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2. onthaal 
3. slaapkamer 
4. vergaderruimte 
5. zitruimte 
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De nieuwbouw kadert in een masterplan voor de volledige zorgsite E. 
Remy in het centrum van Leuven. Hierbij wordt uitgegaan van een 
publieke as die de A. Vesaliusstraat met de Vlamingenstraat en het 
stadspark met elkaar verbinden. De verdere ontwikkeling voorziet een 
gefaseerde herinrichting van de site met enerzijds grootschaliger volumes 
en woonvormen aan de buitenzijde en meer kleinschaligere gebouwen 
binnen de bouwblokken. 
 
De inkomzone wordt centraal voorzien in het plan: vanaf de onthaalbalie 
heeft het personeel een duidelijk beeld van wie in en uit het gebouw gaat, 
de bezoeker krijgt snel een overzicht van het centrum. Ook de 
hoofdcirculatie wordt centraal voorzien in het gebouw.  
Op de begane grond worden verder enkele administratieve diensten, de 

thuiszorg en een gemeenschappelijke bar voorzien.  
Op de hoger gelegen verdiepingen worden telkens in het scharnierpunt 
van het gebouw de centrale functies zoals leefgroep, zorgunits, 
verpleegpost, kitchenette, … voorzien. De leefruimtes; kitchenette en 
verpleegunit vormen bewust het knooppunt tussen de beide nachtzones (2 
keer 15 bewoners): ze vormen niet alleen het kloppend hart van de 
instelling, maar kunnen gemeenschappelijk gebruikt worden door de beide 
nachtzones. 
 
Ondergronds wordt over 2 lagen een parkeergarage voorzien. Op deze 
manier kan de site autoluw gehouden worden. 
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Rectur ma quam, tem fugitiur, consed mi, sincto dolum impore, senditatat 
latus el iusdaec eseque oditae. Nem que aliasped que perchit, optatat 
estotatempor accullo reprovidit velit latiorp orestore volorep tatiusanim 
qui dolupti con rehendaes ipsandeles ditiorere pro ommolores untur, ut 
assequa sitatem et voloressum licillab ium dendicteces esent.

On nonsequiscia quianto et duciumquae volupid moluptas eate sitempore 
odi conecume volume aut minim nonectu ritiunt endem consere nestiorepe 
mil ide aces ape ipsant ut pra dolorum reicae sunturitium quam, sequo 
tet aut et is eosti to voles natio occaepre debis evenihiciis eos et eatem 
quos eos nonsequost, volum ut faceritas quunt la di offictur? Ostisque 
nobit doluptaspel mo optio ipic torem que et lacea con exceper fernatus, 
quatem doluptae. Doloris maio tem repuditi doluptu recatem fugitis as 
modistes ex etur, il miliqui od molo et que nes aut plam voluptusam quide 
aspeles trumquod ute pero cor as dendi inte verspit iuntia net omnis 
net ipidusam, untio. Nequi digenimusa cuset id maximol oressimi, sit, 
eosapiendunt qui officie ndemquid quat apiditio vent.
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bureau voor architectuur & planning 
Eind de jaren zestig. De Afdeling Architectuur van de K.U.Leuven 
wordt grondig gemoderniseerd onder de inspirerende leiding van ir. 
architect Paul Felix. Natuurlijk omvat het programma nog steeds de 
klassieke ingenieursvakken. Maar er is ook diepgaande vernieuwing. De 
energiecrisis noopt tot nadenken: Hugo Hens heeft net de basis gelegd 
voor een nieuwe aanpak van de bouwfysica. En de samenleving is in 
beweging: Geert Bekaert plaatst de Architectuur in zijn maatschappelijke 
context.

Na hun Latijnse humaniora moeten Danny Neyens en Marc Martens 
eerst een ommetje maken langs een voorbereidend jaar wiskunde. 
Ze ontmoeten elkaar in Sint-Amand in Gent: hier leren ze haarscherp 
analyseren en problemen oplossen in een minimum aan logische 
stappen.

In hun tweede kandidatuur lopen ze een kersverse assistent tegen het lijf: 
Roger De Martelaere. Het is het begin van een jarenlange zoektocht naar 
de brede betekenis van Architectuur. 

Na hun studies leren ze elk afzonderlijk het weerbarstige architectenvak: 
diepgaande gesprekken met veeleisende private klanten, het geworstel 
met programma’s en budgetten, een onverdroten zoektocht naar 
geschikte materialen en technieken, werken met kleine en vaak 
ongeschoolde aannemers…

BUREAU- 
VOORSTELLING

HISTORIEK
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In 1976 dient zich een eerste publieke opdracht aan. Roger, Danny en 
Marc beslissen om samen te werken aan vijf nieuwe woningen voor 
blinde en meervoudig gehandicapte kinderen in het Ganspoelinstituut in 
Huldenberg. De Werkplaats Voor Architectuur is geboren.

Andere publieke opdrachten volgen. Telkens proberen we iets nieuws te 
realiseren met de teams van onze opdrachtgevers. Ondanks het keurslijf 
van de wetgeving op de overheidsopdrachten en de strenge eisen van 
de subsidiërende overheid, pakken we het project aan op de conviviale 
manier die zo kenmerkend is voor private woningbouw.

Grondige maar ook vriendschappelijke gesprekken met de opdrachtgever; 
respectvolle bevraging van het programma; een no-nonsense ruimtelijke 
en vormelijke materialisatie van de opdracht; strenge controle van het 
budget (want met overheidsgeld wordt zuinig omgesprongen); grondige 
uitwerking van de uitvoeringsdossiers; aanbesteding van het hele werk in 
afzonderlijke percelen; strenge opvolging van de bouwwerkzaamheden… 

“We zullen deze compromisloze 
houding jarenlang consequent 
aanhouden, bijgestaan door 
waardevolle jonge medewerkers. 
Hierbij is ons gezichtsveld 
vanzelfsprekend verbreed.”

Roger De Martelaere heeft generaties architectuurstudenten begeleid. 
Zijn encyclopedische kennis van architectuur is inspirerend bij ieder 
nieuw project, zijn pedagogische opstelling is een hulp voor onze 
jonge medewerkers. Danny Neyens heeft zich vastgebeten in de 
architectuurpraktijk: hoe kwaliteit beoordelen, wat is een zinvolle 
praktijk, hoe verhoudt architectuur zich tot vastgoed, hoe werken 
overheidsopdrachten… 

Zijn kennis helpt ons om programma’s uit te diepen, om ons eigen werk 
in vraag te stellen. Marc Martens heeft steeds de plaats van architectuur 
in de stedenbouwkundige context verkend. Zijn inzicht in stedenbouw 
en ruimtelijke planning doet ons verder kijken dan het geïsoleerde 
architecturale object.

