
Bachelorproef - levensloopbestendig wonen 

De onderzoeksvraag voor de studio interieur & architectuur is: Welke functies of  
dienstverlening  kunnen we op bepaalde centrale ontmoetingsplekken voorzien zodat  
ouderen langer kunnen thuiswonen? 

De algemene onderzoeksvraag is:  Hoe zorgen we er voor dat ouderen zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen?
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stap 1
o Wat zijn de noden van ouderen?   

o Welke diensten worden hier momenteel al geleverd aan ouderen en wat ontbreekt nog? 

Man            50%
Vrouw             50%

Leeftijd gemiddeld:Leeftijd gemiddeld: 70 jaar

Burgerlijke stand: Burgerlijke stand: Gehuwd of gescheiden

Gezinssituatie:Gezinssituatie:  Kinderen & kleinkinderen

Hoe vaak is er nog contact? Hoe vaak is er nog contact? Wekelijks/ dagelijks

Activiteiten waar ze deelnemen:Activiteiten waar ze deelnemen:
• Dorpsrestaurant
• (Computer)lessen
• Tentoonstellingen
• Uitstappen (dierentuin, musea)
• Zwemmen
• Dansen
• Muziekvereniging

Wat ze graag doen:Wat ze graag doen:  
• Zwemmen
• Koken
• Tuinieren
• Breien, naaien, schilderen, knutselen
• Wandelen
• Fietsen 
• Dansen
• Lezen
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Enquête



o Welke voorzieningen bestaan al? (Op het eerste zicht)

• Dorpsrestaurant
• (Computer)lessen
• Tentoonstellingen
• Okra, Uitstappen (dierentuin, musea)
• Muziekvereniging
• Thuisverpleging
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Wat bestaat er al?
Welke diensten worden er momenteel al geleverd 
aan ouderen in Londerzeel?
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Bibmobiel:  
Een vrijwilliger brengt boeken, tijdschriften, dvd’s, cd’s, e-boeken,... aan huis bij ouderen, mindervaliden, 
langdurig zieken en niet-gemotoriseerde gezinnen uit Londerzeel en de deelgemeenten. De bibmobiel 
komt één keer per maand langs, ook in het WZC Herfstvreugde en de assistentiewoningen Eikenhof. 
Doorgaans is dit elke eerste maandag van de maand.

Blijven Bewegen & Seniorengym:  
De lessen bestaan uit eenvoudige bewegingsoefeningen die je soepeler maken. Na de les word je 
verwend met koffie of thee en kan je gezellig napraten met de andere deelnemers. Per jaar zijn er twee 
lessenreeksen; één in het voorjaar en één in het najaar.

Maaltijden aan huis:  
Wil je graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Kan je je eigen potje niet meer zelf koken? Heb je 
nood aan een dieetmaaltijd? Wil je tijdelijk hulp bij je maaltijden omdat je herstelt van een ziekte of 
een ingreep? Op werkdagen wordt een warme maaltijd geleverd. Voor zaterdag en/of zondag wordt op 
vrijdag een bereide maaltijd geleverd die je kan opwarmen in de microgolfoven.

Dorpsrestaurant:
In Dorpsrestaurant De Buurttafel kan je terecht voor een lekkere en gezonde maaltijd in aangenaam 
gezelschap. Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht met gratis water en dessert met koffie. 
Andere dranken kan je krijgen tegen betaling.

Onderhoud aan huis (poetshulp): 
Lukt het je niet om je woning te onderhouden en wens je hulp? Wil je graag zolang mogelijk thuis blijven 
wonen? De dienst Onderhoud aan huis zorgt voor het onderhoud van de bewoonde leefruimtes van 
je woning als je dit zelf niet (meer) kan. Je krijgt poetshulp gedurende een halve dag per twee weken 
of per week. Voor 65-plussers, andersvaliden of langdurig zieken of wie sociale hulp ontvangt van het 
OCMW.

Thuiszorg: 
Voor huishoudelijke en medische ondersteuning kunnen zorgbehoevenden en mantelzorgers 
een beroep doen op een aantal diensten, voorzieningen en tegemoetkomingen. Het aanbod van 
thuiszorgdiensten is divers: maaltijdbedeling, oppasdiensten, logistieke hulp, psychiatrische zorg, 
palliatieve zorgen, thuisverpleging,…

Zorgloket: 
De gemeentelijke sociale dienst en de sociale dienst van het OCMW zijn samengesmolten tot één 
dienst, het Zorgloket. Daardoor kan je met al je vragen over zorg, tegemoetkomingen en premies bij 
één infopunt terecht.

