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DOELSTELLING(EN) VAN DE PRESENTATIE

Elementen aanreiken om praktisch na te denken over 

volgende vragen: 

• In welke gevallen voor geavanceerde modulaire 

prefabricatie kiezen?

• Welke technische eisen zijn eraan verbonden?

• Hoe dit type project uitvoeren in het kader van 

overheidsopdrachten?

• Welk resultaat kan worden verwacht?

Op basis van de feedback over het uitgevoerde project van 

het ziekenhuiscentrum Ambroise Paré – vleugel F in 

Bergen.
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PLAN VAN DE UITEENZETTING

I. INLEIDING: GEAVANCEERDE PREFABRICATIE

II. DE CONTEXT: WAAROM PREFAB?

III. HET PROJECT: FEEDBACK 

IV. HET RESULTAAT: BALANS EN 

AANDACHTSPUNTEN

V. CONCLUSIE: EEN DUURZAME OPLOSSING?
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I. INLEIDING
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• Bouwwijze waarbij het volledige gebouw wordt opgedeeld 

in modulaire 3D-elementen die op maat worden 

geprefabriceerd 

• Afbouw en technische uitrustingen inbegrepen

• Grotere controle over het project (termijn, kosten en 

kwaliteit) en minder hinder op de bouwplaats 

GEAVANCEERDE PREFABRICATIE
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INLEIDINGII. DE CONTEXT



• Dichtbebouwde ziekenhuissite in bedrijf in een stedelijke 

omgeving
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WAAROM PREFAB?



• Dichtbebouwde ziekenhuissite in bedrijf in een stedelijke 

omgeving

• Ziekenhuisprogramma: patiëntenkamers en operatieblok 

• Intense activiteit en spoedafdeling in bedrijf in de buurt

• Snelle terbeschikkingstelling noodzakelijk, dus korte 

uitvoeringstermijn vereist

• Rationeel gebruik van de grondoppervlakte op lange 

termijn
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WAAROM PREFAB?



WAAROM PREFAB?

• In deze context resulteert het kiezen voor 

prefabricatie:

 in een sterke verkorting van de uitvoeringstermijn op de 

bouwplaats

 in de beperking van de hinder op een gevoelige 

(ziekenhuis)site 

 in een duurzame infrastructuur die makkelijk te 

demonteren is 

– Bijzonder sterk (> 500 kg mobiele lasten per m²…)

– Nadenken over de herstructurering van de site op lange 

termijn
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WAAROM PREFAB?

• De haalbaarheid van het project werd verzekerd 

door:

 een compatibel programma (patiëntenkamers, operatieblok,…)

 een ontwerp dat vanaf het schetsontwerp op een modulaire 

aanpak gericht was

 een constructieve dialoog met de gespecialiseerde 

ondernemingen

– Gebouw van 5 bovengrondse niveaus, verbonden met bestaande 

bouwwerken

– Eisen eigen aan de ziekenhuiscontext: hygiëne, brandweerstand van 2 

uur,…

– Flexibiliteit voor latere verbouwingen 
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III. HET PROJECT

ZIEKENHUISCENTRUM 

AMBROISE PARÉ

BERGEN, BELGIË

Nieuwe modulaire ‘vleugel F’

220 modules – 10.000 m²

staalstructuur / betonnen dekvloeren  

sept 2015: begin van de werken

sept 2017: indienststelling (VE)

Programma:

operatieblok (6 operatiezalen), 

3 verpleegeenheden, kleedkamers, 

admininistratieve ruimten, en zware 

medische diensten (sterilisatieafdeling)
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FEEDBACK

• 1. Ontwerp van het project

• 2. Offerteaanvraag en werkplaatstekeningen 

• 3. Voorbereiding van de bouwplaats en constructie 

buiten de bouwplaats

• 4. Transport en plaatsing van de modules

• 5. Afbouw en gevels op de bouwplaats
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De modulatie-eisen vanaf het schetsontwerp integreren

FEEDBACK
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De modulatie-eisen vanaf het schetsontwerp integreren

FEEDBACK
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De modulatie-eisen vanaf het schetsontwerp integreren

FEEDBACK
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De modulatie-eisen vanaf het schetsontwerp integreren

FEEDBACK
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Tijdens de studiefase op een maximumaantal parameters 

anticiperen en deze preciseren

FEEDBACK
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Het bestek: evenwicht tussen prestatie-eisen en 

beschrijvingen 

FEEDBACK



20

FEEDBACK
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Bij een offerteaanvraag is het absoluut noodzakelijk 

objectieve parameters vast te leggen om de modulaire 

systemen onderling te kunnen vergelijken

Bijvoorbeeld:

– Welke prefabricatiegraad (gematigde prefab, 

geavanceerde prefab,...) ?