Eind 2008 hebben we besloten om onze jarenlange samenwerking een 
meer professionele juridische structuur te geven en verder te werken 
onder een naam die onze brede interesse beter vertolkt: het bureau voor 
architectuur & planning, bv bvba.

Inmiddels zijn Roger en Danny met pensioen. Drie nieuwe vennoten 
hebben hun plaats ingenomen: Elke Martens, Frank Meuwissen en Els 
Van Impe. Het verhaal gaat verder in dezelfde geest…

HISTORIEK
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zaakvoerders 
ir. Marc Martens, architect, ruimtelijk planner

ir. Elke Martens, architect

ir. Frank Meuwissen, architect

medewerkers 
ir. An-Sofie Michielsen, architect

Els Van Audenaerde, architect stagiair

Els Van Impe, adm. medewerker - boekhouding

BUREAU- 
VOORSTELLING

TEAM
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hardware 
dubbele server “Windows”
back-up server
8 werkposten
3 laptops
A0 laser-plotter
A4/A3 kleurenprinter, scanner en fax geïntegreerd 
in kopieerapparaat
plooimachine
snijmachine
inbindmachine
beamer
vochtmeter
waterpastoestel
hoogtemeter
laser meetapparaat
200m² kantoorruimte met 3 vergaderruimtes

software 
Microsoft Office
VectorWorks
Photoshop
Google Sketch Up
Norton Antivirus
Adobe Acrobat
diverse berekeningsprogramma’s voor verlichting, 
warmteverliezen,…
aangepaste rekenbladen voor iedere projectfase

BUREAU- 
VOORSTELLING

BUREAU- 
UITRUSTING

bureau voor architectuur & planning
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1. de eerste stappen
het vooronderzoek

Voor we met een project starten, stellen we een lijst op van de 
randvoorwaarden: welke vergunningen zullen we moeten aanvragen 
(stedenbouw, lozing), aan welke overheden zullen we het project 
moeten voorleggen (subsidiërende instanties, brandweer, interne 
diensten), wat is het budget, hoe is het met de ondergrond gesteld,  
is er riolering aanwezig, is er een interne logica die we moeten  
respecteren (sleutelplannen, materiaalvoorkeuren), met welk soort 
aannemers gaan we het werk uitvoeren (eigen personeel, algemene 

aannemer, aannemer per bedrijfstak), hoe gaan we het werk aanbesteden 
(openbaar, beperkt). Deze gegevens verwerken we van bij de aanvang in 
de eerste schetsen.

bouwcomité

De opdrachtgever stelt een bouwcomité samen met de verantwoordelijken 
van de belanghebbende geledingen. De beslissingsbevoegdheid van de 
verschillende leden van het comité wordt vooraf vastgelegd. De procedure 
en tijdsbesteding van doorstroming van de gegevens (plannen, dossiers, 
beslissingen) worden uitgewerkt.

De procedure houdt regelmatige vergaderingen op verschillende 
beslissingsniveaus in, die de leidraad zullen vormen voor de 
besluitvorming. Dit is de beste garantie om een tijdsschema te kunnen 
respecteren en de verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen. De 
frequentie, de duur en de omvang van deze vergaderingen kunnen pas 
worden vastgelegd in overleg met de betrokken partijen. Daarbij is een 
zekere flexibiliteit nodig.

Tijdens het ontwerp is samenspraak met de opdrachtgever noodzakelijk. 
Een vaste wekelijkse vergadering kan een interessant uitgangspunt zijn.

programma

Ieder project vertrekt van een programma. Op papier lijkt dit evident: 
wanneer men aan het ontwerp van een gebouw begint, dan moet men 
goed weten wat de inhoud ervan is. De opdrachtgever formuleert dus 

BUREAU- 
VOORSTELLING
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naar best vermogen zijn behoeften, de architect maakt er dan een plan 
rond.

In de praktijk gaat er echter veel informatie verloren in de communicatie 
tussen opdrachtgever en ontwerper. Zo zal een opdrachtgever dikwijls 
zijn behoeften formuleren onder de vorm van ruimtelijke oplossingen: ik 
wil een deur tussen die twee lokalen, ik wil dáár een inkom, het lokaal 
moet die afmetingen hebben. De ontwerper op zijn beurt vertaalt dit 
dikwijls te snel in een definitief plan, zonder zich vragen te stellen over de 
onderliggende behoeften: waarom moet er een relatie zijn tussen die twee 
lokalen en is een deur wel de beste oplossing, vraagt de opdrachtgever 
een inkom op die plaats omdat die daar het best is gesitueerd ofomdat hij 
geen alternatief ziet, zijn de opgegeven afmetingen wel echt geschikt? Wij 
nemen dan ook graag de tijd om het programma grondig te bespreken, 
niet alleen met een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, maar ook 
met de verschillende gebruikers. Het lijkt soms dat dit de voortgang 
van het project vertraagt, maar in de praktijk ondervinden we dat deze 
gesprekken veel misverstanden voorkomen.

praatplannen

Het kan niet bij woorden blijven, er moeten ook plannen getekend 
worden. Het is onze bedoeling om de gesprekken, die zijn aangezet 
bij het opstellen van het programma, door te trekken bij de bespreking 
van de eerste plannen: daarom noemen we ze “praatplannen”: zijn 
de uitgangspunten, geformuleerd bij het programma, wel correct? 
is het programma goed begrepen bij het omzetten in plannen? 
komen er geen nieuwe elementen aan het licht nu we in plan de 
samenhang en de gevolgen van het programma kunnen inschatten? 

2. voorontwerp
haalbaarheid

Wanneer de praatplannen zijn doorgenomen met alle betrokkenen wordt 
het hoog tijd om de haalbaarheid van het project in al zijn aspecten te 
toetsen. We vinden het niet zinvol om een project verder uit te werken, zo 
lang het niet duidelijk is of we de nodige toelatingen kunnen verkrijgen, of 
het technisch op te lossen is, en of het binnen het budget kan gerealiseerd 
worden. Het is een gangbare gedachte, zowel bij opdrachtgevers als 
bij architecten, dat vragen over technieken, budget, duurzaamheid en 
exploitatie in een later stadium wel kunnen opgelost worden. Niets is 
minder waar.

