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Het ontwerpteam Blauwdruk Stedenbouw - Osar werd in januari 2014 aangesteld 
om een masterplan op te stellen voor het volledige patrimonium van het Koninklijk 
Orthopedagogisch Centrum Antwerpen vzw (KOCA). KOCA huisvest een aantal 
bijzondere activiteiten rond onderwijs, zorg en welzijn op verschillende locaties 
in Antwerpen Zuid binnen de 19de Eeuwse gordel. Gezien de staat van een 
aantal gebouwen, de spreiding doorheen het stedelijk weefsel en de bijkomende 
capaciteits- en werkingsvragen, zag KOCA de pertinente vraag tot opmaak van een 
masterplan.

Een ruimtelijke en programmatorische analyse heeft de (ruimtelijke) problematiek 
van de zorginstelling scherpgesteld. Via ontwerpend onderzoek is gezocht naar 
een concreet antwoord op deze problematiek, aansluitend op de zorgstrategische 
visie van KOCA. Het masterplan bevat richtinggevende krachtlijnen voor de 
toekomstige beslissingen inzake het ruimtelijk beheer en ontwikkeling van de 
zorginfrastructuur van KOCA. Het ontwerpteam toont hoe de bijzondere relatie 
tussen wonen, internaat, onderwijs en dienstverlening binnen de organisatie zelf 
behouden en verbeterd kan worden. Daarnaast heeft het ontwerpteam ook de 
samenwerking met externe partners, waaronder GZA en Stramien, gefaciliteerd.

De opdracht is opgevolgd door een werk- en stuurgroep, samengesteld uit: 
Paul Leysen (Bestuurder Koca), Paul Borghgraef (Bestuurder Koca), Annemie 
Moens (Voorzitter ad interim Raad van Bestuur), Jos Marien (Voorzitter 
Directieteam), Hans Roofthooft (Directeur Zorg), Conny Claeys (Financieel 
Directeur), Koen Linders (Directeur Infrastructuur), Tom Vermeulen (Directie 
BuBaO), Agnes Vanderlinden (Antwerps Revalidatiecentrum), Ludo Palmans 
(Beleidsmedewerker), Ellen Wolfs (Directie BuBaO), Christel van Bouwel 
(Directeur BuSO Emmaüs). Het masterplan is mede tot stand gekomen door 
samenwerking met GZA en Stramien en aftoetsing bij de Stad Antwerpen 

Het voorliggend rapport geeft een draaiboek van het onderzoek tot de opmaak 
van het masterplan. De bundel geeft een overzicht van het de ruimtelijke en 
programmatorische analyse en de ruimtelijke visie voor het zorgcentrum.

INLEIDING
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KOCA vzw is een overkoepelende organisatie die bestaat uit drie scholen voor 
Buitengewoon onderwijs, twee Medische Pedagogische Instituten (“internaten”), 
een audiologische dienst en een dienst voor thuisbegeleiding. Daarnaast is 
KOCA verbonden met ARC, het Antwerps Revalidatiecentrum en groepeert ze 
Volwassenzorg in De Klinkaard, Huis Tinel en Beschermd wonen. 
Hoewel de zetel van KOCA gelegen is in de Van Schoonbekestraat (Antwerpen 
Zuid), zijn haar activiteiten geenszins gecentraliseerd. Het patrimonium van Koca 
ligt verneveld in het zuiden van Antwerpen, binnen de 19e eeuwse gordel. De drie 
scholen, Het Jonghelinckshof, de Zuidschool en Emmaus, vormen drie polen in 
deze verneveling waarrond en waartussen de overige activiteiten verweven liggen.

Hierna wordt de infrastructuur van KOCA in detail geanalyseerd. De 
bouwtechnische toestand en de knelpunten van de verschillende gebouwen 
worden in kaart gebracht, alsook de vigerende zorgwetgeving wordt onder de 
loep genomen om een overzicht te krijgen over het toekomstig potentieel van het 
patrimonium. Gekoppeld aan deze analyse wordt er bekeken hoe deze knelpunten 
aangepakt kunnen worden en hoe dit kadert binnen het masterplan voor de 
organisatie.

Een duidelijk gegeven is dat de ruimtelijke versnippering van de organisatie 
haar bovengrens heeft bereikt. Het verspreide patrimonium is kostelijk. 
Onderhoudswerken hebben een hoog prijskaartje en wegen op het 
werkingsbudget van de organisatie (dat optimaal voor andere doeleinden ingezet 
wordt). Bovendien belemmert de ruimtelijke versnippering een optimale integrale 
werking. Er wordt aldus bekeken hoe door middel van verschuivingen en bundeling 
van een aantal functies een verdere versnippering tegengegaan kan worden en de 
verspreiding van het bestaande patrimonium kan afnemen. 

Zowel voor de stad als voor instituten waaronder KOCA, onderschrijven wij heel 
sterk de ligging in een stedelijke omgeving. Binnen het masterplan wordt er 
daarom uitgegaan van het behoud van de organisatie in de 19de Eeuwse gordel. 
De zoektocht naar bijkomende infrastructuur of herlocalisatie gebeurt dus in eerste 
instantie binnen de 19de eeuwse gordel.

Gelet op de recente herontwikkeling van de Zuidschool en de nieuwbouw van 
het Jonghelinckshof die weldra zal starten, lijkt het gewicht in de zoektocht naar 
een bundeling van functies en activiteiten op één grotere locatie te liggen in de 
Emmaussite. Op de Emmaussite is een groot deel van het programma van KOCA 
gelegen en ligt een zeker potentieel om de herontwikkeling binnen een groter 
kader te bekijken. Het bestaande patrimonium maakt deel uit van een relatief 
groot, groen bouwblok waarin ook andere gemeenschapsfuncties gelegen zijn. 
Een uitwisseling met deze andere gemeenschapsfuncties is denkbaar. Er wordt 
onderzocht in hoeverre de bestaande gebouwen, de buitenruimtes, het parkeren,
de ontsluiting, ... voor de Emmaüssite, en het grotere bouwblok, kan herdacht 
worden. Afhankelijk van de toekomstmogelijkheden op deze site, kunnen ook de 
andere sites van KOCA bekeken worden. Daarnaast is het denkbaar dat er nieuwe 
sites, die vandaag nog niet in beeld zijn, kunnen bijdragen aan de reorganisatie. 
Ook dit wordt verder in het bundel toegelicht.

Samengevat: door middel van deze analyse kan beoordeeld worden welke sites 
interessant zijn om te behouden, op welke sites er best sterker wordt ingezet, 
welke functies kunnen verhuizen naar een grotere centrale campus en welke
sites bij voorkeur verkocht  of gekocht worden.

ALGEMEEN
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Campus Emmaüs

Louise Marie

Trappenhuis + Thuisbegeleiding

Trainingshuis

Audiologie

de verschillende locaties van KOCA binnen de 19e eeuwse gordel van Antwerpen

Zuidschool

Jonghelinckshof

Fransenplaats

beschermd wonen



Staat van het patrimonium

Om inzicht te verkijgen in mogelijke klem- en knelpunten werd het huidige 
patrimonium geanalyseerd. Deze analyse geeft een overzicht van de 
graad van urgentie in aanpak van de verschillende bouwtechnische en/
of functionele tekortkomingen. Daarnaast geeft de analyse ook inzicht in het 
herontwikkelingspotentieel van de verschillende sites. De analyse toont aan 
dat de toekomstige ontwikkelingsmarge op de sites van Jonghelinckshof en 
de Zuidschool relatief klein is. Rekening houdend met de goede ligging en de 
bouwtechnische slecht staat van de gebouwen, biedt site Emmaus daarentegen 
meer mogelijkheden.

De staat van het patrimonium wordt hieronder per gebouwengroep toegelicht.

Zuidschool

Hier bevindt zich het Buitengewoon Lager Onderwijs Emmaus, Buitengewoon 
BasisOnderwijs Jonghelinckshof en een Semi-internaat.
Realisatie verbouwing daterend van 2004 / 2007. 
Momenteel lopen nog 2 bouwtechnische dossiers : 
- de zachte ondergrond op speelplaats te vervangen door rubbertegels (EUR 50.000)
- isoleren van gevel met glasbetonblokken ( EUR 160.000) 

De oppervlakte van de school is niet optimaal benut. 
Er zijn zeer brede, ruimteverslindende gangen, die oppervlakte innemen, ten kosten 
van ruimte voor leslokalen en leefruimtes. 
De lokalen zijn meestal vrij klein, waardoor vaak een multifunctioneel gebruik of zelfs 
meerdere goede opstellingen van de inrichting niet mogelijk zijn. 
Algemeen genomen zijn er te weinig lokalen en/of zijn ze niet goed inzetbaar door 
vorm en grootte.

PATRIMONIUM KOCA
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Voorbeelden:
- 1.G.16 / 2.G.15 / 3.G.17: lokalen waarin zowel les gegeven wordt, als de leefgroep 
een zone heeft toewezen gekregen of kiné wordt gegeven. Scheiding is gemaakt 
door een kastenwand centraal in de ruimte te zetten. Voor twee dergelijke functies is 
de beschikbare ruimte te beperkt.
- -1.A.06 en .07: leefgroep in kelder zonder daglicht, naast technische ruimtes, 
bergingen en kleedruimtes.
- 0.H.02: wasplaats wordt ook gebruikt als kleedruimte voor de kinderen door 
plaatstekort.
- 0.A.04: leraarslokaal is te klein voor 120 leerkrachten.
- 0.A.06 en .07: leerlingenbegeleidingers moeten lokaal delen met buscoördinatie. De 
lokalen zijn te klein, bieden geen privacy voor een gesprek en zijn niet goed gelegen 
(beter dicht bij speelplaats).
- Ziekenlokaaltje ontbreekt (liefst naast secretariaat voor toezicht).   
-Onthaal zit op een slechte locatie zonder rechtstreeks daglicht.

Op termijn zullen de klassen ook groter worden, namelijk tot 15 leerlingen. Veel 
klaslokalen zijn nu voorzien op 8 à 9 leerlingen.

Vandaag benut MFC Lagere school 12 lokalen voor middag -en avondopvang ; 
burelen voor 5 contextbegeleiders, 3 coördinatoren en 2 pedagogen. 
Deze invulling legt een druk op de oppervlakte die vandaag wordt ingenomen door 
de school. De totale ruimte-inname bedraagt vandaag +- 600 m2 en zit volledig 
verspreid in de school. De totale school excl. sporthal bedraagt +- 8500 m2. 
Dit zou normaal voldoende moeten zijn voor school + mfc. De nuttige oppervlakte 
van de school bedraagt echter 5900 m2, omdat er 30% van de ruimte naar circulatie 
gaat. Van deze 5900 m2 resteert 5300m2 voor de school. 
De uren waarop de klaslokalen en de leefgroepwerking gebruikt worden zijn wel 
compatibel, maar de praktijk om ruimtes te delen is er vandaag niet. Ruimtedeling 
is ook niet evident ingeval van bv. ASS. Bijkomend gaat een leerkracht uit van een 
eigen lokaal, dat soms ook tijdens de middag gebruikt wordt. 

In de toekomst zullen meer leerlingen met ASS hier school lopen. Hiervoor wordt 
op termijn best een meer afgescheiden deel van de school ingezet, hetwelke meer 
prikkelarm ingericht kan worden.

Jonghelinckshof

De gebouwen worden gefaseerd afgebroken en gerenoveerd. VIPA subsidies zijn 
goedgekeurd en de start voor het aanbestedingsdossier is gegeven. Het geheel wordt 
gerealiseerd in 2 fasen :
Fase 1: internaat  - 3 jaar werffase
Fase 2 : school - 2 jaar werffase

GON
GON stuurt een ploeg van 106 leerkrachten aan, verspreid over tal van scholen. De 
coördinatiedienst bevindt zich centraal boven de turnzaal (210 m2) en gebruikt soms 
huurlokalen voor groepswerkingen van +- 15 personen. Voor grote bijeenkomsten (+- 
3 keer per jaar) met alle leerkrachten doet GON beroep op het auditorium van de 
zuidschool. 
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GON heeft een coördinerend team van +- 10 medewerkers. De locatie vandaag past niet bij de 
outreachende en laagdrempelige functie die GON heeft. Een onthaalfunctie en een gezicht ontbreekt.
Het coördinerend team zit best op 1 niveau, niet verdeeld over diverse verdiepingen.

