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SPORT      Referentie: 
Pianofabriek  Sint-Gillis



GEEFKAST    Referentie: 
Geefkast Antwerpen

“Geven en nemen, hoe zou de wereld er dan uitzien?
Je kan kleine spullen in de kast zetten of er iets uit-
nemen of beide.
De Geefkast is van iedereen !”

Voedselverspilling van de supermarkt

Aansluitend bij de Geefkast lijkt he ons een goed idee om weggegooid voedsel te gaan recycleren of uitdelen met de kerk als distributiepunt.



DENKTANK      Referentie: 
LikeBirds en Parnassus

“Coworking is meer dan het delen van een werkplek. Door samen te 
komen in een professionele omgeving wissel je als ondernemer ook ken-
nis, contacten en inspiratie uit.

Je deelt de kosten voor een werkplek en geniet zowel van een voorde-
lig tarief, sociaal contact als interessante zakelijke opportuniteiten. Het 
gevolg? Jij groeit, je netwerk groeit, je business groeit. En vooral: samen 
werken, is zoveel toffer dan alleen.”

“LikeBirds is een creatieve werk- en ontmoetingsplek voor freelancers, 
creatieve ondernemers en andere inspiratiezoekers.

Bij ons is exceptioneel hosting key! Een introductie, een babbel en regel-
matig toffe events waar je ongedwongen kan netwerken. Zo creëren we 
een inspirerende plek waar het fijn werken is en waar je business vanzelf 
nieuwe hoogtes bereikt.”

Keuken: Parnassus Gent

“Gelegen in hartje Gent is deze voormalige 
Franciskanenkerk de ideale plaats om te genieten van een gezonde lunch.

De groenten die Parnassus gebruikt, komen uit het Landhuis. In het Landhuis 
telen medewerkers van vzw Ateljee biologische groenten en fruit van topk-
waliteit.
 
Parnassus is een sociaal tewerkstellingsproject van vzw Ateljee. Mensen met 
een verminderde kans op de arbeidsmarkt worden er tewerkgesteld. 

Parnassus is niet enkel een restaurant, er vinden ook geregeld culturele 
evenementen plaats.”

Droomfabriek / Denktank (coworking): LikeBirds‘GENT 2.0’



WORKSHOPS  Referentie:     
Pianofabriek Sint-Gillis



FIETSHERSTEL/OPSLAG  
Referentie:     Fietskeuken

De Fietskeuken Gent of ‘bike kitchen’ is een openbare uitlaatklep van het kloppend 
fietshart in Gent. In de eerste plaats is het een plek om fietscultuur te promoten in 
haar breedste zin. In de ‘DIY’ (Do It Yourself)-workshop of RepareerBAaR kunnen 
fietsliefhebbers vrijblijvend sleutelen en knutselen. Fietsen maken of kapot maken, 
ombouwen tot de gekste creaties, alles kan. De fietskeuken is een ontmoeting-
splaats om passies te delen, creatief te wezen, iets te drinken… met de fiets als 
rode draad door de Brugse Poort en de stad Gent.

Ondergrondse fietsopslagplaats voor de bewoners van de Rabot regio. De typ-
ische woning in het Rabot biedt vaak geen mogelijkheid om meerdere fietsen op 
te slaan. Desondanks moet men mensen stimuleren om zich met de fiets te ver-
plaatsen en dit doen we graag door een veilige opslagplaats te voorzien.







INLEIDING STROMEN









Synthesis:

Auto rijdt stadsinwaards 
Tram rijdt staduitwaarts
 
Aan de rechterkant wordt een fietspad voorzien
deze staat in verbinding met de fietsherstelplaats 
van de droomfabriek





INLEIDING STROMEN



Regenwater Zuiveren Consumptie

WATERVOORZIENING

Dakoppervlakte: 1 872,25 m2

gerecupereerd water = dakoppervlakte x regenval (België) x 0,001
1872 x 847 = 1568 m3

Kosten  stadswater :  € 4,3 per m3

Besparing: € 6742,4



Living machine- J. Todd

In het voorbeeld van ‘Living machine’ zuivert de installatie op een oppervlakte 
van 325m2 het water voor 1600 personen. Omgerekend zou dan op 1m2 het 
water van 5 personen kunnen worden gezuiverd.

Installatie van 1m2 => 5 personen
Aantal inwoners Rabot: 827

Er zou een installatie van 165,4m2 nodig zijn om het water in de wijk te zuiv-
eren.

WATERVOORZIENING



ENERGIEVOORZIENING

ZONNEPANELEN

Met een instraling van 1000 Watt per vierkante meter betekent dit dat een zonnepaneel 
van 1,6 m² een vermogen heeft van 270 wattpiek.

1 zonnepaneel: 270 Wp x 880 uur = ongeveer 238 kWh per jaar.
Oppervlakte van 1 zonnepaneel: 1,6 m2

Oppervlakte dak zuiden: 240m2 + 248m2 + 248m2 = 736m2

# zonnepanelen: 736/1,6= 460 zonnepanelen
238 kwh/J. x 460 panelen



ENERGIEVOORZIENING

Zonnepanelen ten zuiden = Hoogste Rendement

60 graden=Niet ideaal voor hoogste rendement

SNEDE 1

SNEDE 2



MATERIALITEIT (berekening U-waarde)BEREKENING U-WAARDE

SCENARIO 1: BAKSTEEN    

R=  Dikte muur/ Lambda-waarde

R
1
=  0,85/1,108    = 0,767 m².K/W   1800kg/m3

R
2
= 0,85/1,490    = 0,570 m².K/W   2200kg/m3

U= 1/R

U
1
=  1/ 0,767     = 1,303 W/(m²·K)  1800kg/m3

U
2
=  1/ 0,570     = 1,750 W/(m²·K)  2200kg/m3

U= 1,3O3-1,750 W/(m²·K)   1800kg/m3- 2200 kg/m3

SCENARIO 2: HARDSTEEN

R
1
=  0,85/2,75     = 0,309 m².K/W   2550kg/m3

R
2
= 0,85/3,63     = 0,234 m².K/W   2750kg/m3

U
1
=  1/ 0,309     = 3,326 W/(m²·K)  2550kg/m3

U
2
=  1/ 0,234     = 4,273 W/(m²·K)  2750kg/m3

U= 3,326-4,273 W/(m²·K)   2550kg/m3- 2750 kg/m3



THEATER/ LEZINGEN

   RECYCLE

NATTE RUIMTES

WORKSHOPS/ THEATER/ PLAATS VOOR NIEUWE VISIES

THEATER/ LEZINGENTHEATER/ LEZINGEN



THEATER/ LEZINGENTHEATER/ LEZINGEN

   DENKTANK/ DROOMFABRIEK

THEATER/ LEZINGENTHEATER/ LEZINGEN



THEATER/ LEZINGENTHEATER/ LEZINGEN

VERGADER
RUIMTE

   DENKTANK/ DROOMFABRIEK

THEATER/ LEZINGENTHEATER/ LEZINGEN

VERGADER
RUIMTE










