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Selectie van 7 sleutelkwesties

Legende

Water is een landschappelijk, sterk verbindend medium. Het is een intuïtief 
aantrekkelijk natuurelement dat langs zijn oevers unieke plekken genereert, waarrond 
al het leven zich spontaan weet te organiseren. Zo is de Heulebeek een groen-blauw 
snoer dat alle dorpen die zich aan haar oever hebben genesteld verbindt. 

Een onwaarschijnlijk sterke eigenschap van een waterloop als de Heulebeek is dat 
ze schijnbaar oneindig gedeeld kan worden door alles en iedereen, op elke schaal. 
Ze regelt de waterhuishouding van een hele streek, vervormt en definieert een 
kilometerslang gebied. 

Daarbovenop verleent de Heulebeek identiteit aan het dorp en zijn inwoners. Door 
de beek in te kokeren is er voor het dorp en inwoners een belangrijk deel van hun 
connectie met de streek verloren gaan. Door de beek opnieuw te openen, en wel in 
de kern van het dorp, betekent zowel ruimtelijk als symbolisch een verzoening van het 
sterk verharde Gullegem met haar eigen bodem. 
Daarnaast wordt de diepe connectie hersteld tussen Gullegem en haar 
buren stroomop- en afwaarts. Een open waterloop benadrukt een gedeelde 
verantwoordelijkheid. De directe en indirecte impact die we hebben op onze natuur en 
op elkaar wordt zichtbaar en tastbaar in de (toe)stand van het water.

Ingekokerde Heulebeek

©Leiedal, Eindrapport ‘Heerlijke Heulebeek’, april 2008

DE HEULEBEEKVALLEI EN HAAR BEWONERS
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De Ferraris kaart (1771-1778) geeft bijzonder goed het patroon van 
verhoogde dorpen langs de Heulebeekvallei weer. De historische 
nederzettingsstructuur van Gullegem ‘Platse’ werd gedetailleerd 
opgetekend. De gebouwen (1) en de wegenis situeren zich op 
de zandruggen en liggen zo buiten het overstromingsgevoelig 
gebied van de Heulebeek. De Heulebeek vertoont er een natuurlijk 
bochtig parcours (2). Ter hoogte van het huidig Dorpsplein is 
een brug over de beek. De bebouwing tussen de Heulebeek 
en de huidige Koningin Fabiolastraat is versnipperd met errond 
boomgaarden, moestuinen en doorsteken naar de beek (cluster met 
groene kamers). Groene corridors, gesymboliseerd door bomen 
begeleiden overal het water (3). Wanneer toch in de natte en 
overstromingsgevoelige zones wordt gebouwd zijn er slotgrachten 
voorzien (4) 

De Ferrariskaart introduceert ons de goed werkende 
‘Heulebeekvallei’, en toont hoe diens bewoners de natte regio 
en het dorp bebouwden en bewoonden. Deze landschappelijke 
vanzelfsprekendheid is vandaag nog steeds voelbaar in centrum 
Gullegem en wordt opniew bovengehaald en ingezet om het 
centrum anno 2022 te herinrichten en Gullegem zijn identiteit, als 
een dorp aan de Heulebeek terug te geven. Onze projectsite (5) 
beslaat maar de helft van het ‘authentieke’ Gullegem dorp. Wij 
doen er in ons voorstel dan ook alles aan om de Heulebeek zo ver 
mogelijk open te leggen. In al onze ontwerpkeuzes trachten we om 
zoveel mogelijk van dat oer-Gullegem terug naar boven te halen, 
dat vandaag onder lagen asfalt verborgen zit. 

1777 - FERRARIS

Ferraris - diagram

Heulebeek en Ontmoetingscentrum (OC) definiëren grens tussen 
groen landschap en versteende dorpelijkheid
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LANDSCHAPPELIJKE VANZELFSPREKENDHEID
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Het vernieuwd centrum heeft een zachte, natuurlijke zijde (1) en een harde, 
versteende zijde (2) die in elkaar haken. Op hun raaklijn gaan ze met elkaar in 
dialoog, versterken ze elkaar. Dit raakvlak wordt gedefiniëerd door een zo ver 
mogelijk opengelegde Heulebeek, en het nieuwe Ontmoetingscentrum (OC). 
Het Blauwgroene netwerk van de Heulebeek vormt de ruimtelijke drager voor de 
centrumvernieuwing van Gullegem. Het projectgebied is een verbindend element 
tussen het Provinciaal domein Bergelen en het landschap tussen Gullegem en 
Heule.  De continuïteit van de beekvallei en het versterken van de biodiversiteit 
wordt door het zo ver mogelijk  openleggen van de Heulebeek nagestreefd. 
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Het centrum van Gullegem en meer specifiek het projectgebied 
wordt door de volgende knelpunten gekenmerkt: (1) Het 
dorpscentrum is autogericht; (2) De publieke ruimte is 
gefragmenteerd, met een versnipperde groenstructuur, (3) De 
Heulebeek zit voor een groot deel ingekokerd; (4) Er is een 
schaalbreuk tussen de pseudo-stedelijkheid van de nieuwere 
appartementsgebouwen en het dorpse karakter errond; (5) we 
stellen een juxtapositie van voor- en achterkanten vast en (6) Het 
OC is verouderd en de polyvalente zaal ligt op de verdieping. 