Idealiter komen de leerkrachten 1 keer per week samen in groepen van 15 personen om te overleggen, 
bijscholen, etc. Voor deze overlegmomenten is vandaag geen ruimte voorzien. 
GON kan overal aan gekoppeld worden. Er moet duidelijkheid zijn waar ze naartoe gaan alvorens fase 
2 van het Nieuw Jonghelinckshof aanvangt. Best is wel om GON aan een andere functie te koppelen 
omdat ze 1 keer per week tijdens de schooluren behoefte hebben aan uitwijklokalen voor groepen van 
+- 15 personen.

Jonghelinckshof - Coebergerstraat

Er is een achtertoegang langs de Coebergerstraat met bovenbouw boven de doorgang. Hier bevinden 
zich de diensten KIT, crisisbegeleiding en medische dienst. 
Technisch is het gebouw in zeer slechte staat (betonrot, buitenschrijnwerk, binnenafwerking, technieken, 
stookinstallatie wordt afgebroken in fase 2, oude lift (nog ok tot 2018).

KIT
KIT bevindt zich in de bovenbouw langs de Coebergerstraat. Ze bieden ondersteuning aan kinderen die 
niet meekunnen in de klas. Er zijn tussen 6 à 9 kinderen aanwezig, 4 begeleiders, een pedagoog en een 
coördinator. KIT richt zich naar lager onderwijs. Ze hebben de wens om gekoppeld te blijven aan het 
Jongelinckshof, liefst in eigen infrastructuur, gekoppeld aan crisisbegeleiding. De kinderen werken alleen, 
of per 2 of in groep. 
Vandaag zitten ze zeer slecht behuisd en passen ze de werking aan aan het gebouw. In de toekomst 
heeft KIT baat bij grotere, flexibele ruimtes waar hoekenwerk mogelijk is en toch overzicht is. Er is geen 
buitenruimte en een klassieke schoolse benadering werkt niet. Een prikkelarme omgeving is gewenst. 
Het huidige gebouw voldoet geenszins aan deze eisen. Het bevat zeer veel circulatie in verhouding tot 
nuttige oppervlakte.

CRISISBEGELEIDING
Boven KIT bevindt zich crisisbegeleiding. Dit bestaat uit een leefruimte met aangrenzend bureau. Een 
prikkelarme ruimte, een snoezelruimte en een multifunctionele ruimte.

MEDISCHE DIENST
Deze beslaat 2 lokalen in het pand. Zij verhuizen na realisatie van NJH.

Wij adviseren om de locatie Coebergerstraat te behouden, het bestaande gebouw te slopen 
en hetzelfde volume herop te bouwen. De scenario’s verbouwing vs. nieuwbouw dient nader 
onderzocht te worden. 
Het pand aan de Coebergerstraat beslaat 650 m2 (excl. onderdoorgang). 
Niveau 1,2 en 3 beslaan +- 150 m2 per bouwlaag. Hier kan dus veel oppervlakte gerealiseerd 
worden. Voor de ontwikkeling van het NJH is het nodig om een doorgang te vrijwaren voor 
brandweer en fietsen. 

De beslissing hierover dient genomen voor aanvang van fase 2 van het NJH.
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Fransenplaats

Deze locatie wordt gehuurd t.b.v. het Jongelinckshof. Na realisatie van fase 2 
Jongelinckshof komt dit vrij. Dit zal echter te laat zijn om de uitbreiding van BuSO 
hier op te vangen. 
In het kader van het masterplan op lange termijn een te schrappen site. Ze kan 
wel dienst doen als tijdelijke huisvesting voor de realisatie van het masterplan. Ze 
beslaat 500 m2 en omvat 8 klassen.

Audiologische dienst en ARC

Deze dienst bevindt zich op de verdiepingen 3 en 4 in een voormalig 
appartementsgebouw in de Lange Elzenstraat. Een deel van het gebouw wordt 
verhuurd aan het Antwerps Revalidatie Centrum. ARC bevindt zich op verdiepingen 
0, 1 en 2. ARC heeft plaats voor 2 personeelsleden en een groepsruimte te kort. 
De cabines zijn ingebouwd in de voormalige leefruimte van de appartementen. 
Rond deze cabines bevindt zich veel onbruikbare oppervlakte. Er ontbreekt een 
onthaalfunctie. De dienst wordt ook gebruikt door externen. 1 van de 2 cabines 
wordt intensief gebruikt.
Deze dienst wordt best gekoppeld aan andere dienstverlening van Koca, liefst in de 
nabijheid van Zuidschool of Jonghelinckshof. 
Het gebouw kan op termijn best verhuurd of verkocht worden. In eerste instantie 
denken wij aan ARC, maar particulieren behoren ook tot de mogelijkheid.
Bij verhuis dient rekening gehouden te worden met de kost van verhuis en opbouw 
van de cabines. 
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Trainingshuis

Huisvesting voor 14 plaatsen internaat, gekoppeld aan campus Emmaus.  Centraal 
gelegen in de Haantjeslei tussen de diverse scholen. De kamers zijn te klein (10 
m2) en de indeling is moeilijk. In totaliteit is dit huis te krap om een groep van 14 
internaatplaatsen te huisvesten. 

De ramen en de stookinstallatie zijn recent vernieuwd, herstel van betonrot en 
gevelreiniging wordt nog aanbesteed.
Gezien de te kleine schaal van de gehuisveste leefgroep en de moeilijke indeling 
wordt deze locatie op termijn best verkocht. Aangezien hier geen subsidiëring op 
rust, vormt dit geen probleem. De gedane en voorziene investeringen komen de 
verkoopbaarheid ten goede.
De oppervlakte bedraagt 347 m2.
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Trappenhuis

Het trappenhuis bevat 18 plaatsen (14 + 4) internaat en de dienst thuisbegeleiding.
Het internaat heeft een gewenste huiselijke indeling door trapjes, hoeken en kanten. 
Er zijn ruime kamers. De connectie tussen de twee gebouwdelen langs de twee 
straten is problematisch. Veel oppervlakte gaat naar circulatie en niveauverschillen. 
Er is nog een polyvalente zaal die te weinig gebruikt wordt en doorweegt op de 
oppervlakte. In totaal beslaat het trappenhuis een oppervlakte van 1500 m2.

Bouwtechnisch vraagt het gebouw veel en duur onderhoud, vooral aan de gevels. 
Het gebouw zit vol complexe constructiedetails. Door de onbereikbaarheid van de 
centrale patio is onderhoud moeilijk uit te voeren. Algemeen is het gebouw te groot 
voor de functies die ze huisvest.
Voor de aankoop werden er subsidies verleend.

 Het trappenhuis is moeilijk te behouden binnen de werking gezien het kleine 
programma dat hier gerealiseerd kan worden; het hoge onderhoud en de te grote 
oppervlakte. We stellen voor om het pand te verkopen.

Na te gaan of subsidies voor aankoop en verbouwingen van het Trappenhuis (PA 
VIPA in juni 2009) meegenomen kunnen worden naar site Emmaüs als Trappenhuis 
verkocht zou worden.

Thuisbegeleiding kan verhuisd worden, maar heeft verplicht een apart adres nodig. 
Ze kunnen in principe van overal werken. Mogelijks te koppelen aan de dienst 
audiologie.
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Louise Marie

Deze historische herenwoning bevat de centrale diensten. De opzet van het gebouw 
resulteert in een groot aandeel circulatie en een slechte toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers. Er is geen duidelijk onthaal. Door de ontwikkeling van de begane 
grond in de diepte ontstaat er centraal een donkere zone. De hoogte van de plafonds 
maakt dat er veel volume is, maar weinig nuttige vloeroppervlakte.
Het gebouw beslaat een oppervlakte van +- 1300 m2.

Bouwtechnisch : De achtergevel is niet volledig gevoegd. Er is soms last van 
vochtinfiltratie. Het gebouw is nog voorzien van houten vloeren (verzakkingen, 
scheurvorming en brandwerendheid). De vloeren zijn brandveilig gemaakt 
metcementplaten. Hoogst waarschijnlijk bevatten deze platen asbest. Hiervan is 
geen inventaris opgemaakt.

In de tuin bevinden zich de ateliers van de technische dienst: Het gebouw van 1 laag 
bestaat gedeeltelijk uit metselwerk en gedeeltelijk uit houten wanden. Het platte dak 
is gemaakt uit hout.
Het gebouw is niet geïsoleerd. Het platte dak is niet geïsoleerd. 

De Louise Marie is een mooi gebouw, maar draagt niet bij tot de werking van Koca. 
Op het terrein is te weinig gevellengte te realiseren om een andere functie dan 
diensten erin te huisvesten. De esthetische kwaliteiten van het gebouw dragen wel 
bij tot de verkoopbaarheid.
We stellen voor het gebouw op lange termijn te verkopen.
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Campus Emmaus

Hier bevindt zich de speciale Beroepschool Emmaüs voor 231 leerlingen en een 
internaat voor 61. Hieraan is ook een semi-internaat gekoppeld.

De school heeft een goede ligging in de stad, maar is beperkt in oppervlakte. Het 
plaatsgebrek belemmert een eventuele uitbreiding van opleidingen. Er is te weinig 
oppervlakte voor leslokalen, sport, bibliotheek, stille ruimte, ziekenboeg, refter, etc. 
Verder is er geen marge om groei van aantal leerlingen op te vangen. 
Er zijn te weinig lokalen aangepast voor doven en slechthorenden. Het M-decreet zal 
polyvalentere ruimtes en grotere klaslokalen vragen. 

Het internaat bevindt zich op het dak van de school en heeft geen aparte toegang 
en geen eigen buitenruimte. De indeling ervan is niet huiselijk en weinig flexibel. De 
kamers en de leefruimtes bevinden zich te ver van elkaar.

de klassen voor metaalbewerking worden binnenkort niet langer georganiseerd asbestcementplaten en structuur worden op plaatsen met spanriemen aan elkaar gehouden

Bouwtechnisch is enkel de historische vleugel langs de Van Schoonbekestraat nog 
in goede staat. (renovatie 2006). De vloerafwerking en de trappen vertonen hier wel 
problemen. De dakverdieping bevat lokalen, maar deze worden door de school niet 
als ruim genoeg ervaren.

De achterliggende gebouwen hebben een gevel die bestaat uit een betonnen 
draagconstructie met invulwanden, een verluchte spouw en een bekleding met 
asbestcementplaten. De gevel is niet geïsoleerd. Het buitenschrijnwerk is aan 
vervanging toe en de gevelbekleding bevindt zich in zeer slechte staat.
In de tuin bevindt zich het lasatelier en de serre. In beide gebouwen is geen enkele 
kwaliteit. Zij zouden best afgebroken worden.
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In de tuin bevindt zich een recente nieuwbouw met klaslokalen. De positie hiervan 
blokkeert een verdere ontwikkeling.

Op blok A en blok E (nieuwbouw) na, dringt vervangingsnieuwbouw zich op (op 
bouwtechnisch vlak). Gezien de lange wachttijd voor subsidies, kan ook aan een 
tussentijds scenario gedacht worden.