In de eerste voorontwerpen liggen meestal de sleutels vervat van de 
haalbaarheid van een gebouw. Enkele voorbeelden:

- heldere plannen die constructief bedacht zijn zullen de 
stabiliteitsonderdelen beperken;

- een correcte oriëntatie en een juist gekozen compactheid leveren op 
het vlak van energieverbruik grote voordelen op;

- een goed doordachte groepering van functies kan de exploitatie 
van een gebouw aanzienlijk verlichten: het maakt het bijvoorbeeld 
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mogelijk om alleen die delen te onderhouden en te verwarmen die 
daadwerkelijk in gebruik zijn.

In dit vroege stadium van het project gaan we dan ook nauwgezet alle 
haalbaarheidsaspecten na. We informeren omstandig opdrachtgever en 
gebruikers en motiveren de gekozen varianten die we ter goedkeuring 
voorleggen.

administratieve haalbaarheid

- subsidies: calculatie van oppervlaktes, nazicht van normen omtrent 
diverse voorzieningen, bespreking met de administratie;

- brandveiligheid: toetsing van het K.B.; contacten met de lokale 
brandweer;

- stedenbouw: eerste formulering van de integratie van het project in 
zijn omgeving, contacten met stedenbouwkundige diensten;

- milieu: uitzetten van oplossingen in verband met evacuatie van vuil 
water; toetsing bij betrokken overheden;

- nutsvoorzieningen: onderzoek van de beschikbare nutsleidingen, 
contacten met de nutsmaatschappijen.technische haalbaarheid

- stabiliteit: eerste opties i.v.m. de funderingstechniek, controle 
van grote overspanningen, keuze van de constructieve systemen 
(dragend metselwerk, skelet);

- technieken: grote opties i.v.m. verwarming en sanitair;

- akoestiek en licht: opsporen van gevoelige eisen op het vlak van 
akoestiek en licht; controleberekeningen voor cruciale lokalen;

- thermische isolatie: keuze van isolatiematerialen in functie van 
gebruik en gewenste isolatiegraad; controleberekeningen van k-getal 
en van isolerende waarde van cruciale bouwonderdelen.

duurzaamheid

Ook over de duurzaamheid en de ecologische kwaliteit moeten we in een 
heel vroeg stadium nadenken: de belangrijkste warmtewinsten worden 
meestal niet verkregen door het achteraf goed isoleren, maar door

een oordeelkundige opstelling van de lokalen, door een goede oriëntatie, 
door een welgekozen groepering.

We documenteren ons over de materialen. Waar mogelijk wordt de 
levenscyclusanalyse (LCA) van materialen opgezocht. We passen de 
opbouw van de plannen en de detaillering aan de vooropgestelde

materiaalkeuze aan.

financiële haalbaarheid

Wij onderwerpen ieder project van in een vroeg stadium aan een 
nauwgezette kostprijscalculatie: eenheidsprijzen per vierkante meter 
bieden wellicht een uitweg voor snelle ontwerpbeslissingen, maar alleen 
een grondige calculatie opent mogelijkheden voor een verantwoord 
beheer van het budget.

We sommen de verschillende materialen en technieken uitgebreid op en 
tellen de hoeveelheden benaderend. We maken de kostprijscalculatie 
niet aan de hand van stereotiepe prijslijsten maar op basis van 

eenheidsprijzen uit vergelijkbare projecten in uitvoering of van recente 
datum.

Deze uitgebreide raming biedt veel voordelen:

- ze maakt het mogelijk om het project te bevragen op zijn verhouding 
kostprijs/kwaliteit; op basis van de cijfers kunnen we gefundeerde 
beslissingen nemen over de beoogde graad van afwerking, soliditeit, 
onderhoudsvriendelijkheid.

- ze geeft onmiddellijk aan welke posten het zwaarst doorwegen in 
het budget; beslissingen over eventuele besparingen kunnen degelijk 
onderbouwd worden;

- ze vormt de referentie voor de verdere opvolging van het budget; in 
latere fasen kunnen we altijd terugkoppelen naar deze basislijst om 
afzonderlijke dossiers en uitvoeringsbeslissingen in hun globale financiële

context in te schatten.

Een goede raming en een permanente budgetcontrole voorkomen veel 
nutteloze wrijvingen met de opdrachtgever en met de verschillende 
aannemers. Dit is voor ons een essentieel onderdeel van onze

architectenpraktijk.

bouwteam

Een gedetailleerde technische voorstudie in zo’n vroeg stadium van het 



                                                                                   verdieping 4

                                                                                begane grond

16

A
R

C
H

IT
EC

TU
U

R



De locatie van de hoofdzetel van CAW Stimulans op deze plaats in 
Kortrijk, is cruciaal: het is een goed gelegen, goed bereikbare en goed 
zichtbare plaats. In alle opzichten een pluspunt voor de laagdrempelige 
dienstverlening van CAW. De aanwezigheid van een park aan de overkant 
van de straat is een bijkomende troef, zowel voor bezoekers als voor 
personeel: hierdoor is het gebruik van buitenruimte  zelfs nog optimaler 
gegarandeerd dan in het geval van een beperkte private buitenruimte! 

Na de geplande ingrepen zal het gebouw nog toegankelijker zijn dan 
het al was. Vermits er geen grote ingrepen noodzakelijk zijn aan de 
ruwbouw, is een aanpassing van de gebouwschil niet aan de orde. Maar 
de vernieuwing van de ramen (met superisolerend en zonwerend glas) 
zal de energetische prestaties en het comfort aanzienlijk verhogen.