Het beste dat kon gebeuren voor centrum Gullegem is al gebeurd. 
Dankzij grondige voorgaande studies werd de wens om het 
verouderde ontmoetingscentrum te vernieuwen, omgezet in een 
veelomvattende opdrachtomschrijving die een groot deel van het 
centrum beslaat. Dit betekent dat alle knelpunten die Gullegem rijk 
is, door middel van een gericht en geïnspireerd ontwerp kunnen 
worden meegenomen. Om alle deelaspecten die de opdracht rijk is 
te kunnen verbinden is een mastervisie nodig. Wij vinden die visie 
bij het vroegere Gullegem, een vanuit het landschap geïnspireerde 
balans tussen natuur en verharding. Vanuit de Ferrariskaart stellen 
wij een landschappelijkheid vast die Gullegem binnenkomt langs 
het westen, in het verlengde van Provinciedomein Bergelen (7). 
Deze strekken wij zover mogelijk door, tot aan de historische 
zandrug in het centrum, buiten bereik van de fluctuaties van 

de Heulebeek. Wij brengen op deze zandrug een nieuw, hard 
materiaal aan. Het materiaal trekken we door in het dorp. Het 
materiaal bekleedt een nieuw, autoluw, polyvalent pleinerf. 

De grens tussen versteend dorpslein en landschap wordt deels 
gedefiniëerd door de Heulebeek. De beek creëert openheid 
en bemiddelt de overgang tussen materialen, langs het 
nieuwe ontmoetingscentrum en aan de voet van de kerk. Het 
ontmoetingscentrum bepaalt mee de overgang tussen natuur 
en steen, laadt beide zijden op en bedient evenementen en 
dorpsfuncties langs al haar zijden. 
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BESTAANDE TOESTAND: DORP MET KNELPUNTEN - EN MOGELIJKHEDEN VISIEDIAGRAM: HEULEBEEK EN OC DEFINIËREN GRENS TUSSEN 
GROEN LANDSCHAP (1) EN VERSTEENDE DORPSPLEIN (2)
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De centrumvernieuwing omvat (1) het centrumplein met naadloos 
aansluitende centrumstraten (fietsstraten), (2) de Heulebeek met groene 
oevers en aaneensluitende groenstructuren, (3) zachte en veilige 
verbindingen voor voetgangers en fietsers - een fijnmazig netwerk en (4) een 
parkeerlint. Aansluitend op het centrumplein en de opengewerkte Heulebeek 
komt het nieuwe Ontmoetingscentrum (5). 

De entiteiten zijn sterk met elkaar verbonden en vormen één ruimtelijk en 
functioneel geheel met wisselende karakters en sferen (het binnenhof - 
breed opengewerkte Heulebeek met zonnige oevers - het buurtpark). Het 
meervoudig gebruik van de publieke ruimte en het OC staat voorop.  
 
De opengelegde Heulebeek is de ruimtelijke drager die het centrum van 
Gullegem koppelt aan het Provinciaal domein Bergelen (stroomopwaarts) 
en de Groene slinger (stroomafwaarts). Voor het organiseren van de talrijke 

evenementen kan zowel de harde als zachte publieke ruimte worden 
ingezet. Bij grotere evenementen zal vooral het centrumplein, ingericht als 
evenementenplein, en het OC, met de vlot toegankelijk polyvalente zaal, als 
tandem worden ingezet. De heraanleg van de vroegere Feestweide houdt 
rekening met opstelmogelijkheden voor evenementententen.

Het participatief traject om tot een definitief ontwerp te komen wil ook 
privé-initiatieven aanmoedigen om bij te dragen tot de centrumvernieuwing 
met aandacht voor het kwalitatief vergroenen en ontharden zoals (6) 
het ontharden van de voortuinstrook aan de Koningin Fabiolastraat 
en het aanplanten van bomen aan de tuinzijde of (7) het versterken 
van het verblijfskarakter door de mogelijkheid te bieden terrassen voor 
horeca aansluitend op de Heulebeek, op het centrumplein of langs de 
centrumstraten uit te bouwen.  

Er de mogelijkheid om de Heulebeek tot aan de parking van de Peperstraat 
open te leggen en zo de groenaanleg die we voorstellen in het centrum te 
verbinden met het natuurgebied omheen de Dwarsschuur (8). Het OC en 
de Dwarsschuur zijn zo in een doorlopende groenstructuur langs Heulebeek 
ingebed. In functie van de mobiliteitstransitie kan de parking gestaag 
afgebouwd en de groenstructuur vervolledigd worden. 
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LANGE TERMIJNVISIE

GLOBALE STRUCTUURSCHETS NIEUW GULLEGEM CENTRUM VERBINDEN VAN GROENSTRUCTUREN

STERK VERBONDEN DORPCENTRUM MET DE HEULEBEEK ALS RUIMTELIJKE DRAGER
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CONCEPTUEEL NIEUW MASTERPLAN

DORPELIJKHEID
Kern en identiteitsversterkend 
Het nieuwe plein wordt omsloten door historische en karaktervolle gebouwen (Sint-Amanduskerk, klooster en Café Olympia) 
en het nieuwe OC. De wekelijkse markt zal hier plaats vinden en het OC wordt de thuishaven voor tal van verenigingen en 
evenementen. Wanneer het gemeentehuis en de bibliotheek in de kerk worden ondergebracht, met behoud van de liturgische 
functies aan de voorzijde, zal de levendigheid op het plein verder worden versterkt. (scenario 1 en scenario 2) Het nieuwe 
plein vormt zo samen met het OC en de herbestemde kerk het levendig centrum van Gullegem. Het centrumplein is als een 
balkon dat uitkijkt over de opengelegde Heulebeek en aaneensluitende groenstructuur. Trappenplateaus en verlaagde oevers 
nodigen uit tot verpozen en wandelen. Er worden extra rustplekken voorzien en de nieuwe “waterkant” biedt mogelijkheden 
horecaterrassen uit te bouwen. De vroegere feestweide maakt nu deel uit van de aaneensluitende groenstructuur en krijgt 
een meer gedifferentieerde inrichting met tal van sport- en spelmogelijkheden en met het behoud van een polyvalente zone 
voor o.a. het opstellen van tenten (scenario 3 en scenario 4). De historische link tussen het centrum en de Heulebeekvallei 
wordt hersteld.