Beschermd Wonen Ieperstraat

In de Ieperstraat huurt Koca momenteel een pand waarin 5 jongvolwassenen een 
studio huren. De jongeren betalen huur aan KOCA. Het pand is in slechte staat, de 
woonkwaliteit is slecht en het onderhoud is problematisch. Naast een private kamer/
studio is er een gemeenschappelijke keuken, leefruimte en sanitair.
Hier dient op korte termijn een alternatieve locatie voor gezocht te worden.
Hierin wil ze 8 volwassenen huisvesten tussen 18 en 30j. 
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Het potentieel tot een integraal masterplan voor KOCA lijkt te liggen in een 
grondige her-ontwikkeling van de Emmaussite. De Zuidschool is recent 
herontwikkeld, het nieuwe Jonghelinckshof wordt weldra gebouwd. De overige 
sites zijn relatief klein, en bieden bijgevolg minder mogelijkheden. De Emmaussite 
is daarentegen de grootste site van KOCA en herbergt een groot deel van het 
programma. De Speciale Beroepsschool Emmaüs, een MPI en algemene diensten, 
zoals de centrale administratie, de technische dienst en de dienst informatica, 
gehuisvest in de Louise Marie, maken allen deel uit van ‘site Emmaüs’.

Campus Emmüs maakt bovendien deel uit van een groot bouwblok waar zich 
eveneens andere gemeenschaps- en zorgfuncties, waaronder GZA en KdG, 
bevinden.

Vanuit dit perspectief wordt de Emmaüssite in op verschillende schaalniveaus 
bestudeerd. De site wordt benaderd vanuit het bouwblok. Er wordt onderzocht hoe 
het bouwblok is samengesteld: programmatorisch, volumes, ontsluiting, etc. en wat 
de relaties in het bouwblok zijn, of er een mogelijke uitwisseling of samenwerking 
met de naburige instellingen wenselijk en haalbaar is en hoe er door de 
herontwikkeling van Emmaüs een meerwaarde kan ontstaan voor de ontwikkeling 
van het bouwblok.
Anderzijds wordt op niveau van de campus zelf bekeken wat de kwaliteiten van 
het huidige gebouwenbestand en de buitenruimtes zijn en in welke mate deze 
herdacht kunnen worden, rekening houdend met de aanwezige woon-, onderwijs 
en zorgfuncties, het parkeren, de ontsluiting, etc. 

Omgeving Emmaüssite 

bouwblok van Schoonbekestraat / Lange Lozanastraat / Markgravelei / Lokkaardstraat

N

terrein: 8043 m²
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BOUWBLOK
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De Emmaüssite ligt in het bouwblok dat omsloten wordt door de Van 
Schoonbekestraat, de Lange Lozanastraat, de Markgravelei en de Lokkaardstraat. 
Het betreft één van de nog grotere, open bouwblokken in het zuiden van 
Antwerpen. Dit is een uniek uitgangsgegeven. 

Het bouwblokkenweefsel bestaat uit een afwisseling in schalen en functies. Het 
eerder kleinschalige, private woonweefsel bestaat uit hoofdzakelijk grondgebonden 
woningen van gemiddeld drie tot vier bouwlagen hoog. Het woonweefsel heeft 
matig tot diepe percelen en beslaat de noordelijke rand van het bouwblok, alsook 
een groot aandeel van de Van Schoonbekestraat en de Markgravelei. Het is maar 
beperkt aanwezig in de globale schil van het bouwblok. 

Het meest kenmerkend van het bouwblok is de aanwezigheid van enkele 
grootschalige dienstverleningsfuncties rond een grote open en groene ruimte. 

Bebouwd weefsel van het bouwblok

kleinschalig woonweefsel met grondgebonden woningen grootschalig weefsel met enkele kantoren en appartementen

onderwijs
zorg
kerk

kantoren
appartementen
woningen

De Karel de Grote-Hogeschool (KdG), de zorginstelling en woonzorgcentrum Sint-
Camillus van de GastHuisZusters (GZA) beslaan een groot deel van de zuidrand 
van het bouwblok. KOCA, aan de noordgrens van het groene hart doorkruist het 
bouwblok van de Van Schoonbekestraat, waarlangs de Speciale Beroepsschool 
en het MPI Emmaüs ontsloten worden, tot de Lange Lozanastraat, waar zich de 
centrale diensten in Louise Marie bevinden. De Sint-Laurentiuskerk bakent de hoek 
van de Van Schoonbekestraat en de Markgravelei af. 

In mindere mate zijn er ook appartementen en kantoren aanwezig. Deze bevinden 
zich langs de Lange Lozanastraat in grote bouwvolumes. Enkele van deze kantoren 
hebben een grote bouwhoogte (zes tot zeven bouwlagen) en zijn ook grotendeels 
gericht op het open binnenweefsel. Het kantoor van architect Willy Van der 
Meeren draagt als een kleinschalig paviljoen met tuin bij aan de open en groene 
gevoelswaarde van het binnengebied.
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Het overgrote aandeel van het bouwblok behoort tot GZA. De GastHuisZusters 
beschikken over ongeveer drie hectare aan gronden. Hiertoe behoort het volledige 
groene hart van het bouwblok, alsook de gronden die tijdelijk in concessie zijn 
gegeven aan KdG.

De open, groene ruimte is een unieke ruimtelijke kwaliteit: de grote openheid geeft 
een zekere mate van bewegingsmarge aan de omliggende kantoren en instellingen, 
definieert een aangename woonkwaliteit voor omwonenden en bindt de variatie 
van grootschalige kantoren en instellingen en het kleinschalige woonweefsel. Deze 
openheid dient in de toekomst zeker bewaard te blijven. 

Niettemin biedt het bouwblok nog verbetermogelijkheden. De schaal van de open 
ruimte bijvoorbeeld doet in zekere zin te groot aan. De noordwestelijke zijde van 
het gebied is als een ‘achterkant’ ingevuld, met parkeren en veel verharding, 

grootschalige zorg, onderwijs en kerk rondom een grote groene ruimte

ook dit is voor verbetering vatbaar. Verder in deze bundel wordt onderzocht hoe 
de noodzakelijke herontwikkeling van Emmaüs een aanzet kan geven tot een 
structurering van het bouwblok.

KOCA
8043 m²

GZA
25667 m²

erfpacht van GZA aan 
KdG (tot 2027)

4770 m²

kerkfabriek
4674 m²
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serviceflats

GZA
residentie zusters

GZA
Gemeenschapshuis 
St Camillus (RVT)
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Open, groene ruimte in het bouwblok

zicht op het bouwblok voor de afbraak van het oude rusthuis

De open ruimte in het binnengebied bestaat sinds een 50-tal jaar. Voordien was 
het binnengebied grotendeels bebouwd. Door afbraak van een groot deel van de 
oude bebouwing is de grote grasvlakte met hoogstammige bomen ontstaan. Het 
hart van het bouwblok is vandaag een grote ruimte die beperkt begrensd wordt 
door gebouwen of voorkantenen en daardoor eerder als ‘vaag’ ervaren wordt.  Het 
terrein is privaat, publieke doorsteken zijn noch aanwezig, noch wenselijk door 
GZA. Het terrein heeft echter in zeker mate ook een publiek karakter: parkeren 
door werknemers en buurtbewoners gebeurt tot diep in het bouwblok en de 
gebouwen van GZA en KdG worden langs de achterzijde ontsloten. Centraal in 
het bouwblok bevindt zich een tweelagig paviljoen, een restant van het vroegere 
ziekenhuis, waar momenteel nog een aantal zusters permanent wonen.

De nieuwe serviceflats richten zich naar de groenruimte, en zijn een eerste aanzet 
om deze grote, open ruimte kracht bij te zetten.  Vandaag lijken ze ietwat gekneld in 
een hoek waar voortuin, open groene ruimte, parkeren en ontsluiten samenkomen. .

Noordelijk grenst KOCA aan de open ruimte, maar vanuit de huidige ruimtelijke 
configuratie is er geen enkele relatie of toegang tot dit groene hart. Een stevige, 
en zeer onkwalitatieve buffer van parkings en opslagloods beletten de toegang op 
grond van GZA , het C- en D-blok, de lasateliers en de glazen serres blokeren de 
doorgang of relatie vanaf de zijde van KOCA. Zelfs visueel, kan men momenteel 
enkel vanop het dak van het internaat genieten van deze groene ruimte.

zicht op St- Camillus, het zusterverblijf en de Sint-Laurentiuskerk

verblijf zusters
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Binnen het bouwblok van Emmaüs gebeurt parkeren voor de instellingen 
hoofdzakelijk bovengronds op onkwalitatief, geasfalteerde parkeervlakken. In 
totaal zijn er 228 parkeerplaatsen, waarvan 186 bovengronds en 42 ondergronds 
gelegen zijn. Deze parkings zijn verspreid tot diep in het bouwblok en worden 
aan verschillende gebruikers toegekend. KOCA voorziet 37 parkeerplaatsen op 
eigen perceel, ontsloten via de Van Schoonbekestraat. GZA beschikt over 131 
parkeerplaatsen voor eigen personeel, 49 plaatsen zijn in erfpacht door KdG en 11 
plaatsen worden momenteel verhuurd aan bewoners. Deze worden grotendeels 
ontsloten via de Markgravelei. De ondergrondse parkeerplaatsen onder de nieuwe 
serviceflats takken door naar een vleugel van de zorginstelling, waar zich nog 8 
plaatsen bevinden. De ondergrondse parkingtoegang is ruim opgezet en voorziet in 
een mogelijke uitbreidingen naar het noorden op termijn.

Parkeren

De bovengrondse parkeerplaatsen dragen geenszins bij tot de kwaliteit van het 
groene binnengebied. 
De parking voor KOCA is erg krap opgezet (of zorgvuldig naar ruimtegebruik). De 
wagens worden dubbel geparkeerd.

81 parkeerplaatsen op de scheiding van GZA en KOCA 34 parkeerplaatsen, achterin gelegen op het perceel van KOCA
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3 pp.
KOCA

34 pp.
KOCA

34 + 8 pp.
ondergronds

8 pp.
GZA

81 pp.
GZA

11 pp. verhuurd 
aan externen

49 pp. in erfpacht 
door KdG

huidige bovengrondse parkeerplaatsen
KOCA    37
GZA    89
verhuurd   11
erfpacht KdG   49
    
totaal    186

huidige boven- en ondergrondseplaatsen
KOCA    37
GZA    142
KdG (GZA)   49

totaal    228
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Campus Emmaüs herbergt vandaag zowel onderwijs-, zorgfuncties als de 
centrale administratie en ondersteunende technische diensten van KOCA. 
De centrale diensten hebben hun burelen in de Louise Marie langs de Lange 
Lozanastraat, terwijl de school en het MPI Emmaus ontsloten worden langs de Van 
Schoonbekestraat. De groene ruimhartigheid op het terrein van GZA staat in schril 
contrast met het karakter van de onbebouwde ruimte op het perceel van KOCA. 
Het is een erg dichtbebouwde site. Het perceel van 0,8 hectare, in eigendom van 
KOCA is voor 49 % bebouwd. De overblijvende onbebouwde gronden zijn quasi 
volledig verhard en bieden een weinig inspirerende gebruikskwaliteit. 

DE EMMAÜSSITE
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KOCA in het bouwblok zicht vanop dak MPI, richting Lange Lozanastraat. Op de voorgrond de tuinbouwserres
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site Emmaüs (totale opp)   8043 m²
waarvan
bebouwde opp.    3972 m²
onbebouwde opp.    4071 m²

49 % van perceel is bebouwd
SCHOOL
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MPI
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KLASSEN

FIETSEN
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De onbebouwde ruimte wordt voor een groot deel ingezet als speelplaats (38%) 
en voor parkeren (40%). In zeer beperkte mate is er sprake van een groene 
invulling van de open ruimte, nl. 22 %. Dit groen wordt gebruikt voor ‘de lessen 
groenonderhoud’, het is afzijdig gelegen achter een hekwerk in de hoek van het 
perceel.  
De speelplaats is volledig verhard. Voor de interne kinderen is geen aparte 
buitenruimte voorzien. 

