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OCMW Zottegem opent 
nieuw woonzorgcentrum

Sinds november vorig jaar beschikt het OCMW van Zottegem over een gloednieuw 
woonzorgcentrum. ‘Woonzorgcentrum Egmont’ moet twee gebouwen van het 
vroegere rusthuis Ter Deinsbeke vervangen. Een derde, meer recenter blok wordt 
dit jaar gerenoveerd en in het nieuwe pand geïntegreerd. Qua architectuur en 
inrichting werd gekozen voor een optimale benutting van de ruimte in combinatie 
met een maximaal comfort en een aangename huiselijke sfeer. 

Met de toenemende vergrijzing groeit de nood aan degelijke woonzorgcentra 
voor ouderen. De stad Zottegem heeft een rijk aanbod op dat vlak, met zowel 
commerciële als private- en OCMW-tehuizen. Deze laatste categorie dateerde 
echter van decennia geleden en bood eigenlijk niet meer het beoogde comfort. 
Voorzitter van het OCMW, Kurt De Loor: “Omdat wij sterk in een openbare 
pijler van de ouderenzorg geloven, hebben we beslist om resoluut voor een 
vernieuwing van onze infrastructuur te gaan. Gelukkig kregen we hiervoor de 
steun van de Vlaamse Overheid, die zestig procent van het project subsidieerde. 
Belfius nam de rest van de investering voor zijn rekening en wij kregen voor 
dertig jaar het consessierecht op het gebouw. Een nieuw terrein moesten we 
niet zoeken, want op de Campus Ter Deinsbeke was nog voldoende braaklig-
gende grond beschikbaar. Bovendien was het OCMW-bestuur erover eens dat 
het nieuwe rust- en verzorgingscentrum het bestaande moest vervangen, met 
uitzondering van één gebouw dat nog niet zo oud is en de mogelijkheid bood 
om in het nieuwe pand te worden geïntegreerd.” 

Efficiënte benutting van het oppervlak
Het nieuwe Woonzorgcentrum Egmont heeft een oppervlakte van 11.7730 m² 
en telt drie bouwlagen, met bovenaan nog een ruimte waarin de technieken zijn 
ondergebracht. In de kelder bevinden zich de keuken, het lokale dienstencen-
trum en een dagverzorgingscentrum voor vijftien personen. Dankzij een Engelse 
koer geniet dit deel van de kelder van heel wat daglicht, waardoor het eigenlijk 
als een volwaardige verdieping kan worden beschouwd. In het gedeelte waar 
geen daglicht binnenvalt, bevinden zich de technische- en opslagruimtes met 
een los- en laadkade. De begane grond heeft twee ingangen (de hoofdingang 
aan de Deinsbekestraat en een toegang naar het lokaal dienstencentrum via de 
Arthur Gevaertlaan) die via een ‘binnenstraat’ met elkaar zijn verbonden. Daar 
werden alle gemeenschappelijke diensten gelokaliseerd: onthaal en receptie, 
cafetaria en restaurant, kapsalon, manicure en de administratieve ruimtes. De 
rest van de oppervlakte op de begane grond wordt ingevuld door 45 kamers die 
in kleinere ‘leefgroepen’ van vijftien zijn opgedeeld. Per twee leefhoeken is er 

ook een ontspanningszaal én een verpleegpost. De eerste verdieping borduurt 
op dit concept voort en telt eveneens 45 kamers met bijhorende ontspannings-
zalen en verpleegposten, alsook de faciliteiten voor kortverblijf met zes kamers. 

Contact met natuur staat centraal
Qua inplanting werd een vrij eenvoudig concept nagestreefd. Het gaat om drie 
rechthoekige blokken die telkens aan één kant met elkaar zijn verbonden. Op 
de begane grond is er ook een verbindingsgang tussen de behouden, gereno-
veerde vleugel en het achterste blok van de nieuwbouw. Boven de ‘binnen-
straat’ van de begane grond werd met een terugspringende gevel en groendak 
gewerkt, zodat de bewoners direct contact met ‘groen’ hebben. Architect 
Steven Declerck van Boeckx Architects: “Dat contact met de natuur stond in 
het ontwerp centraal. Zo werden ook alle gemeenschappelijke ruimtes van 
een groot terras voorzien. Daarnaast zullen tussen de drie blokken patio’s met 
groenbekleding worden aangelegd, waar de bewoners gemakkelijk even van 
de buitenlucht  kunnen genieten. Ten slotte zijn er in elke kamer twee ramen 
met een lage borstwering om een goede inkijk te voorzien en een maximale 
lichtinval te garanderen.” 

Huiselijk ingericht
De woongelegenheden zelf hebben een vierkante vorm en meten 28 m². Ze 
zijn opgedeeld in vier zones: een inkom met een ruime ingebouwde kast waar 
zelfs een rolstoel in past, een zitkamer, een slaaphoek én een badkamer. Kurt De 
Loor: “Deze laatste heeft een uitschuifbare wand, zodat de bewoner letterlijk 
vanuit zijn bed in de sanitaire cel kan worden getild. In het algemeen werd 
gestreefd naar een interieur die huiselijkheid uitstraalt. Zo zijn alle kamers in 
frisse kleuren geverfd, zijn er zitnissen in de gangen én hebben alle gangen een 
bekende straatnaam van Zottegem of een deelgemeente gekregen, dit om de 
herkenbaarheid voor de bewoners te maximaliseren.”    ›
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Torhoutsesteenweg 52, BE-8400 Oostende
T +32 59 808 804
info@boeckx.be, www.boeckx.be

Laarnebaan 106a, BE-9070 Heusden-Destelbergen
T +32 92 521 122
www.devloed.be, info@devloed.be

DETOO
 DESIGN 
 TO OPERATE

Boeckx en De Vloed, twee architectenbureaus die zich 
steeds hebben gespecialiseerd in onderwijs en de zorg, 
engageren zich nu om samen toonaangevende projecten te 
realiseren die het leef- en werkcomfort van de 21ste eeuw 
mee bepalen. Die nieuwe entiteit heeft een naam gekregen 
die de gemeenschappelijke kracht en ambitie perfect 
onderstreept: DETOO Architects.