Autoluw en dooraderd centrum
Het verder terugdringen van de auto in de centrumstraten geeft meer mogelijkheden tot ontmoeten en vertoeven. 
De voetpaden en parkeervoorzieningen worden er op eenzelfde manier vormgegeven zodat bij een verdere 
mobiliteitstransitie de parkeerplaatsen plaatsmaken voor verbrede voetpaden met extra mogelijkheden en 
verblijfskwaliteiten. De vernieuwde centrumparking is niet langer een rechthoekig plein maar een parkeerlint waarbij 
de parkeervoorzieningen deels in de groenstructuur zijn opgenomen om ook hier op een vlotte mobiliteitstransitie 
in te spelen. Fietsers en voetgangers maken gebruik van het fijnmazig netwerk langsheen en over de Heulebeek. 
Zo ontstaan, naast de centrumstraten, informele en groene parcours. Het fijnmazig netwerk rijgt kwalitatieve en 
gedifferentieerde verblijfsplekken aan elkaar. Het centrumplein is autoluw en is enkel toegankelijk voor aangelanden, 
diensten, brandweer, mindervaliden en het opstellen van markten en evenementen.

scenario 3 - Festival in park scenario 4 - zondagnamiddag in park (chiro 
activiteiten, wandelaars, joggers...)

scenario 2 - café’s en receptie 
gemeentehuis op dorpsplein, receptie op 
binnenhof 

scenario 1 - markt en café’s op 
dorpsplein, trouw in kerk

VIER DORPSE SCENARIO’S
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GROENSTRUCTUUR BRENGT SAMENHANG TUSSEN VERSCHILLENDE 
SCHALEN EN TYPOLOGIEËN

Veelzijdigheid 
De Kerkstraat werd samen met de Rederijkersstraat en de centrumparking 
begin de jaren ’60 aangelegd. Enkele jaren later werd een appartementsgebouw 
gerealiseerd en recent nog werd hierop aansluitend een L-vormig 
appartementsgebouw toegevoegd (2). Het is een stedelijke woonvorm vreemd aan 
het dorpse karakter. De Kerkstraat deelt het grote bouwblok op en de binnenkant 
wordt buitenkant, de achterkant voorkant. Tot op vandaag mist het opgedeelde 
bouwblok een duidelijke structurele opbouw. Voor- en achterkanten evenals 
publieke, private en informele toegangen wisselen elkaar af. Bij het knippen van 
de Kerkstraat en het reduceren van de centrumparking komt er ruimte beschikbaar 
voor het openleggen van de Heulebeek (1), het versterken van de groenstructuren 
(3) en de aanleg van het centrumplein (4) (ingrepen). Het amorf binnengebied 
wordt door de opengelegde Heulebeek gestructureerd met de mogelijkheid om 
bestaande en nieuwe activiteiten te richten naar de waterkant en het binnengebied 
zo verder op te waarderen (compositie ontmoetingsplekken). De appartementen 
kijken niet meer uit op een parking, de “parkingappartementen” worden 
“parkappartementen”. Door het verhogen van de doorwaadbaarheid ontstaan 
informele parcours en toegangen. Die veelzijdigheid of “veelgerichtheid “wordt ook 
bij het ontwerpen van het nieuw OC ingezet (10).  De geknikte gevels bieden een 
maximaal uitzicht op de Heulebeek terwijl de kopgevel zich richt naar het plein. 

Contextualiteit 
Het OC vormt het kloppend hart van de centrumvernieuwing met aan de ene zijde 
de historische en karaktervolle bebouwing (6) (7) (8) en aan de andere zijde de 
appartementsgebouwen (2) van recentere datum. De nieuwe groenstructuur vangt 
het verschil in schaal en typologie tussen beide zijden op. (groenstructuur brengt 
samenhang) Het OC (10) met kademuren en terrassen verankert zich enerzijds in 
deze groenstructuur maar opent zich anderzijds met een communicatieve kopgevel 
naar het plein. Tegenover de kleine bouwcluster (Café Olympia/Da Romeo) en 
De boomhut (naschoolse opvang) wordt voldoende afstand gehouden zodat een 
kwalitatieve binnenhof (9) ontstaat met maximaal behoud van de bomen. 

Het centrumplein en de erop aansluitende zones worden in kleinschalige 
waterdoorlatende betonstraatstenen aangelegd. Door gebruik te maken 
van variërende grasvoegen zijn er gradaties van hard naar zacht. De 
kleurschakeringen van de straatstenen uit beton met natuursteen granulaat 
verwijzen naar de warme tinten van de reeds heraangelegde straten in 
Gullegem. De rijweg vormt een geheel met het plein en de voetpaden en wordt 
in monolietbeton met hetzelfde natuursteen granulaat uitgevoerd. Op de plaats 
van het oude OC worden gestapelde woningen met een gelijkvloerse horeca 
aansluitend op het buurtpark voorgesteld. Een doorgang naar het parkeerlint (5) 
wordt voorzien.

Sociale cohesie 
De gevarieerde publieke ruimte (harde en zachte zone) en het nieuw OC (10) 
zorgen voor een levendig centrum met tal van mogelijkheden tot ontmoeten, 
spelen, zich amuseren en vertoeven en dit over de verschillende generaties heen. 
De nieuwe en herschikte functies houden rekening met goed nabuurschap! Éen 
van de aspecten is het beperken van de geluidoverlast die de gebruikers van het 
OC voor de omwonenden kunnen veroorzaken. Het OC staat volledig vrij. De 
positie en vormgeving van de polyvalente ruimte en de verschillende toegangen 
ernaartoe houden rekening met voldoende geluidsreductie.