Tijdens de herinrichting zal ook de nodige aandacht gaan naar de 
akoestische demping van de landschapskantoren zodat er een 
aangenaam werkklimaat ontstaat. Het originele concept van het 
gebouw is zeer robuust: er is rondom ruim daglichttoetreding, op alle 
niveaus kunnen ramen over de hele oppervlakte geopend worden zodat 
natuurlijke dwarsventilatie op een eenvoudige manier kan gebeuren. 
Dit zijn allemaal gegeven kwaliteiten die we optimaal benutten in het 
nieuwe concept. Op dezelfde manier maken we dankbaar gebruik van de 
flexibiliteit die in de bestaande gebouwstructuur aanwezig is in de vorm 
van het betonnen draagskelet. Doorenkele oordeelkundige ingrepen 
(de bijkomende binnentrappen tussen niveau 1,2 en 3,4 bijvoorbeeld) 

Opdrachtgever: CAW Stimulans Kortrijk
 Voorstraat 53, 8500 Kortrijk
Contact:  Pascal Heytens, directeur
 
Projectarchitect:  Marc Martens
Studie stabiliteit:  in eigen beheer
Studie technieken:  in eigen beheer

Omvang:  1.256 m²
Bouwkost:  € 541.280,28 (excl erelonen, btw)
Ontwerp:  2011
Ingebruikname:  2013

ARCHITECTUUR

CAW  
STIMULANS,
KORTRIJK
herinrichten hoofdzetel 

bureau voor architectuur & planning
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Dundi acit, od qui officabo. Ut ea volores ectatur sitiur aut laborest 
fugianis vendenti denti ut volore sincte liquias eos simin pro moditat 
quidelendam quis quae praectatur? Quiatur adi occullenis aut rere 
demolum ex el everepu ditatqui delenim agnatia poreror esenim repelen 
imaio. Otam laboreiunti ad ut ma sum, cum quaturit quos ab inisimust 
alitis et occus rehenim illiquisquas qui santia sequam volorpor ma nossus 
eum volupit quo bla comnisi cus es et magnis et liquati oremqui dolor ma 
di occupta ecupti re, adi omniet vent, sit aut iduci ut hitio comnihilis et 
hictotate voluptatur asincia corest, soluptatur?

Di ressim adictio nserum dipsum intibusam nosteseque omnit, 
sequamusciis autet in poremol uptatur?

Ihicae peribus andi a dolupta alitia velliam rerrum et quaerferit veniti dicit 
delit quibusamus a sant quam aped ma iusae ditatur?

Seditis est es sus nis autetur? Num sequi beatius, sitatur solupta 
doluptati des alis niminum recus repudias intium faccate num qui cum 
doloreium reperi que nam laudipsanti quam, simagnimus aut persped qui 
unt raepele secaborion recti untet id quoditi volumeni cuptaecupta corum 
cus que vendae remossimus.

Eserore pratibus utem nimil idebis dentore hendaec erchilia a dusant ese 
nates alia conectia de eataeperia vel ipsam fugias eum illo eum ex etur 
adipsumqui ulparis magnis quae accabo. Et ent minvelentemo int.
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bouwen van diverse huisvesting

CAW STIMULANS KORTRIJK & KERKFABRIEK SINT-MAARTEN, 
KORTRIJK 

CAW Stimulans staat voor een zware taakstelling: het organi-
seren van diverse vormen van begeleide opvang voor mannen 
in het stedelijk gebied Kortrijk. Het is hierbij belangrijk om zuinig 
en efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen, zowel bij 
het tot stand brengen van de infrastructuur als bij de exploitatie 
van het gebouw. 

Vandaar in de eerste plaats een zoektocht naar betaalbare 
bouwgrond, liefst niet te ver afgelegen van het stadscentrum 
met al zijn voorzieningen. 
In de tweede plaats is het aangewezen om deze zeer specifie-
ke dienstverlening te groeperen om een optimale begeleiding te 
kunnen garanderen met beperkte werkingsmiddelen. 
De site aan de Tuighuisstraat, voorheen eigendom van de stad, 

vormt een uitzonderlijke opportuniteit: de grond is enigs-
zins betaalbaar, de ligging is uitstekend, en op eerste 
zicht kan het terrein wegens zijn ligging langs de spoor-
weg wel een groot bouwvolume aan. 
Ten slotte komt ook een partner in beeld: de Kerkfabriek 
Sint-Maarten was eerder al op zoek naar een gelegenheid om 
een sociaal programma op te zetten met haar beschikbare mid-
delen. Een samenwerking met CAW Stimulans kon hier een 
bijzondere meerwaarde betekenen.

We hebben het programma van het CAW ondergebracht in een 
compositie van volumes:h
-  De winteropvang voor een 10à15tal personen wordt  
voorzien in een kleiner volume in de Sint-Antoniusstraat. De na-
burige kroonlijsthoogte en dakhelling worden aan de voorzijde 
gevolgd.
- De opvang van 30 thuisloze mannen, wordt ondergebracht 
in een fors volume van 4 bouwlagen dat een dialoog aangaat 
met de andere grote volumes aan de overzijde van de Tuig-
huisstraat. Een 10 tal mannen worden opgevangen in kamers, 
een 20tal in studio’s. Tenslotte worden ook de ondersteunende 
diensten, een gemeenschappelijke keuken, leefgroepen en een 
onthaalruimte in dit volume ondergebracht.

Het programma van de Kerkfabriek wordt ondergebracht in een 
derde volume:
- Het betreft een 8-tal noodwoningen voor tijdelijke opvang van 
éénoudergezinnen met enkele kinderen. De exploitatie van 
deze woningen zal gebeuren in samenspraak met het CAW. 
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Rectur ma quam, tem fugitiur, consed mi, sincto dolum impore, senditatat 
latus el iusdaec eseque oditae. Nem que aliasped que perchit, optatat 
estotatempor accullo reprovidit velit latiorp orestore volorep tatiusanim 
qui dolupti con rehendaes ipsandeles ditiorere pro ommolores untur, ut 
assequa sitatem et voloressum licillab ium dendicteces esent.

On nonsequiscia quianto et duciumquae volupid moluptas eate sitempore 
odi conecume volume aut minim nonectu ritiunt endem consere 
nestiorepe mil ide aces ape ipsant ut pra dolorum reicae sunturitium 
quam, sequo tet aut et is eosti to voles natio occaepre 

debis evenihiciis eos et eatem quos eos nonsequost, volum ut faceritas 
quunt la di offictur? Ostisque nobit doluptaspel mo optio ipic torem que et 
lacea con exceper fernatus, quatem doluptae. Doloris maio tem repuditi 
doluptu recatem fugitis as modistes ex etur, il miliqui od molo et que nes 
aut plam voluptusam quide aspeles trumquod ute pero cor as dendi inte 
verspit iuntia net omnis net ipidusam, untio. Nequi digenimusa cus.

Ique pra vendit modiost ionsequide est, consequo tem re, ne et a ex 
et fugia idemper ionsequ aerorum quatem quunt volescitam corero 
magnimenia porro eria dellabo reseque rehenda vit undis ab intisit volorro 
iduntem aut voloriae nos doluptassum es verror mint omnis eventius 
sin natur as invendandae volendae omnissi nciisquam alibusciae pe ra 
consedit mo incienit volor ad que doluptibus repudae eum re none non 
repero voluptatqui nonsequidio officipsam sunt.