Verharde open ruimte

zicht op de quasi volledig verharde speelplaats
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onbebouwd ruimte   4071 m²
waarvan
opp. speelplaats   1540 m²
opp. voor ontsluiting 
 - auto’s en parkeren  1307 m²
 - paden    316 m²
groene (onverharde) opp.   908 m²

speelplaats
1540 m²
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De huidige open ruimte op het terrein van Emmaus wordt bijna volledig ingenomen 
door parkeren. Parkings bevinden zich grotendeels centraal op het perceel, achter 
het schoolgebouw. Ondanks het efficiënte parkeermodel met dubbelparkeren 
legt deze functie een nefaste stempel op het gebruik en de beleving van de site. 
De lange aanrijdzone langs de Van Schoonbekestraat flankeert het volledige 
schoolgebouw/internaat. De nieuwbouwklassen, lasateliers, serres, doorsteek 
naar de Lousie Marie en het weinige groen geven allen uit op de centraal gelegen 
parking.

Open ruimte in functie van parkeren

Uit een recente mobiliteitsenquête, recentelijk afgelegd door KOCA bleek dat de 
meeste werknemers de wagen gebruiken om naar het werk te komen. Nochtans 
woont 60% van het personeel op minder dan 20 km van het werk. Koca wil aan de 
hand van het STOP-principe zijn personeel stimuleren om meer gebruik te maken 
van de fiets en het openbaar vervoer. Het STOP-principe geeft een wenselijke 
rangorde aan Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Personenwagens. De 
actualiteit op Emmaus blijkt echter het tegenovergestelde.
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onbebouwd ruimte   4071 m²

ontsluiting 
 - auto’s en parkeren  1307 m²
 - paden    316 m²

16 % van perceel wordt besteed aan 
ontsluiting auto’s

3 pp. diensvoertuigen

34 pp. personeel
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Ondanks de inzet op een meer duurzame mobiliteit, is het wenselijk om het 
huidige aanbod aan parkeergelegenheden te behouden. Gelet op het te realiseren 
programma van eisen is het aantal van 37 plaatsen bovendien een realistisch 
streefcijfer. Er dient echter wel nagedacht te worden over een duurzamer 
ruimtegebruik. Kan het parkeren bijvoorbeeld ondergronds opgelost worden, zodat 
de begane grond volledig gevrijwaard blijft en ingezet kan worden als (autoluwe) 
open ruimte (speelplaats, tuinen, etc.). 

Daarnaast is er momenteel ook een gebrek aan publieke toegangszone. Kinderen 
komen voor het overgrote deel met bussen naar school. Dit gebeurt via de Van 
Schoonbekestraat wat in de ochtend -en avonduren een drukke belasting van het 
publiek domein met zich meebrengt. 

mobiliteitsenquête bij het personeel van Emmaus
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De onverharde ruimte op de Emmaussite is zeldzaam. Slecht 11 procent van 
de terreinoppervlakte is groene ruimte. In het noorden van de site ligt een kleine 
siertuin die met een hekken afgesloten is. Daarnaast bevinden zich aan weerszijden 
van de nieuwbouwklassen enkele kleine stroken gras.
 
Deze groene ruimten liggen verdrongen, als quasi onzichtbaar groen in de rand, 
en worden niet betrokken bij de werking van KOCA. Uitgezonderd als oefentuinen 
voor onderhoud, worden deze zones ingezet voor de tuinbouwklassen.

Meer groene, onverharde ruimte binnen de werking van Emmaus is ten sterkste 
wenselijk. Enerzijds kan dit groen meer levenskwaliteit bieden aan de school en 
zorginstelling, anderzijds kan dit groen ingezet worden bij de tuinbouwklassen.

Versnipperd onzichtbaar groen

Onzichtbaar groen aan de rand Onzichtbaar, weinig inzetbaar groen aan de rand
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onbebouwd ruimte   4071 m²

groene (onverharde) ruimte   908 m²

slechts 11 % van perceel is groene ruimte



Aanname programma van eisen

PROGRAMMA

Naast een laagkwalitatieve ruimtelijke inbedding en een zwaar verouderde 
bebouwde infrastructuur, wijzen interne bevragingen ook op een gebrek aan 
oppervlakte om volwaardig onderwijs en zorg te kunnen aanbieden. 

Onderwijs
Algemeen is er voor het onderwijs op Campus Emmaus vraag naar grotere 
klassen en lokalen. De ruimtevraag betreft een nood aan minstens 8 bijkomende 
klaslokalen (van 6 tot 8 leerlingen) voor de verschillende opleidingsvormen van de 
Speciale Beroepsschool Emmaus. Daarnaast is er ook behoefte naar bijkomende 
ondersteunende lokalen (i.e. voor therapie, begeleiding, etc.) en een aanzienlijke 
uitbreiding van de sportinfrastructuur.

Een vergelijking met de maximaal subsidiabele oppervlakte vanuit de 
subsidiekanalen van AGIOn onderstreept eveneens het tekort van huidige 
bebouwde vloeroppervlakte. Deze huidige oppervlaktes zijn nauwkeurig en 
uitgevoerd in een tabel gezet. Deze tabel zal als bijlage aan dit bundel worden 
toegevoegd. 
In een overzichtstabel op de volgende pagina, hebben we de huidige oppervlaktes, 
naast de subsidiabele vloeroppervlakte voor onderwijs gezet. Deze liggen 
gemiddeld genomen 40-60% hoger dan de gerealiseerde vloeroppervlakte.
Op basis van de bevragingen is een algemeen programma van eisen opgesteld 
met de wenselijke oppervlaktes die in een laatste kolom zijn toegevoegd aan de 
overzichtstabel.

De Zuidschool is vandaag groter voorzien dan de fysische norm vraagt. Wanneer 
we de oppervlakte voor circulatie (30% !) hier vanaf trekken, blijkt de school 
+- overeen te stemmen met deze norm. Probleem blijft wel de oppervlakte die 
MFC inneemt = 550 m2, omdat die bijna integraal afgaat van nuttige en nodige 
klasruimte. Indien in de toekomst deze oppervlakte v eruit gehaald kan worden, kan 
de school opnieuw wat groei opvangen en de nodige klaslokalen bijmaken.

Zorg
Ook voor de zorgvoorzieningen is een gelijkaardig tekort aan gebouwde 
vloeroppervlakte t.o.v. de subsidiabele oppervlakte vanuit VIPA merkbaar. Hier 
is vanuit de directie van het MPI geen onmiddellijke bijkomende ruimtebehoefte. 

8 bijkomende klaslokalen (30 ipv 22)

2 bijkomende afzonderingsruimtes (3 ipv 1)
 

8 x 55 m2  = 440 m2

2 x 20 m2 = 40 m2 

totaal =      1730 m2

+15% circulatie =    260 m2 

algemeen totaal    1990 m2

1 extra turnzaal + kleedkamers
 

600 m2  + 150 m2 = 750 m2

 

80 m2

 

400 m2

 

20 m2

 

bestaand programma school + bijkomende behoefte = 8000 m2

 

inschatting m2 `s

1 extra multimedialokaal 
 

1 bijkomende refter voor de leerlingen
 

medische dienst (3 ipv 2)
 

BIJKOMEND PROGRAMMA SCHOOL

OV1, OV4

LO

ADMINISTRATIE

KEUKEN
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Rekening houdend met de nodige flexibiliteit in het toekomstig gebruik (van MPI 
naar MFC) en de huidige kleine kamergroottes (gemiddeld 10 - 12 m²) is een 
toename in vloeroppervlakte wenselijk. Dit geldt voor het volledige MPI Emmaus, 
bestaande uit het Trainingshuis (14 bedden), het Trappenhuis (14 bedden) en 
Emmaus (61 bedden).

Uitgaande van deze informatie werd er vervolgens een gewenst programma van 
eisen opgesteld voor onderwijs, zorg en ondersteunende diensten. Er wordt 
uitgegaan van een vloeroppervlakte voor onderwijs van 8.000 m² en zorg met 90 
bedden van 5.000 m².

Voor het MFC dat zich vandaag in de Zuidschool bevindt, bestaat er een 
ruimtebehoefte van +- 600 m2.



MFC : 600 m2

aanname PvE

School Emmaus    8000 m² 
MFC secundair     5000 m²
MFC lager    600 m²
centrale adm. en GON  1550 m²
KIT, crisis, thuis en audio 650 m2

 

Beroepsschool : 8000 m2

centrale admin. : 1300 m2

MFC : 3000 m2

GON : 270 m2

KIT: 160 m2

crisisondersteuning : 100 m2

thuisbegeleiding : 120 m2

audio : 140 m2

onthaal : 70 m2
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90 plaatsen internaat + 50 plaatsen semi-internaat

850 m2 : overkoepelende functies

90 plaatsen  x 65 m2   = 5.850 m2

(semi - internaat is niet gesubsidieerd)

90 plaatsen   x 55 m2   = 5.000 m2

5 ondersteuningsgroepen (OG) : 28 plaatsen (18 internaat + 10 semi)

>
>

>

10 leefgroepen : 14 plaatsen (9 internaat + 5 semi)

MFC

VIPA

LEEFGROEP

PROGRAMMA MFC

Algemene diensten

Centrale administratie 
Deze is vandaag gehuisvest in de Louise Marie en beslaat +- 1300 m2.
Hetzelfde programma dient in de toekomst gehuisvest te worden, maar kan 
op een meer compacte oppervlakte gerealiseerd worden omwille van de vele 
circulatieruimte die vandaag ingerekend werd.

GON
Heeft in de toekomst nood aan 270 m2 voor haar coördinatieteam en kernactiviteit. 
Bijkomend heeft GON nood aan 200 m2 uitwijkruimte die tijdens de schooluren 
beschikbaar is. Deze wordt 1 keer per week gebruikt.

KIT
Heeft nood aan multifunctionele ruimte voor het lesgeven. Bijkomend is er plaats 
nodig voor 4 begeleiders, coördinator en pedagoog. Een buitenruimte met 
moestuin en dieren kan ook bijdragen tot hun taak.  In totaal wordt hun ruimtevraag 
geraamd op 160 m2.

Crisisondersteuning
Heeft in de toekomst nood aan 100 m2. Deze dienst wordt bij voorkeur gekoppeld 
aan KIT.

Thuisbegeleiding
Heeft behoefte aan 120 m2. De 11 thuisbegeleiders komen allen met de auto. Met 
een parkeerbehoefte dient rekening gehouden te worden. Vandaag stationeren de 
thuisbegeleiders hun wagen voor eigen rekening op de openbare weg wanneer ze 
op kantoor zijn. Deze dienst wordt bij voorkeur gekoppeld aan de audiologische 
dienst.

Audiologische dienst
Deze zou bestaan uit 1 cabine, een labo, een gespreksruimte, een 
landschapskantoor en een wachtruimte. De totale behoefte wordt begroot op 140 
m2.

KIT, Crisisondersteuning, thuisbegeleiding en audiologische dienst hebben allen 
baat bij het delen van 1 gemeenschappelijk onthaal, een pauzeruimte voor het 
personeel en bergruimte.

