem zijn:
• hogere rendementen voor recuperatie mogelijk
• duurzamer door geen horizontaal dubbel kanaalwerk (pulsie en extrac-
tie) doorheen het gebouw of op het dak
• hierdoor ook minder warmteverliezen in de ventilatielucht door de kor-
tere afstanden
•debiet binnen de appartement regelbaar

3.2. Distributie
Maximale luchtsnelheden van 2 m./sec. in de luchtgroepen en 4 m./sec. 
in de kanalen zijn gewaarborgd. Het maximaal drukverlies wordt bepaald 
volgens pr EN 13779. Er wordt gestreefd naar maximaal gebruik van 
ronde kanalen met dubbele dichtingsring. 

4. SANITAIR WARM WATER
4.1. Productie
Het sanitair warm water wordt individueel aangemaakt door middel van 
de doorstroming van de individuele gaswandketel. In het kader van het 
EPB wordt elektrische aanmaak van sanitair warm water vermeden. Op-
tioneel kan een zonneboiler voorzien worden als voorverwarming van het 
sanitair warm water.

5. RECUPERATIE VAN REGENWATER

6. ELEKTRICITEIT ( VERLICHTING )
6.1. Energiezuinige verlichting 
Gebruik van elektronische ballasten
Door het plaatsen van een elektronische ballast ter vervanging van een 
conventionele ballast verkrijgt men volgende voordelen:
• 25% minder energie
• verdubbeling van de levensduur van de lamp
• lagere depreciatie, dus minder overdimensionering

Aanwezigheidsdetectie
De verlichtingstoestellen voor circulatie en inkom zijn elk voorzien met 
bewegingsensor en daglichtsensor in het verlichtingstoestel.

7. LIFT
De lift zal van het type zonder machinekamer zijn en voldoen aan de nor-
men EN 95/46 en het gewijzigd ARAB bij K.B. 12.12.84.De liften worden 
voorzien van automatische kooi- en bordesdeuren en zijn toegankelijk 
voor mindervaliden.

ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT (EPB)
De energieprestatieregelgeving is van toepassing op elk gebouw op voor-
waarde dat er in het gebouw energie verbruikt wordt om het te verwar-
men of te koelen voor gebruik door mensen.

1. Eisen in het kader van het EPB (EnergiePrestatieBesluit)
Voor een appartementsgebouw dient elk appartement aan EPB te vol-
doen.
• K40, bouwknopen in rekening te brengen
• E54 ipv E60 rekeninghoudend met 10 kWh/m² per jaar te produceren 
door alternatieve energie
• Onderzoek E30 bij verdere uitwerking project
• Reeds in rekening gebracht: 
 Max. U-waarden voor de constructie-elementen
 Minimale ventilatievoorzieningen
 Max. oververhittingsfactor 17.500 kH
 Max. netto-energiebehoefte voor verwarming) 70 kWh/m²

2. Haalbaarheidsstudies EPB
2.1 Inleiding
In het kader van de energieprestatieregelgeving dient normaal een haal-
baarheidsstudie te worden opgemaakt vanaf 1.000m² gebruiksopper-
vlakte. Niet noodzakelijk voor dit project, echter enkele opportuniteiten 
worden toch onderzocht.

2.2 Warmtekrachtkoppeling (WKK)
Een warmtekrachtkoppeling is gebaseerd op een aardgas aangedreven 
motor die door zijn koelwater de thermische noden (warmtevraag) van 
de installatie gedeeltelijk zal verzekeren, met name de productie van 
sanitair warm water. De gasmotor drijft een elektrische generator aan die 
de op alternatieve wijze geproduceerde elektriciteit in het publieke elek-
triciteitsnet zal injecteren. Op deze manier worden groenestroom (WKK) 
certificaten bekomen.

Door groene elektriciteit op te wekken afkomstig van een duurzame 
energiebron of een kwaliteitswarmtekrachtkoppeling, worden groene- 
stroomcertificaten verdiend.

2.3 Zonneboiler
Ten behoeve van de voorverwarming van sanitair warm water kunnen 
zonnecollectoren geïnstalleerd worden.  De door de zon geboden energie 
wordt via een primair watercircuit in de collectoren op het dak opgevan-
gen en opgeslagen in een opslagvat.  De energie uit dit primaire vat wordt 
overgedragen aan het sanitair water door een warmtewisselaar op het 
moment van verbruik. De naverwarming brengt dit water op de ingestel-
de temperatuur van 60°C.

Indien er onvoldoende zonne-energie aanwezig is, zal de naverwarming 
eveneens instaan voor de totale capaciteit van het sanitair warm water-
verbruik.