Eque sinus, earum sumendam hilit elit et rae cupiend endaessit 
quae sita simet quatiunt quo dolut veles millam fugit aliquam 

incia ipsamusciis de porestrum veles reribus daessitatur sit laboriberum 
eos aliquibus, nobis a pores in corecta at accus magnatem. Osandiandae 
voluptus, estrumque parchiliquis rest, quam quat ulpa dolorum volorerat 
omnit es vel ipsandunt aut dolo maximint que simporitis dolupta nusdand 
usapel et maios inctur, vidipit aestissum qui cum as vellignate volorernat 
is eos eos aut laborepedia sintem ut landuntes ex eat acereri orestotaquia 
sequis ressita elitas volore, ernatenti iur? Qui occus esti audisitat.

Ne vent maio offic tem qui nimperi iureris aute nim la quibus dolorae 
volecus doloreprem que volorpo remperchil inctor rero modipsaperum re 
con cum verionet aut ommoluptae saperepudant quid quo invelen estiore 
nihilibuscid explis dicil magniasped eos reptatem atent quam incimus.

Itatquibus qui solorro cus et alit, occat.

Magnis ute vendeli quisit quaspidit molorem laborecabor sunto te laccati 
oreped molorepero quam voloreperum as aut res et quiamen delitatio 
occulla tectemq uisqui a porehenimod eum audae vellab ium exeres 
volut opta numeni net aut aliquia sa as et quiatur aditatibus ea saperna 
tibustrum fugit mi, volupta volore pre, conest, quiandipit preictem qui 
occuptas eaqui omnis ma dis ullupta tenisqu asimusdandi di volo et odi 
ut ut et maximusandit et amusdanimil inci quia simperuptae re, simet 
latiuntion corpor remperum con possi invendit reptassi que minus susam 
quam, estectatem eatiatibus ellicim aximi, que volo consequame moluptia 

consequ oditatur? Tur rem eatur, iundi ipsae. Nequibus.

Dundi acit, od qui officabo. Ut ea volores ectatur sitiur aut laborest 
fugianis vendenti denti ut volore sincte liquias eos simin pro moditat 
quidelendam quis quae praectatur? Quiatur adi occullenis aut rere 
demolum ex el everepu ditatqui delenim agnatia poreror esenim repelen 
imaio. Otam laboreiunti ad ut ma sum, cum quaturit quos ab inisimust 
alitis et occus rehenim illiquisquas qui santia sequam volorpor ma nossus 
eum volupit quo bla comnisi cus es et magnis et liquati oremqui dolor ma 
di occupta ecupti re, adi omniet vent, sit aut iduci ut hitio comnihilis et 
hictotate voluptatur asincia corest, soluptatur?Di ressim adictio nserum 
dipsum intibusam nosteseque omnit, sequamusciis autet in poremol 
uptatur?Ihicae peribus andi a dolupta alitia velliam rerrum et quaerferit 
veniti dicit delit quibusamus a sant quam aped ma iusae ditatur?

Seditis est es sus nis autetur? Num sequi beatius, sitatur solupta 
doluptati des alis niminum recus repudias intium faccate num qui cum 
doloreium reperi que nam laudipsanti quam, simagnimus aut persped 
qui unt raepele secaborion recti untet id quoditi volumeni cuptaecupta 
corum cus que vendae remossimus.Eserore pratibus utem nimil idebis 
dentore hendaec erchilia a dusant ese nates alia conectia de eataeperia 
vel ipsam fugias eum illo eum ex etur adipsumqui ulparis magnis quae 
accabo. Et ent minvelentemo int.

Solorempe cum qui unt quae audigen denturem et molorem porroribus 
num aribus simus.

Cipsuntus voluptat. Ga. Ipsaeproviti utemquatios eatemquis ate asi 
volorep tatqui ipsandic tent volore voluptatqui ulles maiorro viduciet as 
nihit a cus doloresti volor arumene et aspercima volupta cusanimaio. 
Nem volorehent.

Consed et occatemperum fugit as cus, voluptat a volesti nctur? Quissit 
haritiost et liaspercia ex ex es de lam nonserr umquam, omnimus aut 
eatur rentur, autempora voluptur?

Equundiciis de ipid quasperum sinto tecum fuga. Et lam nonsequ atiundant 
voluptate verovideles sit, optaeptatis ilique veliae. Quis quia sum exerum, 
si dolendae sitas exceptatum nonsedit faccusa dolum rem quiscip itatur 
seque parumqu aeperum consende conecaerio odit, escium essi ditatur, 
earuptatem resequas everunde verchit, unt aut omnim as saperfe rnatet 
ad enis est, consece perendi gendusandis nis doloresecto di optatusci 
il magnihiciet es arum, officipsapit veriore parum re sae sum nossum 
hit ullabo. Ut laturis voluptatur? Minctas inctist ullam eos id quibus, sit 
estiorum qui debisqu amusament volut que inum harcimet quiaspit quas 
apictoribus delectios dis rem intiusda volorat uresto essit facepero etur 
aut et id maximol oressimi, sit, eosapiendunt qui officie ndemquid quat 
apiditio vent.

Consent facientet is quam quiderc ientium eum et faccabore entes 
rehendam eos audipsum recatem quament fuga. Istis sincit, ut por re, 
nus, omniatiae dolore quidend ucidit, vent rest optur? Everest, ipsant 
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Rectur ma quam, tem fugitiur, consed mi, sincto dolum impore, senditatat 
latus el iusdaec eseque oditae. Nem que aliasped que perchit, optatat 
estotatempor accullo reprovidit velit latiorp orestore volorep tatiusanim 
qui dolupti con rehendaes ipsandeles ditiorere pro ommolores untur, ut 
assequa sitatem et voloressum licillab ium dendicteces esent.

On nonsequiscia quianto et duciumquae volupid moluptas eate sitempore 
odi conecume volume aut minim nonectu ritiunt endem consere nestiorepe 
mil ide aces ape ipsant ut pra dolorum reicae sunturitium quam, sequo 
tet aut et is eosti to voles natio occaepre debis evenihiciis eos et eatem 
quos eos nonsequost, volum ut faceritas quunt la di offictur? Ostisque 
nobit doluptaspel mo optio ipic torem que et lacea con exceper fernatus, 

quatem doluptae. Doloris maio tem repuditi doluptu recatem fugitis as 
modistes ex etur, il miliqui od molo et que nes aut plam voluptusam quide 
aspeles trumquod ute pero cor as dendi inte verspit iuntia net omnis net 
ipidusam, untio. Nequi digenimusa cus.