Zilverkring (Telefoonster & Bezoekteam): 
Eén keer per week krijg je een telefoontje van een vrijwilliger van de Zilverkring. Je kan dan wat 
babbelen over dagelijkse dingen. Kan de vrijwilliger je niet bereiken? Dan kan je ervoor kiezen om het 
Zorgloket contact te laten opnemen met een zelf gekozen contactpersoon.  Een aantal keren per jaar 
komt een vrijwilliger op huisbezoek. Je kan wat praten, je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen of 
problemen aan te kaarten… Als je dit wenst, kan je via de vrijwilliger ook een afspraak maken met het 
Zorgloket. Voor alleenstaande 80-plussers die in Londerzeel wonen.



stap 2
o Wat kunnen jongeren en ouderen voor elkaar doen? of hulp mee gebruiken?
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      Brainstorm

o Hoe kan ‘interieur’ aan de noden van ouderen voldoen zonder daarmee een   
visueel ouderenlabel te plaatsen op de ruimte?

Intensere tinten en sterkere kleur/ materiaal contrasten voorzien om  
verschillende ruimtes/ zaken te kunnen onderscheiden. 
Juiste keuze in kleur en bewust omgaan met licht en lichtreflectie 

• Zicht van ouderen gaat achteruit
• Ogen schakelen minder snel tussen dichtbij en ver weg
• Meer moeite met het zien van details en kleuren
 
 
 
 

Absorberende materialen kiezen om akoestisch comfort te maximaliseren. 

• Oudere mensen horen minder scherp
• Ouderen hebben het lastiger met hoge frequenties en achtergrondgeluiden
• Heeft invloed op sociale interactie en oriëntatie

Ouderen stimuleren om zelfstandig te bewegen (Grepen, circulatie zorgvuldig 
bekijken, slipvrije vloer, voldoende rustpunten voorzien)

• Mobiliteit van ouderen gaat achteruit 
• Spieren worden zwakker 

Bereikbaarheid:
 
• Schuine helling naast trap



o opties die uit de brainstorm komen en we verder zijn gaan onderzoeken.

(voorzieningen die er al zijn,
wat het populairste was en waarom is dit zo
waarom iets niet populair is en hoe we dit toch beter kunnen maken)

stap 3
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      Onderzoek

voorkomen van 
sociaal isolement  

maatschappelijke 
betrokkenheid 

mogelijkheid 
tot verrijking

We kwamen uit op 3 volgende punten:



o individueel onderzoek naar gekozen activiteiten.

5 verschillende activiteiten/onderdelen die we onderzochten, hier opgelijst:

Sociaal:

Dit zou een plaats zijn waar ouderen terecht kunen met hun vragen. Hier kunnen ze zich aanmelden, 
inschrijven of deelnemen aan een activiteit. Ook zou je hier informatie kunnen vinden over uitstappen die er 
gepland worden in de buurt of zelf georganiseerd kunnen worden.

Sport & spel:

Voor vele ouderen is het nog steeds belangrijk in beweging te blijven. Dit is vaak niet meer zo intensief 
als bij jongeren. Dit maakt dat er enkele opties over blijven voor liefhebbers. Dit gaat dan eerder over een 
dansles, aquagym, joga,... Deze activiteiten zouden ook plaats kunnen vinden in de kapel als er de nodige 
voorzieningen aanwezig zijn.
Spel is dan zeer breed te bekijken maar zien wij eerder als een kaartje leggen of een leuk gezelschapsspel. 
Dit is goed voor het sociale contact en zou helemaal niet veel tijd, geld, plaats en moeite kosten.

Cultuur:

Lezen is misschien wel de populairste activiteit voor ouderen. Dit kan gaan van het nieuws in de krant tot 
een spannend boek. In een samenwerking met de locale bib kan afgesproken worden dat hier ook enkele 
boeken staan of er toch in ieder geval enkele kranten beschikbaar zijn voor liefhebbers. Dit kan individueel 
of met een gezamelijke leesnamiddag ingevuld worden.

Koken:

Hiermee wordt bedoeld dat er een voorzining is om te koken en ook een plaatsje om dit dan op te eten. Het 
kan ook zijn dat hier permanent eten aanwezig is en je hier dan samen kan komen om een hapje te eten. 
Ook zou als activiteit kunnen zijn dan men hier samen weekelijks soep komt maken en deze mee naar huis 
kan nemen. Koken is vooral belangrijk voor ouderen omdat dit er al van vroeger in zit en dit ook gewoon 
iets is dat ze graag doen.

Creatieve:

Dit heeft alles te maken met knutselen en creatief bezig zijn. Ook verstaan we hieronder activiteiten zoals, 
breien, haken, naaien en het maken van allerlei zaken. Dit kan uiteraard in groep of alleen. Hiervoor 
kunnen gezellige workshops worden voorzien en kan de organisatie jongeren hierin betrekken en samen 
iets creatief doen wat goed is voor de geest.

stap 4
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Sociaal

Voorbeelden:

• Speeddating
• Uitstap naar dierentuin
• Administratieve gedeelte
• Praatcafé
• Repaircafé
• Fotozoektocht
• Fietstocht, zwemmen, reizen..
• Helpdesk

Oplossingen voor interieur:

Daglicht:  
Veel daglicht zorgt ervoor dat de ruimte ruimer lijkt. 

