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Demerhof, Bilzen

Nieuwbouw voor woonzorgcentrum Demerhof in Bilzen

‘Rusthuis wordt 
omgetoverd tot moderne 
woonzorgcampus’

In Bilzen leggen architectenbureau RDBM, projectbegeleider AT Osborne en aannemer Houben 
momenteel de laatste hand aan het vernieuwde woonzorgcentrum ‘Demerhof’. Een ver-

vangingsnieuwbouw biedt vanaf midden april plaats aan de bewoners van het voor-
malige Demerhof-rusthuis (80 bedden) en het Sint-Martinus-rusthuis (31 bedden). 

Voorts komen er nog tien extra bedden voor kortverblijf bij en zal ook dag-
verzorgingscentrum De Kogge z'n intrek nemen op de nieuwe Demerhof-

site, die zo zal uitgroeien tot dé woonzorgcampus van Bilzen. 
Gecentraliseerde 
woonzorgcampus
Zoals het tegenwoordig 
zo vaak gaat bij rust- en 
verzorgingstehuizen uit 
de vorige eeuw, voldeed 
ook de infrastructuur van 
het meer dan dertig jaar 
oude Demerhof-rusthuis 
niet langer aan de heden-
daagse normen. Boven-
dien bezat het OCMW van 
Bilzen met het kleinscha-
lige Sint-Martinus-rusthuis, 
dat ontstaan was uit een 
omgebouwde zieken-
huisvleugel, een tweede 
verouderd rustoord. Lo-
gischerwijs besloot het 
OCMW om beide instel-
lingen samen te voegen 
op een nieuwe woonzorg-
campus met een gecentra-
liseerde dienstverlening. 
De uitstekend gelegen 
Demerhof-site bleek de 
perfecte locatie voor dit 
project. “Het domein 
leunt aan tegen park- en 
wandelgebied en ligt op 
honderd meter van het 
cultureel centrum en de 
bibliotheek,” legt Bart Bre-

poels van het OCMW Bilzen uit. “Het is bovendien 
maar tien minuten wandelen tot aan de Grote 
Markt. We merken dat mensen bewust voor onze 
faciliteiten kiezen omwille van de uitstekende lig-
ging.”

Nieuwbouw en serviceflats
Het nieuwe woonzorgcentrum bestaat uit twee 
gekoppelde blokken – met respectievelijk twee 
en drie bouwlagen – en een tussengelegen bin-
nenplein. Het gelijkvloerse niveau van de blok met 
drie bouwlagen is voorbehouden voor de cafeta-
ria, het dagverzorgingscentrum en de administra-
tieve ruimtes. De centrale patio van dit gebouw 
heeft een open karakter en loopt door tot aan de 
ingang. De bewonerskamers bevinden zich in de 
overige bouwlagen, die elk plaats bieden aan een 
dertigtal kamers. Dit nieuwbouwgedeelte wordt 
tegen het bestaande gebouw aangebouwd. Het 
bouwteam zal de eerste drie verdiepingen van het 
eerdere rusthuis immers renoveren en omtoveren 
tot een complex met vierentwintig serviceflats. 
Een zestal kamers van dit oude volume krijgen bo-
vendien een moderne invulling en zullen vanaf ok-
tober of november voor extra woonruimte zorgen. 
Het nieuwbouwgedeelte is zo ontworpen dat de 
beschikbare woon- en leefruimte maximaal ter 
beschikking staat van de bewoners. Elke bewoner 
heeft een individuele kamer met eigen sanitaire 
voorzieningen. De kamers zijn gegroepeerd rond 
een centrale patio. Aan de voorzijde van de twee 
volumes integreerden de architecten een ge-
meenschappelijke ruimte met zitterras.                ➤

Frederik Jacobs, RBDM Het nieuwe Demerhof-woonzorgcomplex bestaat uit twee gekoppelde blokken met respectievelijk twee en drie bouwlagen.

De kamers zelf bevinden zich rond een centrale patio. In het blok drie bouwlagen heeft deze een open karakter en fungeert hij als inkom.

De architecten – RDBM en Osar – opteerden voor eenvoudige structuren en een sobere 
afwerking. De donkerbruine gevelsteen is daar een goed bewijs van.