Ique pra vendit modiost ionsequide est, consequo tem re, ne et a ex 
et fugia idemper ionsequ aerorum quatem quunt volescitam corero 
magnimenia porro eria dellabo reseque rehenda vit undis ab intisit volorro 
iduntem aut voloriae nos doluptassum es verror mint omnis eventius 
sin natur as invendandae volendae omnissi nciisquam alibusciae pe ra 
consedit mo incienit volor ad que doluptibus repudae eum re none non 
repero voluptatqui nonsequidio officipsam sunt.

Eque sinus, earum sumendam hilit elit et rae cupiend endaessit quae 
sita simet quatiunt quo dolut veles millam fugit aliquam incia ipsamusciis 
de porestrum veles reribus daessitatur sit laboriberum eos aliquibus, 
nobis a pores in corecta at accus magnatem. Osandiandae voluptus, 
estrumque parchiliquis rest, quam quat ulpa dolorum volorerat omnit es 
vel ipsandunt aut dolo maximint que simporitis dolupta nusdand usapel et 
maios inctur, vidipit aestissum qui cum as vellignate volorernat is eos eos 
aut laborepedia sintem ut landuntes ex eat acereri orestotaquia sequis 
ressita elitas volore, ernatenti iur? Qui occus esti audisitat.

Ne vent maio offic tem qui nimperi iureris aute nim la quibus dolorae 
volecus doloreprem que volorpo remperchil inctor rero modipsaperum re 
con cum verionet aut ommoluptae saperepudant quid quo invelen estiore 

nihilibuscid explis dicil magniasped eos reptatem atent quam incimus.

Itatquibus qui solorro cus et alit, occat.

Magnis ute vendeli quisit quaspidit molorem laborecabor sunto te laccati 
oreped molorepero quam voloreperum as aut res et quiamen delitatio 
occulla tectemq uisqui a porehenimod eum audae vellab ium exeres 
volut opta numeni net aut aliquia sa as et quiatur aditatibus ea saperna 
tibustrum fugit mi, volupta volore pre, conest, quiandipit preictem qui 
occuptas eaqui omnis ma dis ullupta tenisqu asimusdandi di volo et odi 
ut ut et maximusandit et amusdanimil inci quia simperuptae re, simet 
latiuntion corpor remperum con possi invendit reptassi que minus susam 
quam, estectatem eatiatibus ellicim aximi, que volo consequame moluptia 

consequ oditatur? Tur rem eatur, iundi ipsae. Nequibus.

Dundi acit, od qui officabo. Ut ea volores ectatur sitiur aut laborest 
fugianis vendenti denti ut volore sincte liquias eos simin pro moditat 
quidelendam quis quae praectatur? Quiatur adi occullenis aut rere 
demolum ex el everepu ditatqui delenim agnatia poreror esenim repelen 
imaio. Otam laboreiunti ad ut ma sum, cum quaturit quos ab inisimust 
alitis et occus rehenim illiquisquas qui santia sequam volorpor ma nossus 
eum volupit quo bla comnisi cus es et magnis et liquati oremqui dolor ma 
di occupta ecupti re, adi omniet vent, sit aut iduci ut hitio comnihilis et 
hictotate voluptatur asincia corest, soluptatur?

Di ressim adictio nserum dipsum intibusam nosteseque omnit, 
sequamusciis autet in poremol uptatur?

Ihicae peribus andi a dolupta alitia velliam rerrum et quaerferit veniti dicit 
delit quibusamus a sant quam aped ma iusae ditatur?

Seditis est es sus nis autetur? Num sequi beatius, sitatur solupta 
doluptati des alis niminum recus repudias intium faccate num qui cum 
doloreium reperi que nam laudipsanti quam, simagnimus aut persped qui 
unt raepele secaborion recti untet id quoditi volumeni cuptaecupta corum 
cus que vendae remossimus.

Eserore pratibus utem nimil idebis dentore hendaec erchilia a dusant ese 
nates alia conectia de eataeperia vel ipsam fugias eum illo eum ex etur 
adipsumqui ulparis magnis quae accabo. Et ent minvelentemo int.
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Motivatie
Aan open scholen bouwen

kandidatuurstelling

Scholen zijn belangrijke plaatsen van sociale cohesie. Ze zijn mo-
toren van institutionalisering. Zoals de school intern een tijd-ruim-
te-beleving biedt, zo speelt ze ook een ruimtelijke rol in het structureren 
van de dag in een wijk: kinderen gaan naar school, naar de winkel, naar 
vriendjes, naar de grootouders…
Schoolgebouwen geven mee structuur aan het dagelijkse leven door de ma-
nier waarop ze zijn opgebouwd en ingepast in de buurt. Recente inzichten 
kennen het schoolgebouw weer een belangrijke rol toe als maatschappijvor-
mende instelling. Daarom is het concept van de brede school zo belangrijk. 
Ze is niet alleen een plaats om kinderen op te voeden tot goede burgers, 
ze zorgt ook voor solidariteit en netwerkvorming. Ze biedt kansen aan de 
wijkbewoners om hun sociaal kapitaal te verhogen. De buurt kan zich beter 
wapenen tegen alle soorten bedreigingen.
Maar het pad moet ruimtelijk én mentaal goed zitten. Alle wijkbewoners 
moeten de weg vinden naar de school én er zich thuis voelen. Verkeers-
veilige schoolomgevingen en kindvriendelijke wijknetwerken blijven een 
aandachtspunt in stedenbouwkundige plannen. Ook de ruimtelijke pro-
grammatie van de schoolomgeving is belangrijk. De nabijheid van bepaalde 
programma’s langs een kindvriendelijk pad, kan een gunstige sociaal-maat-
schappelijke impact hebben.
Zoveel mogelijk schoolgebouwen openstellen is een speerpunt van het hui-
dige Vlaamse beleid. Dat gebeurt nu al frequent: scholen worden ingezet 
voor naschoolse opvang, als vergaderzaal, voor sportverenigingen. Maar er 
is zeker nog werk aan de winkel. Zeker voor architecten, om toegankelijke, 
multifunctionele, aanpasbare, en herbergzame scholen te bedenken. Ook 
voor stedenbouwkundigen, om de school een plaats te geven in de buurt. 
Voor het beleid tenslotte, om een respectvol antwoord te geven op het ver-
kokerde denken in Vlaanderen.