Rust:  
De ruimte moet een huiselijke sfeer uitstralen zodat de mensen zich 
comfortabel voelen. 

Contrast:  
Er moeten grote contrasten zijn tussen niveauverschillen en stoelen/tafels 
en de vloer zodat slechtziende mensen zich niet vergissen. 

Mobiel:  
Het meubilair moet gemakkelijk verplaatsbaar of opbergbaar zijn zodat er 
ook verschillende soorten activiteiten binnen kunnen plaatsvinden. Zo kan 
er ook binnen een verzamelplaats georganiseerd worden.

Benodigdheden:

• Tafels, stoelen
• Balie
• Kassa
• Berging voor administratie
• Berging voor (hand)tassen
• Computer
• Infovalven
• EHBO

Dit zou een plaats zijn waar ouderen terecht kunnen met hun 
vragen. Hier kunnen ze zich aanmelden, inschrijven of deelnemen 
aan een activiteit. Ook zou je hier informatie kunnen vinden over 
uitstappen die er gepland worden in de buurt of zelf georganiseerd 
kunnen worden.

Thomas more    Bundel Bachelorproef    2019-2020



Thomas more    Bundel Bachelorproef    2019-2020

Functies binnen deze categorie:

• Gezelschapsspelen
• Kaarten
• Gymnastiek
• Dansen

Voorbeelden van activiteiten:

• Een spelnamiddag waar jong en 
oud samen een spel kunnen spelen.
• Ouderen blijven langer fit dankzij 
de seniorengym.
• Nieuwe contacten worden gelegd 
tijdens bv. een dansles.

Programma van eisen:

• Tafels, Stoelen,...
• Spelmateriaal voor  
gymnastiek: ballen, hoepels, 
stokken, matjes, gewichten,…
• Gezelschapsspelen & kaarten
• Voldoende ruimte
• Opbergplaats voor materialen 
en spelletjes
• Geluidsinstallatie

Oplossing in het interieur:

Licht:  
De speeltafels hebben voldoende (dag)licht nodig. Indien nodig moet er 
worden bijgelicht met kunstmatige verlichting.

Ruimte:  
Voor de gymnastiek- en danslessen is er voldoende ruimte nodig.

Mobiel:  
Meubilair moet licht en verplaatsbaar zijn. Dat maakt het gemakkelijker bij 
activiteiten.

Vloer:  
De vloer moet antislip zijn en eenvoudig te reinigen. 

Sport & spel
Hier kunnen mensen zich fysiek uitleven of wat heel 
belangrijk is, gewoon in beweging blijven. Dit kan gaan van 
een spel spelen, joga, andere sporten of een activiteit die 
plaats vindt buiten de kapel.



Cultuur
Mensen kunnen er een boeklezen/ ontspannen. ook worden er activiteiten aangeboden met 
verschillende doelgroepen.Men kan zich nuttig maken door bijvoorbeeld deel te nemen aan 
de organisatie van de bib.

 

 

Oplossing voor het interieur:

Daglicht:  
Natuurlijk evenwicht tussen interieur en de buitenomgeving. 

Rust:  
De ruimte moet rust uitstralen. 

Contrast:  
Meubilair moet zich onderscheiden van de ruimte.  

Mobiel:  
Meubilair moet mobiel zijn, meer mogelijkheid voor de circulatie.

Thomas more    Bundel Bachelorproef    2019-2020

Programma van eisen:

(Muziek)optredens

• Podium
• Geluidsinstallatie
• Lichtinstallatie
• Goede akoestiek
• Omkleedruimte

 
 
 

Tentoonstellingen 

• Tentoonstellingspanelen, -staanders en vitrines
• Ophangsystemen voor kunstwerken
• Sokkels, kolommen en ezels
• Witte achtergrond/doek
• Geluidsinstallatie
• Beamer
• Verduistering 

Algemeen: 

• Boeken
• Kasten/legplanken 
• Stoelen, Tafels 
• Desk 
• Computers



 

Oplossingen voor het interieur:Oplossingen voor het interieur:

Daglicht:  
Natuurlijk evenwicht tussen het interieur en de buitenomgeving.

Hygiëne:  
Ruimte moet makkelijk schoon te maken en te onderhouden zijn.

Vervoer:  
Vervoer voorzien om naar de winkel te gaan.