HUIDIG	   SUBSIDIABEL GEWENST
ONDERWIJS	  EMMAUS SCHOOL 6.000 8.870	  (AGION) 8.000

SPORTHAL 300 1.400
ONDERWIJS	  ZUIDSCHOOL SCHOOL 8.500 6.550 6.550
MFC TRAININGHUIS 400 65	  X	  14	  =	  910 55	  X	  90	  =	  5.000

EMMAUS 2.620 65	  X	  61	  =	  3.965
TRAPPENHUIS 350 65	  X	  14	  =	  910
ZUIDSCHOOL 600 550

CENTRALE	  ADMINISTRATIE 1.850 800 1.300
GON 200 0 270	  (+200	  uitwijk)
THUISBEGELEIDING 273 20	  M2/VTE 120
KIT 170 0 150
CRISISONDERSTEUNING 90 0 100



43MASTERPLAN KOCA — EINDRAPPORT

aanname PvE (ondergrens)

school     8.000 m² 

zorg      5.000 m²

centrale administratie  1.300 m²

GON    2.70 m²

terrein
8.043 m²



Masterplan GZA, in samenspraak met 
Stramien

OVERIGE ONTWIKKELING IN HET GEBIED

Naast de ontwikkeling van KOCA, is de grootschalige buur GZA eveneens bezig 
met de ontwikkeling van haar gebied. Gelijktijdig aan de nieuwbouw aan de 
Markgravelei, waar serviceflats ontwikkeld werden, is Stramien in opdracht van 
GZA bezig met de ontwikkeling van een masterplan voor de totale site van GZA, 
masterplan Camillus. Ook de nieuwe ontwikkeling aan de Lokkaardstraat, de 
aanbouw op de bestaande kapel, wordt hierin gekaderd. 
Vanuit GZA zit hier geen hoogdringendheid op de ontwikkeling van het volledige 
gebied, maar een doorkijk naar de lange toekomst voor het gebied is wenselijk om 
de verschillende bouwprojecten te kunnen toetsen. Dit werd zo gevraagd door de 
stad die als vergunningverlenende overheid wil weten waar het gebied naartoe 
evolueert.  

nieuwe serviceflats aan de Markgravelei op grondgebied GZA

In de loop van het proces zijn in een aantal workshops met Stramien, Osar 
en Blauwdruk de plannen voor het globale masterplan verder uitgewerkt en 
voorgesteld aan GZA en KOCA. 
De resultaten hiervan zijn terug te vinden in een aantal kaarten die verder in 
het rapport volgen. Echter, in de schema’s die de verschillende visie-elementen 
verduidelijken is abstractie gemaakt van een noordelijke uitbreiding aan het terrein. 
Deze tekeningen zijn niet letterlijk te lezen.
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STRAMIEN, Architectuur en Ruimtelijke Planning cvba SINT-CAMILLUS - Antwerpen   .   Wonen & Wijken   .   2013

02WW_100101

Dit masterplan hertekent een bestaand bouwblok 
met middenin de huidige zorgcampus Sint-Camillus, 
vlakbij de Markgravelei. Het groene binnengebied is 
een historisch restant van het oude klooster. Dat is 
wel verdwenen, maar de sporen van de historische 
‘stempel’ zijn nog duidelijk zichtbaar. De zeer grote 
schaal van de groene ruimte is uniek in de kernstad.

Op verschillende plaatsen verbindt het masterplan 
deze tuin met de omliggende straten, zo maakt het 
huidige private karakter overdag plaats voor een 
open, doorwaadbare groenzone voor de woonwijk.

Het plan voorziet op twee plaatsen een grondige 
uitbreiding van het bestaande RVT-gebouw. Aan de 
straatzijde vervangt een volledig nieuwe vleugel met 
45 zorgkamers het huidige Sint-Norbertus-instituut 
en aan de binnenzijde van het bestaande complex 
verwijst een tweede uitbreiding naar de historische 
footprint van het voormalige klooster. Een patio 
sluit aan bij de oude kloostergang en grenst aan de 
bestaande kapel die zo terug een centrale plaats 
inneemt in het geheel.

Kleine bouwvolumes vullen de binnenranden van 
het bouwblok aan. Deze autonome woonentiteiten 
zorgen voor een kwalitatieve maar open omranding 
van het groene binnengebied. De zorgflats vormen 
een onderdeel van het gehele bouwblok, met een 
duidelijke link naar de zorgcampus. De groene park-
zone blijft maximaal behouden, als bindende kracht 
voor het geheel. Auto’s blijven buiten het bouwblok 
of parkeren ondergronds.

In een volgende fase kan de herontwikkeling van de 
gebouwen van de Hogeschool aan de Van Schoon-
bekestraat integraal deel uitmaken van het project.
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VISIE
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Drie campussen in de 19e eeuwse 
gordel
De versnippering van KOCA heeft op het merendeel van haar locaties duidelijk 
zijn grenzen bereikt. Deze versnippering bemoeilijkt een vlotte logistieke werking, 
wat zich doorvertaalt naar de nood aan bijkomend personeel en het personeel 
en leerlingen onnodig extra belast: pendelen tussen locaties, verdeling van de 
diensten, etc. 

Daarenboven maakt deze versnippering dat KOCA als organisatie geen herkenbaar 
en eenduidig gezicht naar de buitenwereld heeft: administratie bevindt zich in de 
Louise Marie, scholen en internaten bevinden zich op verscheidene locaties, etc. 
De outreachende functies bevinden zich te verscholen. 
Het masterplan wenst een verdere versnippering tegen te gaan. Sterker nog: het 
masterplan streeft ernaar om deze versnippering om te keren.

In een optimaal scenario zouden de verschillende activiteiten van KOCA gebundeld 
worden op één grotere site. Aanvankelijk werd er door het bestuur gezinspeeld 
op een scenario van deze aard door een mogelijke verhuis uit de 19e eeuwse 
gordel. Dit is echter niet wenselijk: de huidige locaties bieden vanwege hun hechte, 
ruimtelijke inbedding, kwaliteiten die buiten de stadskern moeilijker te waarborgen 
zijn. 

We denken in dit geval onder meer aan vlotte toegang tot openbaar vervoer voor 
kinderen en personeel, sociale integratie, etc. Een integrale verhuis blijkt eveneens 
niet haalbaar: een beweging naar een andere locatie houdt immers in dat andere 
een ander doelpubliek aangesproken wordt en men rekening moet houden met 
andere leerlingenpopulatie.

Als algemeen uitgangspunt geldt een afname van de ruimtelijke versnippering. 
Concreet wordt hierbij gefocust op de toekomstige verdere ontwikkeling van drie 
campussen in de 19e eeuwse gordel. De campussen van de Zuidschool en het 
Jonghelinckshof kunnen verder ontwikkeld worden. Campus Emmaus dient volledig 
herontwikkeld te worden, maar dit biedt mogelijkheden om een groot deel van het 
momenteel versnipperde patrimonium te integreren in de hernieuwde campus. Zo 
wordt er gezocht om de externe delen van het MPI Emmaus, meer bepaald het 
Trainingshuis en het Trappenhuis, te integreren op Emmaus. Daarnaast worden ook 
de centrale administratie van Louise Marie en GON ondergebracht op de site van 
Emmaus.
De diensten van KIT, crisisondersteuning, audiologie en thuisondersteuning 
worden best gecombineerd. Dit kan op het Jonghelinckshof. 
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Campus Emmaüs

Campus Zuidschool

Campus Jonghelinckshof

aanname PvE

School Emmaus    8000 m² 
zuidschool     6.550 m²
MFC secundair     5000 m²
MFC lager    600 m²
centrale adm. en GON  1550 m²
KIT, crisis, thuis en audio 650 m2

 

Louise Marie

Trappenhuis + Thuisbegeleiding

Trainingshuis

Audiologie

Fransenplaats



behoud van A-blok en mogelijkheid tot afstoten of herontwikkeling van Louise-Marie

behoud
A-blok

mogelijkheid tot
afstoten Louise-Marie

Als uitgangspunt voor een hernieuwde en meer integrale Campus Emmaüs geldt 
een tabula rasa voor het overgrote deel van de site. De verouderde, bouwtechnisch 
en -fysisch ondermaatse vleugels van het school-/internaatgebouw, alsook de 
achterbouwen aan Louise Marie worden niet behouden. 
Gelet op de geldende subsidietermijnen is het daarnaast de vraag of ook de 
huidige nieuwbouwklassen worden weerhouden als te behouden patrimonium. 
Deze klassen liggen op een strategisch ongewenste plaats (ze belemmeren 
mogelijke relaties met het groene hart van het ruimere binnenblok) en bieden 
weinig mogelijkheden tot herontwikkeling. Indien de subisidietermijn de 
‘afschrijving’ van het gebouw inhaalt, stellen we voor om de afbraak hiervaan te 
overwegen. 

Uitgangspunt: afbraak van bestaande 
school en internaat, behoud A-blok

historische foto van A-blok met kopse toren (bron: Delcampe)

CAMPUS EMMAÜS

Het zeventien traveëen tellende A-blok met kopse toren langs de Van 
Schoonbekestraat is recent gerenoveerd en wordt behouden, behalve de meest 
oostelijke aanbouwen. 
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behoud
A-blok

mogelijkheid tot
afstoten Louise-Marie
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De statige herenwoning Louise Marie langs de Lange Lozanastraat wordt 
behouden. Het is echter een gebouw dat zich niet goed leent tot kantoorgebouw. 
Zoals in de bouwtechnische bespreking is aangeven zijn de mogelijkheden van het 
gebouw aan hun plafond. Vandaag zit hier ong. 1250 m2 kantooroppervlakte in.
We stellen voor om het gebouw op lange termijn af te stoten en de opbrengsten 
hiervan in te zetten voor herontwikkeling van de campus Emmaüs.

Uitgangspunt: afstoten van Louise Marie

overtollige circulatie in het pand Louise Marie ruimtes die zich niet goed lenen voor het inrichten van kantoren
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Het noordelijke deel van het bouwblok, langs de Van Schoonbekestraat en de 
Lange Lozanastraat, bestaat hoofdzakelijk uit aaneengesloten, kleinkorrelige 
residentiële bebouwing met private achtertuinen. Naar het zuiden verandert deze 
structuur door de grootschaligere bouwvolumes van het huidige Emmaus. 

De ontwikkelig in het nieuwe plan wil dit noordelijke deel afbouwen met behulp 
van een nieuw bouwvolume. Dit bouwvolume rekt zich zoveel mogelijk ten zuiden 
van het perceel op en vrijwaart een maximaal onbebouwde ruimte in het noorden. 
Hiermee sluit de nieuwe open ruimte aan op de bestaande achterliggende tuinen,
in tegenstelling tot de bestaande situatie waar het gesloten rechthoekige gebouw 
de tuinen uit de rand afblokt. 

Afbouwen van noordelijk deel bouwblok

zicht op de particuliere tuinen in de noordelijke hoek van het bouwblok
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In tegenstelling tot het dichtgebouwde binnengebied uit het verleden (zie foto 
rechts), pleiten we voor het behoud van het huidige open en groene binnengebied. 
De maat van de open ruimte is ruimhartig, en we trachten een ruimte van tenminste 
100 meter bij 90 open te houden. De open ruimte  krijgt de bovenhand en de 
gevels aan weerszijden van de ruimte zijn amper ervaarbaar t.o.v. elkaar. 
We koesteren de centrale open ruimte als een grote kwaliteit, waarnaar de nieuwe 
gebouwen zoveel mogelijk gericht worden. De beperkte huidige bebouwing 
(rusthuisvleugel, kapel en voormalige palliatieve eenheid) gaat echter weining 
interactie aan met dit open gebied. De nieuw toegevoegde serviceflats zijn hier 
al wel duidelijker op gericht, ook met toegangen. De nieuwe gebouwen bouwen 
hierop verder en versterken dit idee.    

Grote open ruimte in het bouwblok

10
0 

m

90 m

historische foto met de vleugels van het oude gasthuis
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100 m 90 m
LOKKAARDSTRAAT
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Behalve dat de grootschalige ruimte vandaag open is, is een ander belangrijk 
kenmerk het groene karakter. De grootschalige parkachtige ruimte maakt de 
beleving aan de binnenzijde van het bouwblok uniek in de 19-de Eeuwse gordel. 
Gezien de kwetsbare functies die hier gehuisvest zijn en worden, is dit een ideaal 
woonklimaat dat gekoesterd en ten volle ingezet moet worden. 

Groen hart centraal in het bouwblok

grootschalige parkachtige ruimte, gezien vanuit de gebouwen aan de Lange Lozannastraat

zicht op de parkachtige ruimte, gezien vanaf de zuidzijde
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Markgravelei

Lange Lozanastraat

Lokkaardstraat

Ondanks dat het een groot bouwblok betreft, zou een doorsteek voor langzaam 
verkeer doorheen het gebied niet onlogisch zijn. Maar omwille van doelgroepen 
voor wie het binnengebied bestemd is, wordt het niet wenselijk geacht. GZA, 
eigenaar van het binnengebied, wil beschut en luw wonen voor ouderen installeren, 
aangevuld met wonen voor kinderen die op Emmaüs school lopen. De toegang aan 
de Markgravelei staat overdag open, maar wordt ‘s avonds afgesloten.
Het voorstel gaat uit van doorgangen en toegangen voor de mensen die in het 
gebied wonen of werken, zonder openbaar karakter. 