Tekst: Tim Janssen
Foto's: Marc Soubron
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Distrac
Distrac Wellcare Products® uit Hoegaarden is al meer dan 15 jaar actief in de verzorg-
ingssector met de sterke merken Tempur® – drukverlagende matrassen en kussens – en 
Stiegelmeyer® zorgmeubilair. Zorginstellingen worden met reden steeds veeleisender op 
het gebied van zorgmeubilair. Distrac maakt een bewuste keuze voor producten met een 
optimale balans tussen medische zorg, ergonomie en esthetica. Distrac is al jarenlang de 
exclusieve verdeler van Tempur matrassen voor de zorgsector in de Benelux. Tempur biedt 
over het hele lichaamsoppervlak de juiste ondersteuning. Het verlaagt daardoor de druk op 
nek, rug, schouders en benen, en vermindert zo sterk de kans op doorligwonden. Jaren-
lang onafhankelijk wetenschappelijk en klinisch onderzoek heeft uitgewezen dat Tempur de 
beste oplossing is ter preventie van decubitus – het doorliggen – in combinatie met
een hoog ligcomfort.

Indien gewenst kunnen de gemeenschappelijke 
ruimten worden opgesplitst in twee identieke 
compartimenten met een zit- en eetruimte voor 
dertig personen. Deze zijn elkaars spiegelbeeld 
en kunnen volledig onafhankelijk van elkaar 
functioneren, maar worden wel verenigd door 
een centrale leefgroepkeuken. Het personeel kan 
er met andere woorden zowel kleinschalige als 
grootschalige groepsactiviteiten organiseren. “We 
hechten als OCMW erg veel belang aan deze flexi-
biliteit. We streven immers naar een zorg op ieders 
maat. Het ontwerp van RDBM en Osar leent zich 
uitstekend tot die dynamische manier van werken,” 
aldus Brepoels. 
De logistieke afdelingen (wasserij, opslagruimtes, 
kleedkamers voor het personeel, enz.) en de keu-
ken worden ondergebracht in de kelders, zodat de 
bewoners hier niet de minste hinder van kunnen 
ondervinden. “We wilden samen met Osar een 
logistiek slim en ruimtelijk gebouw ontwerpen 
dat bovendien zonder problemen binnen het be-
schikbare budget kon worden gerealiseerd,” licht 
Frederik Jacobs van RDBM toe. 

“De nieuwe gebouwen zijn in de eerste plaats een 
antwoord op de huidige behoeften van de ge-
bruikers, maar zijn eveneens voldoende ruimtelijk 
aanpasbaar om ook in de toekomst nog van nut te 
kunnen zijn. We hebben dan ook geopteerd voor 
vrij eenvoudige structuren en voor een sobere, 
krachtige afwerking met donkere gevelsteen, een 
lichtbeige baksteen aan de binnenzijde van de 
publieke patio en vezelcementplaten voor de pri-
vate patio en de terrassen.                                        ➤

Innovatieve vloeren voor de zorgsector!

Zorginstellingen krijgen dagelijks heel wat mensen over de vloer, terwijl een optimale hygiëne en veiligheid hier van het grootste belang zijn. 
Forbo ontwikkelde speciaal voor de zorgsector een aantal vloeren en aanverwante producten die tegelijk hygiënisch, slijtvast én aantrekkelijk 
zijn om zo een functionele en warme omgeving te creëren die iedereen op een prettige manier ervaart.

creating better environments 

www.forbo-flooring.be
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Vloeroplossingen voor de zorgsector

Zorginstellingen zijn gebouwen waar letterlijk honderden mensen per dag over de vloer komen. Juist daarom is hier optimale hygiëne van levens-
belang. Ontelbare disciplines stellen de meest uiteenlopende eisen aan de inrichting en economisch beheer heeft de hoogste prioriteit.
Forbo Flooring heeft als leverancier van vloeren en aanverwante producten zoals lijmen en egalisatiemiddelen een uitstekende reputatie op-
gebouwd in de zorgsector. Onze vloeren zijn hygiënisch, slijtvast en vooral aantrekkelijk. Marmoleum - de meest natuurlijke vloerbedekking 

- is bovendien cradle-to-cradle gecertificeerd.  Met het uitgebreide productportfolio biedt Forbo vloeroplossingen voor onder meer recepties, 
gangen, verblijf- en onderzoekkamers, recreatieruimten, horeca- en winkelvoorzieningen, operatiezalen en laboratoria. De producten van 
Forbo zijn niet alleen onderscheidend in functionaliteit (duurzaamheid, vlekresistentie, akoestiek, geleiding, anti-slip) maar ook in design. 
Met onze producten kunnen de prachtigste vloeren worden ontworpen, volgens de meest uiteenlopende ‘moodboards’. Gastvrijheid is het 
motto in veel zorginstellingen en steeds vaker vormt dit het uitgangspunt voor interieurontwerpen. Forbo levert in dit kader dan ook graag 
haar bijdrage aan een aangename sfeer.

