C u lt u u r
calvariebergkapel

01

02

functie

ruimtelijke context

+2
schilderen

Veel overzicht op de eerste
verdieping
beeld

Geen grote oppervlakte

fotografie

dans

+1
cultuur

poëzie

Een multifunctionele ruimte
creëeren

muziek

Is enkel bereikbaar via de trap

theater

zang

03

04

programma van eisen

panelen / vitrines

voorbeelden

backstage / omkleedruimte

geluidsinstallatie

stoelen

ouderen kunnen komen ontspannen
tijdens een theatervoorstelling

het tentoonstellen van kunstwerken
en andere attributen

lichtinstallatie
podium

er kunnen activiteiten georganiseerd
worden (bv voorlezen aan kinderen)

goede akoestiek
ophangsystemen / sokkels

05

tentoonstellingspanelen

oplossing in het interieur

1

2

3

4

akoestiek

indeling

mobiel

toegangelijkheid

ecologische en
natuurlijke
materialen om het
akoestische
probleem aan te
pakken

de ruimte moet
makkelijk om te
vormen zijn naar
de verschillende
activiteiten

meubilair moet
verplaatsbaar
zijn, dat maakt
het gemakkelijk
bij activiteiten

Voorkomen dat
doelgroepen
beperkt worden.
Toegangelijkheid staat
centraal.

vooronderzoek bachelorproef
tiffany vierendeels

I

sara van cammeren

I

luna meeus

I

evelien van santfoort

I

melissa storms

SOCIAAL
calvariebergkapel

01

02

functie

ruimtelijke context
+2

Prive ruimte
mensen
samenbrengen

heel moeilijk bereikbaar
+1

overzicht naar gelijkvloers
sociaal

slechte akoestiek
administratie
uitstappen

0

-1

makkelijk toegankelijk
geen ontvangsruimte

03

04

programma van eisen

voorbeelden

computer

een uitstap naar de dierentuin
stoelen en
tafels
contact

speeddating
infobalie

Het bieden van een helpdesk waar men
terecht kan met vragen
gezelligheid

05

oplossing in het interieur

1

2

3

4

daglicht

rust

contrast

mobiel

Veel daglicht
zorgt ervoor dat
de ruimte ruimer
lijkt.

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

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

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

vooronderzoek bachelorproef
tiffany vierendeels

I

sara van cammeren

I

luna meeus

I

evelien van santfoort

I

melissa storms

Crea
calvariebergkapel

01

02

functie

ruimtelijke context

+1
naaien, breien

veel licht voor activiteiten
voorzienningen zijn moeilijk
toegangelijk

workshops

0
CREA

veel ruimte voor andere
creatieve project

repareren

knutselen

geen afscheiding voor
bepaalde project

maken / bouwen

03

04

programma van eisen

voorbeelden

materiaal

Knutselnamiddag, dit elke week met een ander thema
en een andere activiteit. Paaseieren schilderen,
slingers maken,..
ruimte om te bewegen

veel ruimte

Deelnemen aan verschillende creatieve lessen en
georganiseerde workshops zoals, schilderen, breien,
naaien, enz...

tafels en
stoelen

opbergplaats

05

Gezellig samen Breien, naaien,...
met een lekkere tas koffie.

oplossing in het interieur

4

1

2

3

daglicht

circulatie

meubilair

voorzieningen

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

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..

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

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

vooronderzoek bachelorproef
tiffany vierendeels

I

sara van cammeren

I

luna meeus

I

evelien van santfoort

I

melissa storms

Sport en spel
calvariebergkapel

01

02

functie

ruimtelijke context

+1
gymnastiek

prive ruimte, mogelijkheid tot
afsluiting
slechte akoestiek

sport en spel

0
gezelschapsspelen
en kaarten

dansen

veel bewegingsruimte
ventilatie probleem

03

04

programma van eisen

voorbeelden

geluidsinstallatie

tafels en
stoel

Spelnamiddag waar jong en oud samen
een spel kunnen spelen

opbergplaats

Ouderen blijven fit dankzij de seniorengym

Leg contact met nieuwe mensen tijdens
bv. een dansles
spelmateriaal

05

oplossing in het interieur

1

2

3

4

daglicht

ruimte

mobiel

vloer

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

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

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

De vloer moet
antislip zijn en
eenvoudig te
reinigen.

vooronderzoek bachelorproef
tiffany vierendeels

I

sara van cammeren

I

luna meeus

I

evelien van santfoort

I

melissa storms

Koken
calvariebergkapel

01

02

functie

ruimtelijke context

-1
sociaal

koken

toegangkelijk voor iedereen

ingrediënten

weinig licht

samen eten
nieuwe
recepten

afwassen
opruimen

03

04

programma van eisen

voorbeelden

gezellig samen zijn
Stoelen en tafels

Pannenkoekenbak van
plaatselijke jeugdbeweging

Kookactiviteit samen met kleinkinderen
Keukengerei
en kookboeken

KEUKEN

05

Koffienamiddag met vers bereid gebak

Ingrediënten

oplossing in het interieur

1

2

3

4

daglicht

hygiëne

vervoer

mobiel

Natuurlijk
evenwicht tussen
het interieur en de
buitenomgeving

de ruimte moet
makkelijk schoon
te maken en te
onderhouden zijn

er moet vervoer
voorzien worden
om naar de winkel
te kunnen gaan

meubilair moet
verplaatsbaar zijn
dat maakt het
gemakkelijk bij
activiteiten

vooronderzoek bachelorproef
tiffany vierendeels

I

sara van cammeren

I

luna meeus

I

evelien van santfoort

I

melissa storms