Ontsluitingsmogelijkheden voor 
voetgangers (niet openbaar)

Ook pleiten we voor een genuanceerde scheiding tussen KOCA en GZA. De 
meerwaarde van rond een gemeenschappelijke ruimte te staan, zou anders door 
hekwerken teniet gedaan worden.  De vraag is of er überhaupt sprake moet zijn 
van een afscheiding tussen KOCA en de rest van het binnengebied?
De scheiding tussen de noordelijke parkeerterreinen en het huidige park bestaat uit 
een haag, die ingepast is in het totale karakter. Dit lijkt ons een fijne begrenzing die 
past bij het park.

zicht op de parkachtige ruimte met een haagafscheiding naar de noordelijk gelegen parkeerplaatsen
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doorsteek
via onthaal MFC
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Een belangrijke ambitie die door GZA, in samenspraak met Stramien naar voren 
wordt geschoven, is dat het parkeren in de toekomst zo intensief mogelijk onder 
de grond gebeurd. Hierdoor kan de niet bebouwde ruimte ingezet worden als 
parkruimte. De nieuwe toegang voor de ondergrondse parkeerplaatsen voor de 
serviceflats is overmaats aangelegd, zodat hij in de toekomst doorgekoppeld kan 
worden naar een mogelijkse noordelijke ontwikkeling. 

Parkeren wordt maximaal naar de 
ondergrond gebracht

ondergrondse parking
personeel KOCA

bovengronds parkeren
GZA

ondergrondse
parking
GZA / KdG

*

nieuwe toegang naar de ondergrondse parking serviceflats, 
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toegang ondergrondse parking
personeel KOCA

beperkt bovengronds 
parkeren GZA

toegang
ondergrondse
parking
GZA / KdG
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We stellen een scheiding van school en zorg voor in het nieuwe opzet van de site, 
anders dan in de huidige situatie waar het internaat op de school gevestigd is. 
De huidige eigendom van KOCA aan de Van Schoonbekestraat is beperkt van 
omvang. Omwille van de uitbreiding van de school stellen we voor om deze site 
integraal in te zetten voor het schoolgebeuren. 
Daarnaast stellen we een locatie voor op grondgebied van GZA voor de realistie 
van een nieuw MFC. Kinderen die als internen verblijven, horen op een plek 
te wonen die gescheiden wordt van het schoolgebeuren. Hiermee kan een 
thuisomgeving volwaardig worden vormgegeven, zowel in het gebouw als in de 
beschikbare buitenruimte. 

* netto oppervlaktes

Twee projecten voor Campus Emmaüs
School en Zorg

huidige leefgroep op het dak van de school 
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kwalitatief school maken op 
gronden van KOCA

MFC KOCA binnen het grotere 
geheel van een zorgcampus

KOCA
8.043 m²

GZA
25.667 m²

KdG (GZA)
4.770 m²
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Deel 1 van de opgave
Bouw van een volwaardige school

De huidige school bedraagt ong. 5500m2. Het uitgangspunt voor de nieuwe 
school is een gebouw van ong. 8000 m2.
Na een bevraging van mevr. Van Bouwel, zijn de huidige tekorten in beeld 
gebracht: Naast het tekort aan +/- 8 klaslokalen, mist de school ook algemeen 
ondersteunende ruimtes:
Er is maar 1 turnzaal, waardoor niet elke klas 1 uurtje kan sporten. Lichamelijke 
opvoeding gebeurt ook op de speelplaats, maar dit is sterk weersafhankelijk; Er is 
geen bib;   Er zijn geen rustige ruimtes, waar leerlingen zich kunnen terugtrekken; 
Er is geen ziekenkamertje, hoewel dit wettelijk verplicht is; Er zijn geen lokalen 
voor leerkrachten; één refter is te weinig. Momenteel wordt er gegeten in 2 shiften, 

én de internen eten binnen hun leefgroep. Drie shiften is praktisch onhaalbaar 
(uurregelingen). 

We trachten een gebouw van deze omvang te realiseren op de huidige campus 
Emmaüs, enkel voor de school en zonder beroep te doen op het A-blok, gezien 
zijn ongunstige indeling. Hiertoe worden een aantal richtlijnen als uitgangshouding 
genomen voor het ontwerpend onderzoek op de plek:
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De huidige gebouwen op grond van KOCA staan op of kort tegen de 
perceelsgrenzen. De huidige zuidwestelijke gevel staat op de perceelsgrens, 
de noordoostelijke gevel van 4 bouwlagen komt tot minder dan 4 meter tot de 
achtertuin van de buren. 
Om toch een voldoende groot programma te kunnen realiseren dat de volledige 
school omvat, stellen we voor om zo goed mogelijk de 45°-regel toe te passen. Zo 
wordt de nodige afstand genomen t.o.v. de naburige percelen. 

Relatie tot buren

15 m

HUIDIG - schoolgebouw van 2 tot 3 bouwlagen bevindt zich op perceelsgrens MASTERPLAN - schoolgebouw houdt voldoende afstand tot de buren 
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perceelsgrens en bestaande bebouwing vrijwaren 
om volwaardige tweegevel-gebouwen te kunnen 

maken binnen het principe van 45% regel

15 m

12 m
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zuidwestelijke perceelsgrens afstand tussen de noordoostelijke 
gevel en de perceelsgrens
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8 m

15 m

HUIDIG - internaat op het 3e en 4e bouwlaag met diepe inzichten in de naburige percelen MASTERPLAN - schoolgebouw houdt voldoende afstand tot de buren 
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Het A-blok bij de straat vormt een duidelijk gezicht voor KOCA. Er werd echter 
door de directie aagegeven dat dit gebouw zich niet goed leent voor leslokalen. 
Het gebouw telt 2150 m2 en we stellen voor om het in te zetten als centraal 
administratief gebouw voor KOCA. Dit houdt in dat de 1300 m2 kantoorruimte 
van de Louise Marie hier ingebracht kan worden, aangevuld met  andere 
administratieve diensten (bv. GON). 
Hierdoor kan er ten volle gebruik gemaakt worden van de zichtbaarheid en het 
duidelijke gezicht dat het gebouw vandaag heeft aan de Van Schoonbekestraat als 
het centrale gebouw voor de organisatie. 

Een volwaardige school, met zoekruimte 
voor een centrale administratie
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A-blok
2150 m²

serre
400 m²

afbouw
180 m²

nieuwbouw
8090 m² +1041 m² 
ondergrondse parking

oppervlakte te behouden gebouwen        2.150 m²
(A-blok = 2150, zonder Louise Marie)

oppervlakte uitbreiding  9.710 m²
(8090+400+180+1040)

totaal     11.860 m²

4bwlg

3bwlg

5bwlg

2bwlg

1bwlg
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Bij de sloop van de oostelijke aanbouwen tegen het A-blokwordt plaats gemaakt 
voor een ruimhartige toegang tot de school. De Van Schoonbekestraat is een 
vrij nauwe en donkere straat. Door een verbrede open ruimte langs het A-blok te 
voorzien, wordt de vernauwing van de straat doobroken en ontstaat een voorplein 
waar de leerlingen kunnen uitstappen, verzamelen etc. voor ze de school inlopen. 
In deze ruimte kan een boom voorzien worden, die bijdraagt aan het vergroenen 
van de harde Van Schoonbekestraat.  
De eigelijke toegang naar de school is een doorgang onder de nieuwe vleugel die 
uitgeeft op de speelplaats, en in het verlengde ligt van de nieuwe open ruimte die 
gecreëerd wordt.

Een gezicht aan de Van 
Schoonbekestraat

16 m

10
 m

16
 m

zic
ht

ge
ve

l

HUIDIG - Aansluiting Van Schoonbekestraat MASTERPLAN - Een gezicht aan de Van Schoonbekestraat met een publieke onthaalzone

oostelijke bestaande aanbouwen toegang school via onderdoorgang naar de speelplaats
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toegang school via onderdoorgang naar de speelplaats
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Het schoolgebouw met centrale gang omarmt een speelplaats. Het gedeelte 
overdekte speelplaats en toegang tot de school wordt gecombineerd onder de 
nieuwe noordelijke vleugel van de school. 
In tegenstelling tot de versteende ruimte van vandaag stellen we voor om de 
speelplaats in te richten als een groene ruimte naar analogie met de inrichting van 
de rest van het binnengebied.

Kwalitatieve open ruimte

voorbeeld van een groene speelruimte voor KPC Genk (ref. osar)
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Ondergronds parkeren

Aangezien we het terrein maximaal willen bebouwen en daarnaast nog voldoende 
ruimte willen openhouden voor kwalitatieve buitenruimte, lijkt het ons niet wenselijk 
om de auto’s voor het personeel bovengronds te stallen. We stellen voor om onder 
de noordelijke vleugel een ondergrondse parking te maken voor 37 wagens. Dit 
kan gezien de diepte van de vleugel op een ideale manier ingericht worden met 
een centrale rijweg en parkeerplaatsen aan beide zijde van de weg. In de nieuwe 
aanbouw tegen het A-blok wordt op gelijkvloers een toegang tot de hellingsbaan 
gemaakt naar de noordelijke vleugel, zodat er geen ‘gat ‘ in de openruimte ontstaat, 
maar deze mee geïntgreerd wordt in de bebouwing. Dit is een kwaliteitswens waar 
de dienst vergunning van de stad Antwerpen op aandringt. 
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1040 m² ondergrondse parking
37 pp.
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Deel 2 van de opgave
Volwaardig en kwalitatief zorg voorzien

- mfc koca binnen het grotere geheel van een zorgcampus
- opportuniteit van een zorgcampus voor GZA, KDG en KOCA
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Scenario’s voor het MFC op grond van GZA

Mogelijk minimaal scenario voor MFC KOCA Mogelijk maximaal scenario voor MFC KOCAs

In een ideaal scenario wordt het volledige MFC, voor 90 bedden gerealiseerd 
op grondgebied van GZA. De locaties Trainingshuis, Trappenhuis en het huidige 
internaat op het dak van de school worden dan gecentraliseerd in een nieuw 
gebouw van ten minste 5500m2. 
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KdG
gezondheidszorg en on-
derwijs

zorginstelling 
MFC  KOCA

residentie
zusters GZA

GZA
Gemeenschapshuis 
St Camillus (RVT)

serviceflats
GZA

MFC KOCA binnen het grotere geheel van een zorgcampus

school
  KOCA
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Een erfdienstbaarheid van GZA aan 
KOCA voor de bouw van het MFC

Tussen juli en december 2014 zijn een aantal gesprekken gevoerd met GZA, die 
telkens werden voorbereid door Blauwdruk en Osar, samen met Stramien. Tijdens 
deze gesprekken werd afgetast wat enerzijds een opbouw van het masterplan voor 
de campus Vanschoonbekestraat kan inhouden, en anderzijds welk deel specifiek 
voor KOCA kan gaan dienen. Om de toekomst van GZA zo flexibel en open 
mogelijk te houden, is gesteld dat enkel het stuk dat vandaag als parking dienst 
doet ingezet werd in een erfdienstbaarheid voor KOCA. Hierop kan een volume 
van 3100 m2 gerealiseerd worden, wat huisvesting biedt voor 54 jongeren en 30 
ondersteuning. Dit laat toe om in eerste plaats de jongeren (61) die vandaag in 
de dakverdieping van de school gehuisvest worden te verhuizen. Hier zit nog een 
verschil op van 7 plaatsen.  