Tenslotte is het participatief project, dat door de gemeente werd opgestart en 
integraal deel zal blijven uitmaken van dit ontwerpproces, bijzonder belangrijk 
zodat de centrumvernieuwing door alle bewoners wordt gedragen.

LEGENDE 

1 Heulebeek 
2 appartemenstblokken 
3 groenstructuur  
4 dorpsplein 
5 parkeerlint 

6 Sint-Amanduskerk 
7 café 
8 klooster 
9 binnenhof 
10 ontmoetingscentrum

RUIMTE CREËREN VOOR VERANDERING
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OPENGELEGDE HEULEBEEK AAN BASIS VAN COMPOSITIE 
ONTMOETINGSPLEKKEN
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LANDSCHAP

Binnen de ontwerpgrenzen geven we maximaal de continuiteit 
van de Heulebeek vorm. Wij inspireren ons op het historische 
meanderende verloop van de beek en knopen de huidige vijver, 
als deel van de oorspronkelijke meander, terug vast aan de beek. 

Over deze nieuwe meander vormt een houten, zwevende 
loopsteiger een levendige verbinding voor het bestaande wandel/
fietspad. De binnenzijde van de meander richten we in als 
winterbedding, met centraal een ‘parkfolie’ die te bereiken is via 
stapstenen/watervlot. De  andere zijde ervan wordt ingericht 
als educatieve speelzone (steltenpad, stapstenen). Bij hoge 
waterstanden overstroomt deze middenzone (waterbeleving, 
waterdynamiek). De buitenzijde van de meander wordt 
verlevendigd met overstekende, houten terrasplateaus die 
aansluiten bij de bestaande cirkelvormige zitkeermuurtjes,

Bijzondere plekken binnen het park zijn de glooiende, 
avontuurlijke speelzone voor 6-14jarigen en de verspreide 
bloemrijke gras-eilanden onder de bomen. De centrale, open, 
polyvalente evenmentenweide doet dienst als lig- speelweide en 
trapveld.

De bestaande betonnen keermuren op de kruising Heulebeek/
Schuttershoflaan willen we verlagen tot maaiveldhoogte, met 
transparante leuning, om zo een open zicht op de Heulebeek te 
creëren. 

‘T KERKEPUTJE - een 
Seizoensgebonden  
Belevingspad 

Schutterhoflaan

LANDSCHAPSONTWERP CENTRUM GULLEGEM

A

A’

5 10 20 505 10 20 50
N

10



LANDSCHAP

HET KERKEPUTJE - een 
Seizoensgebonden  
Belevingspad 

TYPE DWARSPROFIEL AA’ - MEANDER HEULEBEEK

©Ontwerpbureau Pauwels

Kindvriendelijkheid van het concept: bijzondere 
aandacht gaat in ons concept naar de prikkelende, 
kindvriendelijke beleving. Voor de allerkleinsten 
voorzien we een kleinschalige, avontuurlijke 
speelhoek met zandbak en speelheuvels en 
zitbanken voor de ouders aan de overzijde van 
de Heulebeek, tegenover het OC.  Voor de 
ouderen (6-14j) is er aan de westzijde van het 
park een avontuurlijk, glooiend speellandschap 
ontworpen, met houten spelaanleidingstoestellen. 
Op de nieuwe meander, langs de loopsteiger, lokt 
een kindvriendelijke bypass met steltenpad en 
trekvlot (inzetbaar afhankelijk van het waterpeil) 
de avontuurlijken. Langsheen de hele loop van het 
wandel/fietspad langs de Heulebeek zijn nog een 
7-tal spelprikkels ingeplant.
 
Ook de fitness voor volwassenen is in het concept 
niet vergeten: in het park, tussen de bomen aan de 
rand van het appartementsgebouw, voorzien we een 
calistenics combinatie (bewegingstoestellen), al dan 
niet in combinatie met een jogparcours in lusvorm, 
doorheen het park en langs de Heulebeek.

De Heulebeek t.h.v. het Kerkeputje bij hoog waterpeil
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AVOND AAN DE KERKTRAPPEN



Ter hoogte van het centrumplein ontwierpen we aan de 
overzijde van de Heulebeek een komvormig ‘amfitheater’ met 
grasplateaus (deels overstroombaar) als verpozingsruimte, 
een kleinschalig, rustig parkje voor wandelaars, met uitzicht 
op het dorpsplein met kerk. Een dorps paviljoentje doet dienst 
als herkenningspunt en biedt beperkte schuilruimte. Het 
parkje is indirect bereikbaar van op het dorpsplein, via een 
eenvoudig maar fijn brugje.  

In laatste gedeelte stroomafwaarts buigt de Heulebeek 
rondom de kerk af en wordt ze ingesloten door groene 
kaaimuren, met overhangende beplanting (groene kloof). 
Op deze wijze kunnen de omwonenden vanuit de achtertuin 
nog sterk de nabijheid van de beek ervaren. In overleg met 
de bewoners en horecazaken kan bekeken worden hoe de 
tuinen zich kunnen oriënteren richting water.

De vernieuwde centrumparking is niet langer een rechthoekig 
plein maar een water doorlatend parkeerlint waarbij de 
parkeervoorzieningen deels in de groenstructuur zijn 
opgenomen om ook hier op een vlotte mobiliteitstransitie in te 
spelen. Wagens maken gebruik van een tweesporenpad dat 
langs de site loopt. Fietsers en voetgangers maken gebruik 
van het fijnmazig netwerk door het landschap, langsheen en 
over de Heulebeek. Zo ontstaan, naast de centrumstraten, 
informele en groene parcours. Het fijnmazig netwerk rijgt 
kwalitatieve en gedifferentieerde verblijfsplekken aan elkaar.