– Welke energieprestaties?

– Welke maximale duur voor de werken op de 

bouwplaats?

– enz.

FEEDBACK
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 Na de gunning van de opdracht is er een fase voor het nader 

uitwerken van de werkplaatstekeningen vereist voor er aan de 

productie kan worden begonnen

FEEDBACK
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FEEDBACK
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FEEDBACK

Voorbereiding van de bouwplaats : afbraakwerken, 

grondwerken, funderingen, rioleringsstelsel, ...

Constructie buiten de bouwplaats : 

ruwbouw, afbouw, technische uitrustingen,…
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FEEDBACK

Constructie buiten de bouwplaats:
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FEEDBACK

Constructie buiten de bouwplaats:
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FEEDBACK
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FEEDBACK

 Plaatsing van de modules…
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FEEDBACK

 Plaatsing van de modules : 50 dagen in totaal (220 modules)
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FEEDBACK

 Ruimten die voor 90 % afgewerkt en uitgerust zijn bij de plaatsing:
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• 1. Ontwerp van het project

• 2. Offerteaanvraag en werkplaatstekeningen

• 3. Voorbereiding van de bouwplaats en constructie 

buiten de bouwplaats

• 4. Transport en plaatsing van de modules

• 5. Afbouw en gevels op de bouwplaats

FEEDBACK
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FEEDBACK

Binnenafbouw (verbindingen, gangen,…)

Buitenafwerkingen (gevelbekledingen, trappen,…)



IV. HET RESULTAAT
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BALANS EN AANDACHTSPUNTEN

 De uitvoeringstermijn op de bouwplaats wordt aanzienlijk verkort 
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BALANS EN AANDACHTSPUNTEN

 Uiterlijk en gebruikerservaring zoals bij een traditioneel gebouw
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BALANS EN AANDACHTSPUNTEN
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BALANS EN AANDACHTSPUNTEN

Goed op de maateisen anticiperen en voldoende ‘marge’ 

voorzien

Brandbeveiliging: toezien op de compatibiliteit met het 

modulaire systeem (ISIB-tests, lichte vloerplaten, …)

Het beheer van de wijzigingen tijdens de uitvoering van 

de werken!!



V. CONCLUSIE
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TOTALE

INVESTERINGS-

KOSTEN

TOTALE 

EIGENDOMS-

KOSTEN 

(TCO)

LEVENSCYCLUS-

KOSTEN 

(LCC)

EEN DUURZAME OPLOSSING?
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Algemeen zicht op de levenscyclus van het gebouw 

Materialen die voor het grootste deel kunnen worden 

gedemonteerd en gerecycleerd 

Beperking van het afval en van het verkeer op de 

bouwplaats



TE ONTHOUDEN VAN DEZE 

UITEENZETTING

• Modulaire prefabricatie vormt een oplossing voor 

moeilijke bouwplaatsen waar de werken in een 

dichtbebouwde stedelijke omgeving moeten worden 

uitgevoerd

• De technische eisen moeten vanaf de eerste 

ontwerpfasen worden geïntegreerd

• Dit type project kan in het kader van een 

overheidsopdracht worden uitgevoerd mits de 

hantering van doordachte criteria 

• De kwaliteit en de duurzaamheid van het eindresultaat 

zijn vergelijkbaar met die van een traditioneel gebouw 44



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN:

archipelago architects (baev + ar-te)
o www.archipelago.be

Gids Duurzame Gebouwen

o www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/prefabricage.html?IDC=9596

Dossier | Prefabricage (Case studie Loi 42)

Modular Building Institute

o www.modular.org

Prefabrication and Modularization: 

Increasing Productivity in the Construction Industry

o https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/el/economics/Prefabrication-

Modularization-in-the-Construction-Industry-SMR-2011R.pdf

45



CONTACT

Laurent GRISAY

Ir. Arch - Partner

Vorstlaan 360, 1160 Brussel

 : 02/673.61.72

E-mail: lgrisay@baev.be