KOCA
1:2000 op A3

BLAUWDRUK / OSAR / STRAMIEN

0 10 20 50 m
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2.   54 PLAATSEN MFC = 870 m2 FOOTPRINT GEBOUW 
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Een ander aspect dat in de loop van het proces naar boven kwam is de 
parkeercapaciteit voor GZA. Vandaag heeft GZA 92 parkeerplaatsen bovengronds 
ter beschikking, daarnaast worden er 11 parkeerplaatsen verhuurd aan 
buurtbewoners en zitten 40 plaatsen mee in de concessie aan KdG. 
In overleg werd tussen GZA en Koca overeengekomen om een zone van 54 
plaatsen af te stoten. Vandaag wordt deze parking niet ten volle benut. Na afstoting 
zou GZA een tekort hebben van 18 plaatsen. Dit kan worden gecompenseerd 
door  benutten van de 11 plaatsen voor de buurt en het bijmaken van 7 plaatsen 
ter hoogte van het zusterverblijf. 
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Veilig en grondgebonden wonen in een 
groen binnengebied

De 54 jongeren worden gehuisvest in een volume met een voordeur naar het 
binnengebied en een achterdeur naar hun tuin. Zo ontstaat er een woonomgeving 
met voor -en achtertuin temidden een groen parkgebied.
‘s Avonds wordt het volledige gebied afgesloten en ontstaat er een veilig en 
geborgen woongebied voor zorgwonen, samen met de assistentiewoningen van 
GZA. 
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Collectief wonen in een variabele groep 
van 9 tot 15

Als test werd een principeplan opgesteld waarbij 2 leefgroepen van 9 jongeren op 
1 niveau gehuisvest worden. Hier dient nog een bureel voor een contextbegeleider 
aan toegevoegd te worden.
Dit plan laat een mogelijke indeling zien en moet niet gezien worden als een vast 
gegeven, maar als een oplijsting van een noodzakelijk te voorzien programma. In 
een latere fase zal een concreet schetsontwerp afgetoetst moeten worden met de 
dienst vergunningen en het masterplan van GZA.

We stellen voor om elke groep een aparte voordeur te geven vanuit een centrale 
traphal waar telkens 3 verticaal geschakelde leefgroepen op uitkomen. Deze inkom 
geeft uit op een geheel van eet -en zitruimtes, ontspanningsruimte en centraal een 
keuken per 9 jongeren. De kamers schranken zich naar de voor -en achterzijde, 
zodanig dat er vanuit de leefruimtes overal zichten ontstaan op de omgeving. Deze 
opstelling laat ook toe om overal daglicht te laten doordringen.
Het is ook mogelijk om te werken in gesplitste groepen van 4 à 5  jongeren. Per 
kamergeheel van 4 à 5 jongeren voorzien we een apart sanitair geheel.

Op de teruggetrokken dakverdieping is er ruimte voor bijkomende burelen en 
gespreksruimtes. Hier is momenteel een ruimte voorzien van +- 500 m2. Dit 
volume kan maar definitief vastgelegd worden na een overleg met de stad.

Deze dakruimte kan eventueel ook dienstdoen als bijkomende eetplaats voor de 
36 resterende plaatsen MFC, indien deze te ver van campus Emmaus gehuisvest 
zouden worden.
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Deel 3: Alternatieve bijkomende locaties 

Naast de huidige drie centrale locaties, Emmaüs (incl. erfpacht GZA), 
Jongelinckshof en de Zuidischool, is een bijkomende, grootschalige site ter 
aanvulling wenselijk. Hier zou het gedeelte van het MFC op gerealiseerd kunnen 
worden, ter vervanging van het Trappenhuis ( Korte Lozanastraat, 1 leefgroep) en 
het Trainingshuis (Haantjeslei, 1 leefgroep). 
De organisatie KOCA vzw heeft nergens in de 19de Eeuwse gordel 
voorkooprecht. Bovendien ligt een nieuwe locatie voor het MFC bij voorkeur op 
wandelafstand van de campus Emmaüs, wat wil zeggen op max. een 800-tal meter.
De zoekruimte voor een grootschalige nieuwe locatie is erg beperkt. 
Op 13 januari 2015 heeft een overleg plaatsgevonden met AG Vespa (Steven 
Decloedt, directeur Bouw), Koen Linders van KOCA, en mensen van BD en Osar. 
Tijdens dit overleg werd patrimonium waarover de stad beschikt, overlopen. Dit 
patrimonium komt in de toekomst vrij op de private markt, en er kunnen regelingen 
getroffen worden indien hier patrimonium bijzit dat interessant zou zijn voor KOCA.
Interessante locaties zijn : Paleisstraat, een reeks woningen in de Jozef de 
Bomstraat,   

Jozef de Bomstraat

Molenstraat

Molenstraat
Nr 24

10 K 1523/E/3

Nr 25

Nr 27
Nr 29

Nr 31

Nr 21

Vermoedelijke 
indeling

Vermoedelijke 
indeling

Nr. 21 Nr. 25 Nr. 27 Nr. 29 Nr. 31

50  100   150   200  250                                500cm

Nr. 21 Nr. 25 Nr. 27 Nr. 29 Nr. 31

50  100   150   200  250                                500cm

Nr. 21 Nr. 25 Nr. 27 Nr. 29 Nr. 31

50  100   150   200  250                                500cm

begane grond

niveau 1

niveau 2 en 3inplanting
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NOORD

LIFTLIFT

A

A

NOORD

BESTAANDE TOESTAND

De Jozef de Bomstraat bestaat uit 4 aaneengesloten woningen. In totaal kan hier 
een volume gerealiseerd worden van +- 800 m2. We vinden hiervoor geen passende 
invulling vanuit het patrimonium van Koca.

Het gebouw aan de Paleisstraat beslaat een grondoppervlakte van 1200 m2. De 
bebouwde oppervlakte beslaat 530 m2 per niveau. 

De bovenste verdiepingen zijn perfect van formaat voor de huisvesting van 4 
leefgroepen van telkens 9 jongeren (buso Emmaus). De begane grond kan dienst 
doen voor de 550 m2  MFC Jongelinckshof die vandaag in de Zuidschool zitten.
We raden aan om de aankoop van dit pand sterk in overweging te nemen.
  

begane grond

gevel snedeinplanting
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CAMPUS ZUIDSCHOOL

Aangezien de school nog maar recent gerenoveerd is, is het niet mogelijk om nu 
opnieuw grootschalige werken uit te voeren of doorgedreven aanpassingswerken 
uit te voeren. Oplossingen zullen lokaal en binnen de huidige indeling gezocht 
moeten worden. 
Er werd contact opgenomen met Diko. Hieruit blijkt dat de school niet meer kan 
uitbreiden gezien de beperkte oppervlakte van de broodnodige speelplaatsen. 

Indien de site Paleisstraat aangesneden zou worden, kan dit wel een 
uitwijkmogelijkheid bieden voor het MFC Jongelinckshof dat zich vandaag verspreid 
in de school bevindt. De site bevindt zich slechts op 150 m van de zuidschool.
Voor de allerkleinste leerlingen kan er nog wel een lokaal MFC in de school 
toegewezen worden. 
Indien het MFC uit de school gehaald kan worden, is het mogelijk om GON in 
de Zuidschool te integreren. Zij hebben een behoefte aan 270 m2 in basis met 
uitwijkmogelijkheid van 250 m2 tijdens de schooluren. Deze uitwijk kan dan 
genomen worden in de lokalen van MFC  lager.

Wanneer de Paleisstraat niet aangekocht kan worden, dient er verder bekeken te 
worden hoe de ruimtelijke druk op de school verminderd kan worden. Dit hetzij 
via een interieuropdracht voor een goed samengebruik van lokalen in de school, 
of via een goede samenwerking over de campussen heen tussen leefgroepen en 
schoolgebouw.
We beklemtonen hier het belang van het scheiden van school en wonen, dat ook 
wordt voorgesteld voor campus Emmaus.

Zuidschool

Paleisstraat

150 m



CAMPUS JONGHELINCKSHOF

Op campus Jongelinckshof stellen we voor om het gebouw langs de 
Coebergerstraat te benutten voor volgende diensten : 
KIT - crisisondersteuning - audiologische dienst en thuisbegeleiding. Samen kunnen 
zij 1 onthaal, berging en een pauzeruimte delen.

Schematisch stellen we volgende opbouw voor : 
niv. -1 : berging, technieken en archief
niv. 0 : onthaal en pauzeruimte
niv. 1 en 2 : KIT met toegang tot de tuin en crisisondersteuning
niv. 3 en 4 : audiologische dienst en thuisbegeleiding.

Indien we de ruimtebehoefte van deze programma’s combineren bekomen we 
eenzelfde volume zoals nu aanwezig langs de Coebergerstraat. Hierdoor wordt 
deze campus op zijn beurt voorzien van enerzijds school, anderzijds wonen en een 
dienstenprogramma dat ook voor de Zuidschool ingezet kan worden.

Hierbij valt nog te bekijken of hierbij best gerenoveerd dan wel nieuwbouw aan de 
orde is. 
Thuisbegeleiding vraagt een 12-tal parkeerplaatsen. De realisatie binnen de 
campus hiervan is onmogelijk.  Hier dient beleidsmatig over nagedacht te worden 
hoe dit ondervangen kan worden.
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aankoop Paleis

aanvraag PA - MFC 36

opstartfase realisatiefase 1 : Nieuw Jonghelinckshof en Coebergerstraat

realisatiefase 2 :  MFC voor 90 realisatiefase 3 : School Emmaus en algemene diensten
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Fasering

Mogelijk Scenario ingeval van aankoop Paleisstraat / erfpacht GZA : 

Opstartfase – 2015 :
Aankoop Paleisstraat 
Erfpacht GZA
Aanvraag Principieel Akkoord voor 90 plaatsen MFC.
Aanvraag Agion subsidie voor Campus Emmaus.

tijdelijke huisvesting Paleisstraat : 
niv. 0 : MFC zuidschool 
niv. 1 : KIT - crisisbegeleiding 
niv. 2 en 3 : mogelijkheid tot huisvesting beschermd wonen. Deze appartementen 
kunnen ook verhuurd worden.
Hier bestaat ook de mogelijkheid om GON tijdelijk te huisvesten.

Realisatiefase 1 : Nieuw Jongelinckshof – 2015 – 2020 :
Vernieuwbouw Coebergerstraat voor KIT-Crisisbegeleiding-Audiologische dienst-
Thuisbegeleiding 
Mogelijkheid tot verkoop Lange Elzenstraat.

Realisatiefase 2 : MFC (afhankelijk van bekomen PA MFC) :
Bouw MFC 54 + 36 plaatsen op site GZA en Paleisstraat 
Tijdelijke oplossing zoeken voor GON (bv. Fransenplaats).
Verhuis leefgroepen van dak Campus Emmaus – Trappenhuis – Haantjeslei.
Mogelijkheid tot verkoop Trappenhuis – Haantjeslei.

Realisatiefase 3 : School en centrale administratie :
Tijdelijke verhuis  van school – bv. Fransenplaats of Karel de Grote of Desguinlei.
Nieuwbouw school
Aanpassen Van Schoonbekestraat voor centrale diensten.
Verhuis en mogelijkheid tot verkoop Louise-Marie (2020)
Stop huur Fransenplaats.
Kan er ook een tijdelijk scenario bedacht worden voor de school – ingeval van uitblijven 
subsidies Agion.

mogelijke verkoop
Louise - Marie

MFC 54 plaatsen – Campus Emmaus : 
Fase 1 :  nieuwbouw serre op locatie siertuin
Fase 2 :  afbraak serre, archief GZA (en lasatelier) (opletten met tijdelijke oplossingen 
voor winkelhulp)
Fase 3 :  nieuwbouw MFC 54 plaatsen (bouwtijd 18 maanden)
Fase 4 :  verhuis 54 plaatsen MFC – afbraak dakverdieping. 

MFC 36 plaatsen + MFC Zuidschool Paleisstraat  : 
Fase 1 : leegmaken gebouw Paleisstraat en zoeken van een tijdelijke oplossing voor 
MFC Zuidschool (bv. Fransenplaats - Jongelinckshof - ...)
Nieuw pand zoeken voor beschermd wonen volwassenzorg wanneer ze gehuisvest 
worden in de Paleisstraat.