HET BEEKTHEATER 
- een komvormige 
verpozingsruimte

5 10 20 505 10 20 50
LANDSCHAPSONTWERP CENTRUM GULLEGEM
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TYPE DWARSPROFIEL BB’: OPENGELEGDE HEULEBEEK

In contrast met de bebouwde, ‘droge’ 
randen, krijgt het plein aan de westzijde een 
groene landschappelijke wand: de parkzone 
van de Heulebeek die trapsgewijs afdaalt 
naar de bedding van de Heulebeek, tot op 
waterniveau. Op pleinniveau staan enkele 
houten zitpoefen, de dalende plateaus zijn 
opgebouwd uit prefab betonelementen met 
natuursteengranulaat, met houten zitplaatsen. 
Bij hoog water kunnen de onderste plateaus 
overstromen.

Deze plek aan de waterkant wordt ‘the 
place to be’ van Gullegem: om koelte op te 
zoeken bij warme dagen, om de zon er te 
zien ondergaan, om fijn te vertoeven aan 
het water, om de geluiden van het water te 
ondergaan, om de dynamiek van stijgen en 
dalen van het stromend water te ervaren...  
Een voetgangers- fietsbrug vormt een 
indirecte verbinding naar het park aan de 
overzijde.

DE KERKTRAPPEN -  
Avondzon en  
waterbeleving

©2016 Ontwerpbureau Pauwels, REGA Mechelen

Beleving van licht en landschap in de beekvallei De onderste trappen overstromen bij hevige regenval
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OCHTEND OP HET DORPSPLEIN



Doorheen de geschiedenis van Gullegem was het 
dorpsplein steeds ingericht als een verheven, verharde 
pleinruimte aan de oever van de Heulebeek, buiten 
de overstromingszone. De kerk en de belangrijkste 
centrumgebouwen concentreerden er zich rond 
en vormden het centrum van het dorp. In ons 
herinrichtingplan keren we terug naar de origine 
van deze plek en ontwerpen we hier opnieuw een 
samenhangend centrumplein, van gevel tot gevel, met 
centraal de kerk. Kermis en markten kunnen volledig 
rondom de kerk geplaatst worden.
 
Als verharding kiezen we voor één uniform en 
herkenbaar, kleinschalig, grijs-bruin genuanceerd 
verhardingsmateriaal (betonklinkers met fijn 
natuursteengranulaat). Onder de boomkruinen van de 
bomen voorzien we open grasvoegen in een speels 
verband (optimale groeicondities – water en lucht), wat 
het plein een groen karakter geeft. De rijwegvlakken van 
de aanliggende straten worden, omwille van stabiliteit 
en slijtvastheid aangelegd in monolietbeton in eenzelfde 
kleurenpalet. De aanliggende groene parkings worden 
uitgevoerd in waterpasserende betonklinkers met 
natuursteengranulaat, met grasvoeg.
 
Het centrumplein is een flexibel, polyvalent plein.  Het 
kan ingezet worden voor heel wat toepassingen: 
wekelijkse markten, kermis en plaatselijke 
dorpsevenementen. Samen met de organisatoren moet 
bekeken worden hoe de inrichting en uitrusting van het 
plein (schakelkasten, mobiel podium edm) hiervoor zo 
optimaal en rationeel mogelijk kan gebeuren.
 
De bestaande waardevolle bomen (volgens 
overgemaakte inventaris) op het plein behouden we 
maximaal. De bomen die niet in het nieuwe concept 
passen worden zoveel mogelijk verplant (zie legende 
plan plein). Op deze manier blijft het plein een 
volwassen en vertrouwd beeld behouden. Het verplanten 
van grotere bomen pasten we reeds in verschillende 
projecten succesvol toe.
 
Naar het vroegere kerkhof rond de kerk verwijzen 
we door het aanbrengen van een beplantingskader 
en een comfortabele, liniaire omtrekbank langs de 
zuid- en westkant van de kerk. De keuze van de 
groenblijvende beplanting verwijst naar de symboliek 
van begraafplaatsen, verder bouwend op de bestaande 
beplanting.
Verspreid over het plein staan comfortabele houten 
zitbanken en gegroepeerde fietsleunhekkens. Als 
verlichting kiezen we voor eenvoudige ‘dorpse’, uniforme 
armaturen van maximum 5 m hoog, die ook ’s avonds 
een aangename sfeer verspreiden. Deze vullen we 
aan met verlichting die aanwezigheidsgestuurd is 
die voor een veilig gevoel zorgt op de site en tevens 
de biodiversiteit niet hindert. Meubilair en verlichting 
worden aangeboden in één uniforme huisstijl, die we 
doortrekken over het gehele project.
 

CENTRAAL DORPSPLEIN 
ALS POLYVALENT PLEINERF
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KANDIDATUURSTELLING -STUDIEOPDRACHT VOOR EEN BRUG OVER DE WATERSPORTBAAN TE GENT 
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2.3 Bruggen tweewaters, Leuven

