
 Kwabbernoot
  Projectfiche buitenschoolse kinderopvang

052 21 99 78 - INFO@INPROVICS.BE

Naam van de opdrachtgever:  Stad Dendermonde   

Omschrijving van het project: Buitenschoolse kinderopvang voor 29 kinderen
    Specificatie:  Gelijkvloerse constructie, geïntegreerd in een totaalproject  

van sociale woningbouw (De Zandloper)
Aard van de werken:  Nieuwbouw
Locatie:     Heidestraat 69, 9200 Dendermonde



 VBS Hemiksem
  Projectfiche Uitbreiding basisschool en nieuwe kleuterschool

052 21 99 78 - INFO@INPROVICS.BE

Naam van de opdrachtgever:  Vrije Basisschool Hemiksem vzw

Omschrijving van het project: Eerste fase, verbouwing sanitair blok van de basisschool
                                             Tweede fase: uitbreiding van de basisschool    
                                           Derde fase: nieuwbouw kleuterschool voor 200 kinderen
Aard van de werken:  Verbouwing, uitbreiding en nieuwbouw
Locatie:     Eerste en tweede fase: Lindelei 203 te 2620 Hemiksem
                Derde fase: heiligstraat 6 te 2620 Hemiksem



 Robbedoes
  Projectfiche buitenschoolse kinderopvang

052 21 99 78 - INFO@INPROVICS.BE

Naam van de opdrachtgever:  Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver  

Omschrijving van het project: Gelijkvloers gebouw voor buitenschoolse kinderopvang  
    met een capaciteit van 45 kinderen
Aard van de werken:  Nieuwbouw
Locatie:     Berlaarbaan 235 te 2860 Sint-Katelijne-Waver



 Revalidatiecentrum R. De Hert
  Projectfiche zorgsector

052 21 99 78 - INFO@INPROVICS.BE

Naam van de opdrachtgever:  Revalidatiecentrum R. De Hert

Omschrijving van het project: Dagcentrum voor mobiele revalidatie
Aard van de werken:  Nieuwbouw
Locatie:     Rozendreef, 9300 Aalst

Esthetiek en beleving

De bezoeker van dit revalidatiecentrum moet zich welkom voelen. De architectuur van het gebouw zal hier bijdragen 
tot het welbehagen. Door een laagdrempelig gebouw te ontwerpen met een open structuur en de nodige rustruimten 
wordt men op zijn gemak gesteld.
De bezoeker ervaart een “open huis “ wanneer hij het gebouw binnentreedt. De inkomhal geeft een luchtig gevoel 
door de hoge ruimte over twee bouwlagen en de overvloedige lichtinval. Het onthaal is voor elke bezoeker duidelijk 
gesitueerd en direct herkenbaar. Alle gangen hebben rechtstreekse lichtinval op het einde, mede door de lichtinval 
via de inkomhal, verkrijgen we een heldere circulatie zonder donkere hoeken.
De lokalen hebben allemaal voldoende natuurlijke lichtinval. De raampartijen die aan de zuidkant gesitueerd zijn 
worden afgeschermd met bouwkundige luifels zodat rechtstreekse zoninval hier vermeden wordt. Indien gewenst 
kunnen de ramen die ZW en ZO georiënteerd zijn voorzien worden van buitenzonwering met (regelbare) lamellen.

De hoogtes van de gebouwvleugels zijn verschillend als gevolg van de functies die ze herbergen. Hierdoor ontstaat er 
een variatie in gevels en volumes en ontstaat er een krachtig doch sober volumespel.



 Revalidatiecentrum R. De Hert
  Projectfiche zorgsector

052 21 99 78 - INFO@INPROVICS.BE

Naam van de opdrachtgever:  Revalidatiecentrum R. De Hert

Omschrijving van het project: Dagcentrum voor mobiele revalidatie
Aard van de werken:  Nieuwbouw
Locatie:     Rozendreef, 9300 Aalst

Functioneel

Om de relaties en raakvlakken tussen de verschillende afdelingen en lokalen vast te leggen hebben we eerst een 
organigram opgemaakt. De volgende stap was dan om dit functionele organigram te verwerken in een architecturaal 
concept, rekening houdend met de mogelijke inplanting en de omgevingsfactoren op het perceel.
In het resultaat zien we duidelijk op de grondplannen dat er een aantal “clusters” ontstaan waarin de lokalen van 
dezelfde disciplines en/of therapieën bij elkaar liggen. 

De indeling en raamverdeling zijn modulair ontworpen zodat de tussenwanden van de lokalen steeds kunnen 
verplaatst worden indien dit gewenst is. Of er dan moet gekozen worden voor echt verplaatsbare demonteerbare 
wanden is een discussie die nog gevoerd moet worden.

Door de rechtlijnige circulatie zijn alle diensten eenvoudig en snel bereikbaar. Rechte gangen vergemakkelijken ook 
het onderhoud.

Inplanting / parking

De inplanting en de het T-vormige grondplan zijn ontstaan uit de ontwikkeling van het functionele programma in 
confrontatie met de beperkingen van de perceelsgrenzen. De parkeerplaatsen zijn aan de voorzijde voorzien zodat 
de toegangsmogelijkheden zeer duidelijk zijn voor de bezoekers. Het lijkt ons ook veiliger om het bezoekersverkeer over 
een zo klein mogelijke afstand te laten circuleren.

Er zijn 36 parkeerplaatsen voorzien waarvan er 2 gereserveerd worden voor anders validen. Eveneens zijn 2 
parkeerplaatsen voor de busjes voorzien dicht bij de ingang. Een groot gedeelte van de parkeerplaatsen kan verhard 
worden met grasdallen en sluit aan tegen de groenstrook langs de Rozendreef.Een overdekte fietsenstelplaats is 
ingeplant aan de rechterzijde van het gebouw, Deze fietsenstelplaats is geïntegreerd in de constructie. 
Tevens zijn er afgeschermde buitenruimtes voorzien voor de afdeling kine en kleuters en is er een terras aan de 
personeelsruimte.
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