Mobiel:  
Meubilair moet verplaatsbaar zijn.
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Programma van eisen:

• Tafels en stoelen
• Bestek en borden
• Keuken
• Potten en pannen
• Kookatributen (pollepel, klopper, dunschiller,...)
• Vaatwasmachine 
• Lavabo
• Kasten (opbergruimte)
• Elektriciteit- en watervoorzieningen
• Vuilnisbakken

Koken
Mensen kunnen er samen koken en eten. Activiteiten met verschillende doelgroepen. 
Men onderhoud onder andere zijn kookkunsten door dit te blijven doen en kan dit gezellig 
samen met andere doen.
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Activiteiten:

• Knutselen
• Naaien, Breien,...
• Doe het zelf
• Reparaties
• Schilderen, Tekenen,...
 

Creatieve
Dit heeft alles te maken met knutselen en creatief bezig zijn. Veel 
ouderen zijn nog graag creatief bezig en dat kan dan in plaats van 
alleen thuis, samen in groep. Ook kunnen hier workshops georganiseerd 
worden met eventueel de steun van jongeren die ook graag creatief 
bezig zijn.

 

 
Oplossingen voor interieur:

Daglicht:  
Er is voldoende licht nodig om de creatieve activiteiten correct en zonder 
problemen uit te oefenen.

Meubilair:
Voor de meeste activitieten is  niet veel meubilair vereist.  Het is zo dat 
voor vele activiteiten  een tafel en stoel volstaan.

Circulatie: 
Het is belangrijk dat je voldoende ruimte hebt om alle activiteiten uit te 
voeren. Bijvoorbeeld om te breien heb je een bescheiden hoeveelheid 
aan plaats nodig in tegenstelling tot wanneer men gaat schilderen.

Voorzieningen:
Buiten het voorzien van standaard  meubilair kan men er van uitgaan  
enkel nog een opbergkast te voorzien.  Ook een keukentje in de buurt  is 
vaak handig voor het afwassen  van datgene dat men gebruikt heeft  of 
vuil gemaakt.
      

Programma van eisen:

• Opbergplaats
• Tafel om aan te werken
• Stoelen om aan te zitten
• Ruimte om te bewegen
• Daglicht om goed te kunnen zien
• Vuilbak
• Plaats om materiaal te leggen
• Veilige ruimte voor handtassen



stap 5

Thomas more    Bundel Bachelorproef    2019-2020

     Het Gebouw

In deze stap onderzoeken we het gebouw. Dit houdt onder andere in:

• Lichtinval
• Ruimtes
• Afmetingen
• ...



Grondplannen

Trappen

Hoogte van de ruimte

- Kelder is 31,4 m²
- Gelijkvloers is 34,2 m²
- Eerste verdieping is 32,9 m²
- Tweede verdieping is 8,9 m²

- 3 treden van de kelder naar het gelijkvloers.
-1 4 treden van het gelijkvloers naar het eerste verdiep.
- 13 treden van het eerste verdiep naar het tweede.

- Het gelijkvloers, het grootste deel van de eerste verdieping en de tweede verdieping zijn hoger dan 3 meter
- De kelder en een klein gedeelte van de eerste verdieping zijn lager dan 3 meter.
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Lichtinval

Schaduw

Contact tussen niveaus

- Weinig natuurlijk licht op de gelijkvloers.
- Zo goed als geen natuurlijk licht op de eerste verdieping, wordt wel gecompenseert door ramen in de vide van de  
volgende verdieping.
- Enkel 1 klein raampje op de tweede verdieping.

- Grote donkere vlek in de inkom.
- Eerste verdiep is heel donker
- Tweede verdiep is grotendeels donker.

- Matig contact mogelijk tussen begane vloer en kelder.
- Goed contact mogelijk tussen eerste verdieping en begane vloer.
- Moeilijk contact tussen eerste verdieping en kelder.
- Zeer goed contact tussen tweede verdieping en eerste verdieping.
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stap 6
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   Omgevingsonderzoek

Calvariebergkapel

Hotel Den Berg
& Welness

Londerzeel MAES

Groentenautomaat

Café Sporthuis

Hydroko NV

Okay Ramsdonk

Hairstyling  LD

Hier kijken we in de omgeving (gemeente Londerzeel) naar plaatsen, activiteiten, ... die van 
pas kunnen komen voor onze organisatie, een samenwerking, ...

Café Bergbos



stap 7
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Eindconclusie

Materieel en immaterieel

Het sociale is zeer belangrijk. Men wil niet dat iemand 
vereenzaamd thuis zit.
We maakten een onderscheidt tussen de materiële en 
immateriële noden van ouderen. 
Van daaruit zijn we op zoek gegaan naar oplossin-
gen en kwamen op verscheidene functies die plaats 
kunnen vinden in de kapel.
We maakten een selectie van vijf functies en hebben 
deze grondig onderzocht. 

       Conclusie