11A AT ST  -    B    B    

opdracht  e ge stu e racht v r e euwb uw va  twee brugge  ge ege  aa  e aartk  te euve    
omschrijving 		 Het	betreft	een	ontwerp	van	twee	bruggen	waarvan	één	gebruikt	zal	worden	door	enkel	zacht	verkeer	(voetgangers	en	fi	etsers)	
   e  waarva  e a ere gebru kt za  w r e  r z we  zacht verkeer a s r v ertu ge  vu s-  bra weerwage s  e
   wegbrug verb t e Tweewatersstraat euve  et e s te Tweewaters  e e tee   tw kke g s  ver e e  e 
	 	 vorm	(in	plan)	van	de	brug	laat	toe	om	op	een	vloeiende	manier	de	bestaande	en	nog	aan	te	leggen	fi	etspaden	langs	beide	
  ka te  va  e e te verb e  e staa c struct e ze  bestaat u t ee  aa ta  k kers a s h ggers  e e gter cht g va  
  e brug r e e aat b ve aa  e steu e   twee e wars ggers ter h gte va  e a h e  Tusse  w r e  
  e k kers g e ke e kere  verb e  r et- r e e tusse wars ragers  e h gte va  e staa c tstruct e verh gt 
  aar het e  t e gr ter e t h e  t t ager aa  e u te es e  v r t  e a er k rect e a water g va
  e brug

r gra a eg-  a gzaa sverkeerbrug ver e e        
opdrachtgever  rtzberg cvba - B ge te aa  1   euve  - T  1   1 1       
uitvoeringsbedrag 1  eur  e c  BT  e  ere e  
team   rk as aert BAS bvba s  Bas S ets arch tectuur  BAS bvba stab te t  Bas S ets rastructuur a scha sarch tectuur  
datum  2 11 start stu e  2 12 start u tv er g  

2.3 Bruggen tweewaters, Leuven

 egbrug Tweewaters - © BAS bvba

eta  brug Tweewaters - © BAS bvbar c es e e wegbrug Tweewaters - © BAS bvba

11A AT ST  -    B    B    

opdracht  e ge stu e racht v r e euwb uw va  twee brugge  ge ege  aa  e aartk  te euve    
omschrijving 		 Het	betreft	een	ontwerp	van	twee	bruggen	waarvan	één	gebruikt	zal	worden	door	enkel	zacht	verkeer	(voetgangers	en	fi	etsers)	
   e  waarva  e a ere gebru kt za  w r e  r z we  zacht verkeer a s r v ertu ge  vu s-  bra weerwage s  e
   wegbrug verb t e Tweewatersstraat euve  et e s te Tweewaters  e e tee   tw kke g s  ver e e  e 
	 	 vorm	(in	plan)	van	de	brug	laat	toe	om	op	een	vloeiende	manier	de	bestaande	en	nog	aan	te	leggen	fi	etspaden	langs	beide	
  ka te  va  e e te verb e  e staa c struct e ze  bestaat u t ee  aa ta  k kers a s h ggers  e e gter cht g va  
  e brug r e e aat b ve aa  e steu e   twee e wars ggers ter h gte va  e a h e  Tusse  w r e  
  e k kers g e ke e kere  verb e  r et- r e e tusse wars ragers  e h gte va  e staa c tstruct e verh gt 
  aar het e  t e gr ter e t h e  t t ager aa  e u te es e  v r t  e a er k rect e a water g va
  e brug

r gra a eg-  a gzaa sverkeerbrug ver e e        
opdrachtgever  rtzberg cvba - B ge te aa  1   euve  - T  1   1 1       
uitvoeringsbedrag 1  eur  e c  BT  e  ere e  
team   rk as aert BAS bvba s  Bas S ets arch tectuur  BAS bvba stab te t  Bas S ets rastructuur a scha sarch tectuur  
datum  2 11 start stu e  2 12 start u tv er g  

2.3 Bruggen tweewaters, Leuven

 egbrug Tweewaters - © BAS bvba

eta  brug Tweewaters - © BAS bvbar c es e e wegbrug Tweewaters - © BAS bvba

Beekbegeleidende beplanting: De opengelegde Heulebeek wordt leesbaar gemaakt door een herkenbaar lint van 
karakteristieke beekbegeleidende beplanting met hoge biodiversiteitswaarde en natuurbeleving. Als bomen kiezen we 
voor overwegend wilgen en elzen (al dan niet geknot) met daartussen coulissen van inheemse struiken als wilgen, 
sporkelhout en meidoorn. De natuurvriendelijke oevers worden ingezaaid met een bloemrijk kruiden/grasmengsel, met 
aan de waterlijn een gevarieerd assortiment water- en oeverplanten (kattestaart, gele lis, egelskop...). Deze plantenkeuze 
is aantrekkelijk voor vogels, vlinders en bijen.
 

Het betreft een ontwerp van twee bruggen waarvan één gebruikt zal worden door enkel zacht verkeer (voetgangers 
en fietsers) en waarvan de andere gebruikt zal worden door zowel zacht verkeer als door voertuigen (vracht- & 
brandweerwagens). Voor de brugjes denken we aan stalen orthotrope dekken opgelegd op beperkte landhoofden 
steunend op schroefpalen. Het voordeel is dat deze opvatting met een beperkte structurele hoogte kan, verlopend 
volgens de momentenlijn, wat materiaal bespaart én elegant is, en dat de balustrades, direct tegen het dek gelas,  
tevens als aanrijbeveiliging kunnen dienen zonder overdreven dimensie. Het dek wordt ofwel met een bezande 
epoxylaag afgewerkt ofwel voorzien van een dunne asfaltlaag.