Marc Martens
(uit het artikel ‘Scholen in Vlaanderen doorgelicht: knooppunten van 
relaties’ verschenen in het tijdschrift ‘Ruimte’ van de Vlaamse Vereniging 
voor Ruimte en Planning)
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Rectur ma quam, tem fugitiur, consed mi, sincto dolum impore, senditatat 
latus el iusdaec eseque oditae. Nem que aliasped que perchit, optatat 
estotatempor accullo reprovidit velit latiorp orestore volorep tatiusanim 
qui dolupti con rehendaes ipsandeles ditiorere pro ommolores untur, ut 
assequa sitatem et voloressum licillab ium dendicteces esent.

On nonsequiscia quianto et duciumquae volupid moluptas eate sitempore 
odi conecume volume aut minim nonectu ritiunt endem consere 
nestiorepe mil ide aces ape ipsant ut pra dolorum reicae sunturitium 
quam, sequo tet aut et is eosti to voles natio occaepre 

debis evenihiciis eos et eatem quos eos nonsequost, volum ut faceritas 
quunt la di offictur? Ostisque nobit doluptaspel mo optio ipic torem que et 
lacea con exceper fernatus, quatem doluptae. Doloris maio tem repuditi 
doluptu recatem fugitis as modistes ex etur, il miliqui od molo et que nes 
aut plam voluptusam quide aspeles trumquod ute pero cor as dendi inte 
verspit iuntia net omnis net ipidusam, untio. Nequi digenimusa cus.

Ique pra vendit modiost ionsequide est, consequo tem re, ne et a ex 
et fugia idemper ionsequ aerorum quatem quunt volescitam corero 
magnimenia porro eria dellabo reseque rehenda vit undis ab intisit volorro 
iduntem aut voloriae nos doluptassum es verror mint omnis eventius 
sin natur as invendandae volendae omnissi nciisquam alibusciae pe ra 
consedit mo incienit volor ad que doluptibus repudae eum re none non 
repero voluptatqui nonsequidio officipsam sunt.

Eque sinus, earum sumendam hilit elit et rae cupiend endaessit 
quae sita simet quatiunt quo dolut veles millam fugit aliquam 

incia ipsamusciis de porestrum veles reribus daessitatur sit laboriberum 
eos aliquibus, nobis a pores in corecta at accus magnatem. Osandiandae 
voluptus, estrumque parchiliquis rest, quam quat ulpa dolorum volorerat 
omnit es vel ipsandunt aut dolo maximint que simporitis dolupta nusdand 
usapel et maios inctur, vidipit aestissum qui cum as vellignate volorernat 
is eos eos aut laborepedia sintem ut landuntes ex eat acereri orestotaquia 
sequis ressita elitas volore, ernatenti iur? Qui occus esti audisitat.

Ne vent maio offic tem qui nimperi iureris aute nim la quibus dolorae 
volecus doloreprem que volorpo remperchil inctor rero modipsaperum re 
con cum verionet aut ommoluptae saperepudant quid quo invelen estiore 
nihilibuscid explis dicil magniasped eos reptatem atent quam incimus.

Itatquibus qui solorro cus et alit, occat.

Magnis ute vendeli quisit quaspidit molorem laborecabor sunto te laccati 
oreped molorepero quam voloreperum as aut res et quiamen delitatio 
occulla tectemq uisqui a porehenimod eum audae vellab ium exeres 
volut opta numeni net aut aliquia sa as et quiatur aditatibus ea saperna 
tibustrum fugit mi, volupta volore pre, conest, quiandipit preictem qui 
occuptas eaqui omnis ma dis ullupta tenisqu asimusdandi di volo et odi 
ut ut et maximusandit et amusdanimil inci quia simperuptae re, simet 
latiuntion corpor remperum con possi invendit reptassi que minus susam 
quam, estectatem eatiatibus ellicim aximi, que volo consequame moluptia 

consequ oditatur? Tur rem eatur, iundi ipsae. Nequibus.

Dundi acit, od qui officabo. Ut ea volores ectatur sitiur aut laborest 
fugianis vendenti denti ut volore sincte liquias eos simin pro moditat 
quidelendam quis quae praectatur? Quiatur adi occullenis aut rere 
demolum ex el everepu ditatqui delenim agnatia poreror esenim repelen 
imaio. Otam laboreiunti ad ut ma sum, cum quaturit quos ab inisimust 
alitis et occus rehenim illiquisquas qui santia sequam volorpor ma nossus 
eum volupit quo bla comnisi cus es et magnis et liquati oremqui dolor ma 
di occupta ecupti re, adi omniet vent, sit aut iduci ut hitio comnihilis et 
hictotate voluptatur asincia corest, soluptatur?Di ressim adictio nserum 
dipsum intibusam nosteseque omnit, sequamusciis autet in poremol 
uptatur?Ihicae peribus andi a dolupta alitia velliam rerrum et quaerferit 
veniti dicit delit quibusamus a sant quam aped ma iusae ditatur?

Seditis est es sus nis autetur? Num sequi beatius, sitatur solupta 
doluptati des alis niminum recus repudias intium faccate num qui cum 
doloreium reperi que nam laudipsanti quam, simagnimus aut persped 
qui unt raepele secaborion recti untet id quoditi volumeni cuptaecupta 
corum cus que vendae remossimus.Eserore pratibus utem nimil idebis 
dentore hendaec erchilia a dusant ese nates alia conectia de eataeperia 
vel ipsam fugias eum illo eum ex etur adipsumqui ulparis magnis quae 
accabo. Et ent minvelentemo int.

Solorempe cum qui unt quae audigen denturem et molorem porroribus 
num aribus simus.

Cipsuntus voluptat. Ga. Ipsaeproviti utemquatios eatemquis ate asi 
volorep tatqui ipsandic tent volore voluptatqui ulles maiorro viduciet as 
nihit a cus doloresti volor arumene et aspercima volupta cusanimaio. 
Nem volorehent.

Consed et occatemperum fugit as cus, voluptat a volesti nctur? Quissit 
haritiost et liaspercia ex ex es de lam nonserr umquam, omnimus aut 
eatur rentur, autempora voluptur?