Serge Lefevere • Johan Cogge • Albaan Tas • Jan De Vloed

Eurochair Projects NV
Beverensestraat 33
B-8850 Ardooie
T  +32 51 480 974
E  projects@eurochair.be
W www.eurochair.be

Eurochair is al meer dan 20 jaar de referentie voor totaal-
inrichting, wij bieden u dan ook een ongeëvenaarde service 
en expertise bij de uitwerking van uw meubelprojecten. 
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Creatief met meubelen
Voor het zitmeubilair deed Zorghotel Ter Deinsbeke een beroep op Eurochair 
Projects uit Ardooie. Deze firma is al meer dan twintig jaar een referentie 
voor totaalinrichting en verdeelt enkele exclusieve merken. Tevens kan het 
bedrijf putten uit het aanbod van zusterbedrijf ‘De Zetel’, dat zich al meer dan 
negentig jaar specialiseert in houten stoelen en tafels die nog met Belgisch 
vakmanschap worden gemaakt. 

Ann-Sophie Behaegel: “In de oplossingen die wij voorstellen, gaan design, creativiteit 
en productontwikkeling hand in hand. We leveren persoonlijk advies van A tot Z, 
hebben een eigen vormgeefster in dienst én zorgen voor maatwerk indien dat is 
gewenst. In Zorghotel Ter Deinsbeke hebben we alle livings ingericht met stoelen, 
tafels en zithoeken. Daarnaast hebben we de gangen voorzien met maatwerk banken 
die als rustpunt fungeren. En ten slotte leverden we ook al het losse meubilair voor de 
kamers: tafels, stoelen en relaxzetel.”

Om de link met de behouden oude vleugel te slaan, koos de architect voor een 
betonconstructie die voornamelijk met donkerbruine bakstenen (gelijmd metsel-
werk) werd ingevuld. Daarnaast werden tussen de ramen enkele accenten met 
prefab wit achitectonisch beton aangebracht. Waar mogelijk werden groenda-
ken voorzien, de rest zijn EPDM-daken. Binnen werden alle tussenwanden met 
gyproc afgewerkt, terwijl de dragende wanden uit metselwerk bestaan. 

Volgende fases
In fase twee die in oktober dit jaar start, worden de twee bestaand blokken 
afgebroken en het overblijvende gebouw gerenoveerd. Steven De Clerck: 
“Structureel wordt weinig veranderd. Alle  ruimtes krijgen een esthetische 
opknapbeurt. Tevens wordt vooraan nog een extra volume gebouwd waarin drie 
dagzalen met een leef- en eetruimte zullen worden ondergebracht. In totaal zal 
deze vleugel zestig kamers huisvesten. We verwachten dat deze werken tegen 
half 2018 klaar zullen zijn, waarna zal worden gestart met de aanleg van een 
centraal inkomplein en een bovengrondse groene parking.”  •
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FEITEN EN CIJFERS
OPDRACHTGEVER Belfius Bank Nv
ZORGVERLENER Ocmw Zottegem
CONCEPTCOÖRDINATOR Johan Kegels, OCMW Zottegem 
ARCHITECT Boeckx Architects

VAST INTERIEUR De Laere, Gullegem
LOS MEUBILAIR  Eurochair, Ardooie
BEDDEN EN NACHTKASTJES wissner bosserhof, Mechelen

BOUWTIJD oktober 2012 – oktober 2015
TOTALE OPPERVLAKTE TERREIN 22.775 m²
TOTALE OPPERVLAKTE GEBOUW 11.770 m²
TOTALE BOUWKOSTEN € 20.844.663 excl. btw

Hoogwaardige interieurafwerking
Met 85 jaar zorgvuldig opgebouwde expertise staat De 
Laere NV garant voor hoogstaande kwaliteit op het gebied 
van de afwerking van gebouwen, interieurinrichting en 
vast meubilair. In samenwerking met architecten creëert 
het bedrijf het hoogst mogelijke afwerkingsniveau aan 
de correcte prijs. Indien gewenst realiseert de firma de 
opdracht als totaalaannemer interieur. 

De referenties in de rust- en ziekenhuissector spreken voor zich. 
Maar daarnaast is De Laere NV ook actief in tal van andere 
sectoren, met gekende referenties zoals het concertgebouw in 
Brugge, de Kanselarij van de Eerste Minister, et cetera. Daarnaast 
staat de firma hoog aangeschreven voor zijn onberispelijke 
realisaties in de privésector.

In Zorghotel Ter Deinsbeke stond De Laere in voor alle maatmeu-
bilair, zoals de kledingkast, het sanitaire meubel en het tv-meubel 
met koelkast in elke kamer. Verder leverde de firma ook de 
receptie, de kitchenettes, het meubilair van de de verpleegposten 
en alle andere maatmeubilair.