Brug zachtverkeer Tweewaters - © BAS bvba

Wegbrug Tweewaters - © BAS bvba

Principesnede wegbrug Tweewaters - © BAS bvba detail - © BAS bvba
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ZICHT VANOP DE BRUG



Het nieuwe ontmoetingscentrum is een gebouw 
ontstaan vanuit het landschap en speelt op zijn beurt 
in op zijn directe omgeving. Op de rand tussen dorp 
en gebouw ontstaan spannende ruimtes en passages. 
Aan het dorpsplein brengt de cafértaria een gezellige 
levendigheid, met uitzicht op de kerk (1). De cafetaria sluit 
aan bij reeds aanwezige horeca op het dorpsplein. Langs 
het gebouw loopt een passage (2) die het dorpsplein 
verbindt met de Feestweide. De passage zweeft een 
stukje over de beekoever, ze loopt door de begroeiing 
en creëert een contactmoment met de foyer binnenin. 
De voet van het gebouw is ontworpen als één lange 

zitbank die voorbijgangers een aangenaam plekje biedt 
met zicht op de beekvallei. We ontwerpen een verhoogd 
houten podium (3) aan de glaspartij van de grote zaal, 
aan de park-zijde van het gebouw. Het podium werd 
gebouwd overheen het daar gelegen pompstation, en kan 
gedeeltelijk gedemonteerd worden bij onderhoud. Aan de 
rand werkt het platform net als een bankje maar danzij 
zijn positie tussen binnenruimte en landschap werkt het 
houten platform als een ‘ruimte’: het heeft de afmeting en 
présence van een podium.  
Door langs de zijde van omwonenden een afstand te 
bewaren ontstaat een binnenhof (4). Het gebouw wordt 

hier ook laag, om de tuin van de kinderopvang (5) van 
zoveel mogelijk zonlicht te voorzien. Het binnenhof 
biedt ingang aan artiesten en personeel, en is de plaats 
waar de logistieke toelevering van het OC plaatsvindt. 
Waardevolle bomen pogen we te behouden. De nodige 
verharding wordt zoveel mogelijk waterdoorlatend 
ontworpen. Langs het gebouw loopt een doorsteek (6) 
die de vlotte levering aan het OC mogelijk maakt, en 
een shortcut biedt voor lokale passanten. De doorsteek 
connecteert het binnenhof met het dorpsplein. Zo 
kan geleverd worden zonder te draaien, en heeft de 
brandweer ook een brede passage rond het gebouw. 

5 10 20 505 10 20 50
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NIEUWE PLEKKEN OP HET RAAKVLAK TUSSEN OMGEVING EN HET OC
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Een ontmoetingscentrum is een complex gebouw. Dit omwille van het aantal zeer uiteenlopende organisaties en 
evenementen die er elk hun plek moeten vinden. Misschien nog uitdagender is het feit dat veel van deze activiteiten 
gelijktijdig moeten doorgaan. Ons ontwerp voor een nieuw ontmoetingscentrum maakt van dit gelijktijdigheidsbeginsel 
een basisprincipe. Aan de hand van een reeks typische scenario’s werd het gebouw herhaaldelijk hertekend en verfijnd, 
tot een harmonie ontstond tussen alle functies en uitzichten rekening houdend met alle akoestische vereisten en 
onderhoudsgemak. We voldoen aan aan de comforteisen voor elk type gebruiker, van bezoeker en werknemer tot artiest 
en theatertechnieker. 

Stel, het is zaterdag en het OC draait op volle toeren. De foyer ontvangt en brengt elke bezoeker op de juiste plek. Een 
mosselfestijn vindt plaats in de Grote zaal. Daar staan de deuren richting het park open. Ook in de Kleine zaal is er 
een seniorenactiviteit gaande. Dankzij de inplanting op straatniveau is dit een laagdrempelige ruimte en wordt de druk 
op de trappen en lift verlaagd. Een vouwwwand kan de vergaderruimte worden afgesloten van de kleine zaal. Aan het 

plein draait de cafetaria op volle toeren. De sanitaire voorzieningen van het OC zijn vlot toegankelijk vanop het plein en 
maakt ook daar activiteiten mogelijk. In de klaslokalen en workshopruimtes op de eerste verdieping gaan ondertussen 
wekelijkse lessen door. De secundaire trappenhal, waar de dienstingang plaatsvindt neemt op dit soort piekmomenten 
de druk weg van de foyer. Tijdens dit alles levert een camionette het decor voor een theatervoorstelling.

Een fuifscenario is net zo uitdagend. Tijdens een fuif loopt het geluidsniveau op tot 100dB. Binnen de zaal wordt langs 
het grote raam een mobiele wand geplaatst om het geluid in die richting te dempen. De bar ligt binnen het luidste 
volume. De chicane, een akoestisch aangeklede doorgang vormt de enige in- en uitgang voor de fuiver. De chicane 
zorgt voor een aangename scheiding tussen zaal- en foyer, die nu als chill-out ruimte dienst doet. Het geluid is hier al 
sterk gereduceerd. De in- en uitgang van het OC liggen zo ver mogelijk bij de omwonenden vandaan. De ruime luifel 
verhindert zoveel mogelijk extra overlast. Food tucks kunnen hier opstellen, en hongerige feestvierders bedienen. Bij 
nood ontgrendelen alle deuren automatisch.

GELIJKTIJDIGHEID ALS PLANNINGSPRINCIPE

JONGERENFUIFMEERVOUDIG GEBRUIK

24

EEN DUURZAAM SCHETSONTWERP

SNEDE CC’

BRANDNOTA

- Laagbouw: hoogste vloerpeil < 10m

- 2 Goed toegankelijke vluchttrappen

- Bereikbaarheid en opstelmogelijkheden 
brandweerwagen volgens vereisten

- minimale breedte toegangsweg min. 4m

- Het gebouw wordt opgevat als een 
duplex - minder dan 2500 m2 vloeropp.