Hier en daar zorgt een aantal raamomkaderingen 
voor een speelse noot. Zowel in het nieuwbouw-
gedeelte als in de gerenoveerde assistentiewonin-
gen zullen het E- en het K-peil voldoende laag zijn.”

Geoliede machine
De realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum is 
het resultaat van een nauwe samenwerking tus-
sen de bouwheer en de uitvoerende partijen. Om 
ervoor te zorgen dat het bouwteam optimaal zou 
voldoen aan de wensen en eisen van het OCMW, 
deed het een beroep op projectbegeleider AT Os-
borne. 
Deze begeleidt bouwheren bij de voorstudie, het 
opmaken van het eisenprogramma en de keuze 
van de architect. Bij het uitwerken van de plan-
nen geven gespecialiseerde consultants boven-
dien technisch en financieel advies. “Architecten 
en studiebureaus spreken niet altijd dezelfde taal 
als de bouwheer en leggen binnen een project 
soms andere klemtonen dan hun opdrachtgevers. 
Wij proberen de belangen van de bouwheer, die 
zich ook op het vlak van exploitatie en onderhoud 
situeren, te behartigen om uiteindelijk tot een re-
sultaat te komen waar alle betrokkenen zich voor 
de volle honderd procent in kunnen vinden. Ook 
in de uitvoeringsfase blijven we nauw betrokken 
om ervoor te zorgen dat het gebouw kwalitatief 
genoeg is en dat het op tijd en binnen het budget 
wordt opgeleverd. In dit geval was de samenwer-
king met RDBM meer dan uitstekend,” verduide-
lijkt Frank Vanhuysse van AT Osborne.                   ➤

Frank Vanhuysse van AT Osborne

Woonzorgcentrum De Wingerd, Leuven (B) Woonzorgcentrum Hooge Platen, Breskens (NL)

Woonzorgcentrum Ravenstein, Boortmeerbeek (B)

Woonzorgcentrum Demerhof, Bilzen (B)

Rusthuis Sint-Jozef, Rumst (B)

Rusthuis Herfstvreugde, Londerzeel (B)

Psychiatrische Kliniek GGZ, Bergen op Zoom (NL)

www.rdbm.eu

RDBM

A R C H I T E C T E N & A D V I S E U R S

Antwerpen  Londenstraat 60 bus 121 B  - 2000 +32  3 248 68 24 
Terneuzen Waterfront 390  NL- 4531 HZ +31  115 75 10 20
Rotterdam Weena 695 B7.044 NL-3013 AM +31  10 213 26 63
 Postbus 510 NL-3000 AM
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FEITEN EN CIJFERS

PROJECT: Demerhof, Bilzen
Opdrachtgever: oCmW Bilzen
Architect: rDBm en oSAr, Antwerpen 
Bouwmanagement: AT osborne, Brussel
Bedden en nachtkastjes: Distrac, hoegaarden 
Vloer: forbo-flooring, Groot-Bijgaarden

Bouwtijd: mei 2010 - april 2012
• Start nieuwbouw: 17 mei 2010
• Oplevering: 19 april 2012

Nu de eerste uitvoeringsfase, namelijk de realisa-
tie van het nieuwbouwgedeelte, bijna afgerond 
is, kan het nieuwe woonzorgcentrum bijna in ge-
bruik genomen worden. Als alles goed gaat, ver-
huizen de bewoners op 19 april. Nadien start het 
bouwteam met de renovatie van het bestaande 
gebouw. In de loop van 2013 zullen ook de vieren-
twintig serviceflats in dit gerenoveerde deel van 
het rusthuis klaar zijn.                                                    n

Voldoet aan de nieuwe norm IEC 60601-2-52

Het Elvido verpleegbed
Vele eisen – één antwoord

   

Providing medical care, ergonomics and aesthetics™DISTRAC Wellcare Products ®     Bleyveld 14   -   B-3320 Hoegaarden   -   Belgium   
Tel. + 32 (0)16/76 82 82   -   info@distrac.com   -   www.distrac.com

distrac-add-elvido-v2.indd   1 26/03/10   11:24