=> idealiter verloopt de realisatie van deze 36 plaatsen parallel met de realisatie van 
de 54 plaatsen MFC. Dan is een afbouw van capaciteit met 7 plaatsen niet nodig en 
kan het oude patrimonium redelijk snel verkocht worden.

School en centrale administratie – Campus Emmaus : 
Fase 1 :  Verhuis 
Verhuis  3 keukenklassen  – 5  klassen op verdieping. (uitwijkmogelijkheid = 
Fransenplaats 506 m2 (8 klassen) 
ofwel verhuis naar andere locatie (bv. Karel de Grote)
Verhuis van sport - 455 m2 (Zuidschool – Karel de Grote – PIVA)
Verhuis van refter - 820 m2 (Karel de Grote – eten in de klas ?)
Fase 2 :  nieuwbouw school en sporthal - 8000 m2
Fase 3 :  Verhuis nieuwe school – leegmaken hoofdgebouw Van Schoonbekestraat
Fase 4 :  Aanpassen gebouw Van Schoonbekestraat
Fase 5 :  Verhuis Louise-Marie naar Van Schoonbeke – 1300 m2  met mogelijke 
verhuis van GON. 
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Kostentabel

2477 KOCA, ANTWERPEN BEGROTING MASTERPLAN
05.03.2015

osar architects nv

BEGROTING	  MASTERPLAN

Emmaüs	  -‐	  Van	  
Schoonbekestraat	  

-‐	  school

Emmaüs	  -‐	  
erfpacht	  GZA	  -‐	  

MFC

Emmaüs	  -‐	  Van	  
Schoonbekestraat	  -‐	  

administratie

Coebergerstraat Paleisstraat

Aantal	  plaatsen	  (MFC) / 54 90 / 36
Opp	  afbraak	  gebouw	  
(bruto	  vloeropp.)

serre	  +	  archief	  GZA / 1.050 / / /

blokken	  BCD	  en	  deel	  A 8.255 / / 650 /
blok	  E 340 / / / /

lasatelier 305 / / / /
Opp	  uitbraak	  verhardingen 3.075 1.331 / 700
Opp	  verbouwing grootste	  deel	  blok	  A 800 / 1.350 / 2.000
Opp	  nieuwbouw	  (bruto	  vloeropp.) 7.200 3.100 / 650 400
Opp	  nieuwe	  serre	  (school) 390 / / / /
Opp	  nieuwe	  parkeerplaatsen 37 0 0 0 0
Opp	  nieuwe	  buitenaanleg 4.237 1.918 0 70 300
Opp	  nieuwe	  overdekte	  speelplaats 350 / / / /

KOSTEN

AANKOOP	  /	  ERFPACHT
Erfpacht	  GZA:	  33	  jaar 5.000 euro/jaar 165.000
Aankoop	  pand,	  incl	  registratierechten 1.500.000

AFBRAAK

Afbraak	  gebouw 25 euro/m² 222.500
*

10.000
Uitbraak	  buitenaanleg 7 euro/m² 21.525 * 9.317 4.900

BOUWKOSTEN	  
Nieuwbouw	  schoolgebouw	  (incl	  LO	  en	  techn.	  ruimte) 1.315 euro/m² 9.464.760 *
Nieuwbouw	  serre 550 euro/m² 214.500 *
Nieuwbouw	  MFC	  (projectfase	  1,2,3) 1.474 euro/m² 4.570.105 589.691
Nieuwbouw	  KIT/crisisond./audiol./thuisbeg. 1.500 euro/m² 975.000
Verbouwing	  vanuit	  goede	  staat 750 euro/m² 600.000 * 1.012.500
Verbouwing	  vanuit	  slechte	  staat 1.100 euro/m² 2.200.000
Vaste	  uitrusting	  school	  ("eerste	  uitrusting")	  -‐	  in	  nieuwbouw 130 euro/m² 936.000 *
(Vaste	  uitrusting	  MFC) incl	  bij	  bouwkost incl	  bij	  bouwkost
Losse	  uitrusting	  school 65 euro/m² 520.000
Losse	  uitrusting	  MFC 147 euro/m² 457.010 294.845
Losse	  uitrusting	  van	  Schoonbekestraat	  en	  Coebergerstraat 50 euro/m² 67.500 32.500
Parking	  (ondergronds) 20.000 euro/pl 740.000
Parking	  (bovengronds) 2.000 euro/pl 0
Overdekte	  speelplaats 657 euro/m² 230.048 *
Buitenaanleg	  (open	  speelplaats	  en	  groen) 100 euro/m² 423.700 * 191.800 7.000 30.000

ANDERE	  KOSTEN
Algemene	  kosten	  (o.a.	  erelonen	  arch.,	  studiebureaus,	  VC,	  EPB,	  enz.) 10% op	  alles	  behalve	  

aankoop	  en	  erfpacht
1.337.303 523.823 108.000 101.450 311.944

BTW	  21%	  op	  algemene	  kosten 21% 280.834 110.003 22.680 21.305 65.508
BTW	  21%:	  school,	  Coebergerstraat,	  losse	  uitrusting	  MFC	  (en	  l.u.	  Coebergerstraat) 21% 2.808.337 95.972 14.175 213.045 61.918
BTW	  6%:	  bouwkost	  en	  omgevingswerken	  MFC 6% 286.873 60.750 169.475

TOTALE	  KOSTEN 32.083.596	  € 17.799.507 6.419.904 1.285.605 1.350.300 5.228.281
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Emmaüs	  -‐	  Van	  
Schoonbekestraat	  

-‐	  school

Emmaüs	  -‐	  
erfpacht	  GZA	  -‐	  

MFC

Emmaüs	  -‐	  Van	  
Schoonbekestraat	  -‐	  

administratie

Coebergerstraat Paleisstraat

SUBSIDIES	  (volgens	  huidige	  procedures,	  incl	  BTW)
AGIOn

Subsidies	  school	  bouwkost,	  incl	  afbraak	  en	  eerste	  uitrusting:	  zie	  * 60% van	  * 7.267.820
Subsidies	  school	  ondergrondse	  parking	  (max.	  fysische	  norm:	  1272	  m2	  *	  1290,66	  euro/m2) 60% daarvan 985.032 (1)
Subsidies	  school	  algemene	  kosten:	  7%	  van	  subsidiabele	  bouwkost 60% daarvan 577.700

Subsidies	  school	  btw	  op	  drie	  voorgaande	  bedragen 60% daarvan 1.854.416
aankoop	  +

VIPA nieuwbouw verbouwing verbouwing
Subsidies	  MFC	  aankoop	  +	  verbouwingen:	  max.	  75%	  van	  nieuwbouw	  (en	  max.	  60%	  van	  
aankoopbedrag	  of	  venale	  waarde	  en	  60%	  van	  raming	  verbouwingen)

60% van	  aankoopbedrag	  of	  
van	  venale	  waarde	  
(laagste)

1.605.434

Subsidies	  MFC	  leefgroepen,	  PF	  123:	  50	  m2	  *	  500	  euro/m2	  *	  index	  (*	  75%	  bij	  verbouwing)	  EN	  max.	  
60%	  van	  de	  raming	  bij	  verbouwing

40.541 euro/pl	  nieuwbouw 2.189.228

Subsidies	  MFC	  leefgroepen,	  PF	  4:	  50	  m2	  *	  50	  euro/m2	  *	  index	  EN	  max.	  60%	  van	  de	  raming	  bij	  
verbouwing

4.054 euro/pl	  nieuwbouw 218.923

Subsidies	  MFC	  algemene	  functies	  ,	  PF123:	  15	  m2	  *	  500	  euro/m2	  *	  index	  (*	  75%	  bij	  verbouwing)	  
EN	  max.	  60%	  van	  de	  raming	  bij	  verbouwing

12.162 euro/pl	  nieuwbouw 607.500

Subsidies	  MFC	  algemene	  functies	  ,	  PF4:	  15	  m2	  *	  50	  euro/m2	  *	  index	  EN	  max.	  60%	  van	  de	  raming	  
bij	  verbouwing

1.216 euro/pl	  nieuwbouw 40.500

Subsidies	  MFC	  algemene	  kosten:	  10%	  van	  subsidie	  PF1234 10% van	  subsidies	  PF1234 240.815 64.800

Subsidies	  MFC	  btw	  op	  bouwkost,	  excl	  PF4	   6% van	  subsidies	  PF123 131.354 36.450
Subsidies	  MFC	  btw	  op	  PF4	   21% van	  subsidies	  PF4 45.974 8.505
Subsidies	  MFC	  btw	  op	  algemene	  kosten	  (10%	  van	  kosten	  PF1234) 21% van	  subsidies	  alg.	  kost 50.571 13.608

TOTALE	  OPBRENGSTEN 15.938.627	  € 10.684.967 2.876.864 771.363 0 1.605.434

Totaal	  Opbrengsten	  school (1)
Totaal	  Kosten	  school

Opbrengsten	  -‐	  kosten

Totaal	  Opbrengsten	  MFC
Totaal	  Kosten	  MFC 60%	  raming	  PF	  123 60%	  raming	  PF	  123

607.500 1.673.815
Opbrengsten	  -‐	  kosten 75%	  van	  500*index +

176.907
Totaal	  Opbrengsten	  Coebergerstraat 60%	  raming	  PF	  4 +
Totaal	  Kosten	  Coebergerstraat 40.500 60%	  van	  aankoopbedrag

50*index 1.200.000
Opbrengsten	  -‐	  kosten 109.461 =

3.050.722
OF

100%	  van	  nieuwbouw	  (totaal)
1.605.434

effectieve	  kosten	  voor	  parking	  zijn	  nu	  lager!	  In	  principe	  dus	  max.	  60%	  van	  
raming,	  wat	  444.000	  euro	  is	  ipv	  985.032	  euro.	  Maar	  raming	  kan	  aangepast	  
worden	  zodat	  meer	  subsidie	  verkregen	  kan	  worden.

5.253.660	  €
13.433.790	  €

-‐8.180.129	  €

0	  €
1.350.300	  €

-‐1.350.300	  €

10.684.967	  €
17.799.507	  €

-‐7.114.540	  €
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Stappenplan in toekomstig proces

MFC :

3100	  m2	  opp.	  nieuwbouw Stap	  1:	  principieel	  akkoord	  vanuit	  GZA	  voor	  de	  grond
erfpachtverlening	  voor	  33	  jaar

	   Stap	  2:	  verbintenis	  omzetten	  naar	  een	  juridisch	  bindende	  concessie
Stap	  3:	  aanvraag	  subsidiedossier	  bij	  Vipa=	  principieel	  akkoord
op	  basis	  van	  masterplan:	  inschatting	  volume,	  programma	  en	  akkoord	  met	  GZA
met	  opmaak	  van	  stedenbouwkundig	  attest

MFC	  2	  :
2000	  m2 Stap	  1:	  gesprekken	  met	  derden	  voor	  bijkomende	  huisvesting:	  

.	  AG	  Vespa	  voor	  bijv.	  Paleisstraat	  
Stap	  2:	  studie	  nieuwbouw	  vs.	  verbouwing

SCHOOL :

8000	  m2	  opp	  nieuwbouw Stap	  1:	  aanvraag	  subsidiedossier	  bij	  Agion=	  principieel	  akkoord
op	  basis	  van	  masterplan:	  inschatting	  volume,	  programma	  en	  akkoord	  met	  GZA
Stap	  2:	  gesprekken	  met	  derden	  voor	  tijdelijke	  huisvesting	  

.	  AG	  Vespa	  voor	  bijv.	  Desguinlei	  

.	  KdG	  voor	  een	  gedeelde	  concessie	  in	  Van	  Schoonbekestraat	  (pas	  vanaf	  2000	  m2	  zinvol)

.	  Stad	  voor	  sportinfrastructuur
Stap	  3a:	  eventuele	  opmaak	  van	  stedenbouwkundig	  attest

COEBERGERSTRAAT  :
650	  m2 Stap	  1:	  opmaak	  programma	  van	  eisen

Stap	  2:	  studie	  nieuwbouw	  vs.	  verbouwing
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