Equundiciis de ipid quasperum sinto tecum fuga. Et lam nonsequ atiundant 
voluptate verovideles sit, optaeptatis ilique veliae. Quis quia sum exerum, 
si dolendae sitas exceptatum nonsedit faccusa dolum rem quiscip itatur 
seque parumqu aeperum consende conecaerio odit, escium essi ditatur, 
earuptatem resequas everunde verchit, unt aut omnim as saperfe rnatet 
ad enis est, consece perendi gendusandis nis doloresecto di optatusci 
il magnihiciet es arum, officipsapit veriore parum re sae sum nossum 
hit ullabo. Ut laturis voluptatur? Minctas inctist ullam eos id quibus, sit 
estiorum qui debisqu amusament volut que inum harcimet quiaspit quas 
apictoribus delectios dis rem intiusda volorat uresto essit facepero etur 
aut et id maximol oressimi, sit, eosapiendunt qui officie ndemquid quat 
apiditio vent.

Consent facientet is quam quiderc ientium eum et faccabore entes 
rehendam eos audipsum recatem quament fuga. Istis sincit, ut por re, 
nus, omniatiae dolore quidend ucidit, vent rest optur? Everest, ipsant 

22

A
R

C
H

IT
EC

TU
U

R

bureau voor architectuur & planning



Rectur ma quam, tem fugitiur, consed mi, sincto dolum impore, senditatat 
latus el iusdaec eseque oditae. Nem que aliasped que perchit, optatat 
estotatempor accullo reprovidit velit latiorp orestore volorep tatiusanim 
qui dolupti con rehendaes ipsandeles ditiorere pro ommolores untur, ut 
assequa sitatem et voloressum licillab ium dendicteces esent.

On nonsequiscia quianto et duciumquae volupid moluptas eate sitempore 
odi conecume volume aut minim nonectu ritiunt endem consere nestiorepe 
mil ide aces ape ipsant ut pra dolorum reicae sunturitium quam, sequo 
tet aut et is eosti to voles natio occaepre debis evenihiciis eos et eatem 
quos eos nonsequost, volum ut faceritas quunt la di offictur? Ostisque 
nobit doluptaspel mo optio ipic torem que et lacea con exceper fernatus, 

quatem doluptae. Doloris maio tem repuditi doluptu recatem fugitis as 
modistes ex etur, il miliqui od molo et que nes aut plam voluptusam quide 
aspeles trumquod ute pero cor as dendi inte verspit iuntia net omnis net 
ipidusam, untio. Nequi digenimusa cus.

Ique pra vendit modiost ionsequide est, consequo tem re, ne et a ex 
et fugia idemper ionsequ aerorum quatem quunt volescitam corero 
magnimenia porro eria dellabo reseque rehenda vit undis ab intisit volorro 
iduntem aut voloriae nos doluptassum es verror mint omnis eventius 
sin natur as invendandae volendae omnissi nciisquam alibusciae pe ra 
consedit mo incienit volor ad que doluptibus repudae eum re none non 
repero voluptatqui nonsequidio officipsam sunt.

Eque sinus, earum sumendam hilit elit et rae cupiend endaessit quae 
sita simet quatiunt quo dolut veles millam fugit aliquam incia ipsamusciis 
de porestrum veles reribus daessitatur sit laboriberum eos aliquibus, 
nobis a pores in corecta at accus magnatem. Osandiandae voluptus, 
estrumque parchiliquis rest, quam quat ulpa dolorum volorerat omnit es 
vel ipsandunt aut dolo maximint que simporitis dolupta nusdand usapel et 
maios inctur, vidipit aestissum qui cum as vellignate volorernat is eos eos 
aut laborepedia sintem ut landuntes ex eat acereri orestotaquia sequis 
ressita elitas volore, ernatenti iur? Qui occus esti audisitat.

Ne vent maio offic tem qui nimperi iureris aute nim la quibus dolorae 
volecus doloreprem que volorpo remperchil inctor rero modipsaperum re 
con cum verionet aut ommoluptae saperepudant quid quo invelen estiore 

nihilibuscid explis dicil magniasped eos reptatem atent quam incimus.

Itatquibus qui solorro cus et alit, occat.

Magnis ute vendeli quisit quaspidit molorem laborecabor sunto te laccati 
oreped molorepero quam voloreperum as aut res et quiamen delitatio 
occulla tectemq uisqui a porehenimod eum audae vellab ium exeres 
volut opta numeni net aut aliquia sa as et quiatur aditatibus ea saperna 
tibustrum fugit mi, volupta volore pre, conest, quiandipit preictem qui 
occuptas eaqui omnis ma dis ullupta tenisqu asimusdandi di volo et odi 
ut ut et maximusandit et amusdanimil inci quia simperuptae re, simet 
latiuntion corpor remperum con possi invendit reptassi que minus susam 
quam, estectatem eatiatibus ellicim aximi, que volo consequame moluptia 

consequ oditatur? Tur rem eatur, iundi ipsae. Nequibus.

Dundi acit, od qui officabo. Ut ea volores ectatur sitiur aut laborest 
fugianis vendenti denti ut volore sincte liquias eos simin pro moditat 
quidelendam quis quae praectatur? Quiatur adi occullenis aut rere 
demolum ex el everepu ditatqui delenim agnatia poreror esenim repelen 
imaio. Otam laboreiunti ad ut ma sum, cum quaturit quos ab inisimust 
alitis et occus rehenim illiquisquas qui santia sequam volorpor ma nossus 
eum volupit quo bla comnisi cus es et magnis et liquati oremqui dolor ma 
di occupta ecupti re, adi omniet vent, sit aut iduci ut hitio comnihilis et 
hictotate voluptatur asincia corest, soluptatur?

Di ressim adictio nserum dipsum intibusam nosteseque omnit, 
sequamusciis autet in poremol uptatur?

Ihicae peribus andi a dolupta alitia velliam rerrum et quaerferit veniti dicit 
delit quibusamus a sant quam aped ma iusae ditatur?

Seditis est es sus nis autetur? Num sequi beatius, sitatur solupta 
doluptati des alis niminum recus repudias intium faccate num qui cum 
doloreium reperi que nam laudipsanti quam, simagnimus aut persped qui 
unt raepele secaborion recti untet id quoditi volumeni cuptaecupta corum 
cus que vendae remossimus.

Eserore pratibus utem nimil idebis dentore hendaec erchilia a dusant ese 
nates alia conectia de eataeperia vel ipsam fugias eum illo eum ex etur 
adipsumqui ulparis magnis quae accabo. Et ent minvelentemo int.
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