Het ontmoetingscentrum is opgevat als een constructie 
met twee karakters.
De kern, gevormd door de polyvalente zaal bestaat 
omwille van akoestische redenen uit een gewapend 
betonconstructie met ter plaatse gestorte wanden 
en een dak uit geprefabriceerde TT-ribbenvloeren. 
De omringende ruimtes hebben deels dragende 
wanden uit beton of metselwerk deels apart steunende 
kolommen naargelang de openheid van de gevels. De 
verdiepingsvloeren worden voorzien als geprefabriceerde 
voorgespannen welfsels met uitzondering van de foyer 
en open bordessen langs de vides die alle in ter plaatse 
gestort gewapende beton uitgevoerd worden om het 
aantal kolommen te kunnen beperken door in twee 
richtingen te overspannen.
De dakconstructie die alle ruimtes overdekt bestaat uit 
een gelijmd gelamelleerde houtstructuur die met de 
helling meeloopt (als een soort uitvergrote kepers) en 
overgaat en draagt in de buitengevels. Deze balken 
worden bedekt met LVL platen van gepaste dikte om 
samen met de verend opgelegde kepers bij te dragen tot 
de akoestische scheiding met de buitenomgeving.
Wat betreft de fundering denken we na raadpleging 
van Databank Ondergrond Vlaanderen aan twee 
pistes : een algemene fundeerplaat steunend op 
een grondverbetering dmv grindkernen of eenzelfde 
fundeerplaat steunend op beperkte schroefpalen. Aan de 
hand van goedgekozen sonderingen en na studie van 
het zettingsgedrag wordt duidelijk welke piste de meest 
economische wordt.

Dirk Jaspaert, ir.
voor BAS bvba.

Het gebouw is alzijdig. Hiervoor 
werd een gevel ontworpen die 
op een consequente wijze het 
gebouw omwikkelt. Het gebouw 
ontstaat uit zijn omgeving. Voor 
het gevelontwerp mag dit letterlijk 
genomen worden: de steen 
waaruit het plein werd aangelegd 
vormt een sokkel aan de voet van 
het gebouw (1). Het heeft een 
precies bepaalde diepte waardoor 
rondom het hele gebouw een bank 
ontstaat waarop passanten kunnen 
zitten en genieten van de zichten 
rondom het gebouw. Bovenop de 
bakstenen bank wordt een continue 
glasstrook (2) opgebouwd die de 
vele zichten en gedaantes van 
Gullegem in het gebouw trekt. De 
beglazing bekleedt het gebouw 
op het ritme van de houtstructuur 
(3) die het pannendak (4) draagt. 
In de dakstructuur worden ruime 
dakramen (5) ontworpen die nog 
meer licht binnenbrengen tot 
diep in het gebouw. Het gebouw 
zet het zicht op de omgeving 
centraal. Architectuurelementen als 
metselwerk, een dakraam en een 
pannendak vormen een knipoog 
naar de dorpse architectuurcultuur. 

DE SCHIL VAN HET ONTMOETINGSCENTRUM -  
structuur, materialiteit en generositeit
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REDUCTIE VAN ENERGIEVERBRUIK
Karakteristiek voor een cultureel centrum is de sterk variabele bezetting en een 
hele hoge bezetting. Tijdens een mosselfestijn of fuif is er heel veel volk, op 
andere momenten slechts een heel beperkt aantal mensen. Door een slimme 
sturing van de ventilatie ventileren we enkel wanneer dit nodig is waardoor we 
het energieverbruik sterk kunnen beperken (1). Door ventilatie te voorzien met 
warmteterugwinning beperken we de warmteverliezen in de winter en door een 
bypass te voorzien profiteren we maximaal van de koude buitenlucht om binnen 
te koelen (freecooling). In alle lokalen kunnen ramen open voor natuurlijke 
piekventilatie. Ook door de compactheid van het gebouw en de thermisch goed 
geïsoleerde schil beperken we de warmteverliezen. Beton is een ideaal materiaal 
voor geluidisolatie, maar ook thermisch is het interessant in een zaal voor een hoge 
bezetting om de temperatuurpieken te bufferen. 

LOKALE HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN
Door passieve maatregelen beperken we het energieverbruik drastisch waardoor 
we de rest met dankzij hernieuwbare energiebronnen kunnen opwekken. 
Een fossielvrije geothermische warmtepomp aangesloten op een beo-veld 
(boorgatenergieopslag) verwarmt en koelt het gebouw (2). Zo kunnen we warmte 
opslaan in de bodem voor in de winter, en koude voor in de zomer. Ze is veel 
efficiënter en stiller dan een lucht-waterwarmtepomp. EPB rekent met een zeer 
hoge bezettingsfractie van 53% voor deze functie van ‘bijeenkomst met hoge 
bezetting’. Dit betekent dat EPB rekent met een ventilatie die 53% van de tijd draait 
en de verlichting brandt, wat hier niet overeenkomt met de realiteit. Een E0 gebouw 
realiseren met de epb-parameters is daarom moeilijk, maar ook niet wenselijk. 
Wanneer we rekenen met een realistischer bezettingsfractie van bv. 1 fuif per week, 
3 activiteiten per week, e.d. (te bespreken met de opdrachtgever), dan kunnen we 
wellicht wel een energieneutraal gebouw realiseren. 

Het dak van het gebouw zetten we in voor energieproductie, waterbuffering 
én captatie. We wekken elektriciteit op met behulp van zonnepanelen (3). 
Daaronder plaatsen we een groendak (4). Een logische keuze gezien de 
voordelige isolatiegraad, de buffermogelijkheid (5), de verlengde levensduur van 
de dakhuid en het aangenaam zomercomfort. Een combinatie van groendaken 
met een systeem van regenwaterrecuperatie is niet altijd evident omwille van 
de bijkomende opgeloste stoffen. Toch wensen we het regenwater van het 
groendak te hergebruiken. Om dit mogelijk te maken voorzien we een bijkomende 
filterinstallatie waardoor het ook mogelijk wordt om het regenwater van het 
groendak op een kwalitatieve manier te hergebruiken. De combinatie van groene 
daken en zonnepanelen is eveneens een perfecte symbiose. Door de lagere 
zomertemperaturen die heersen op een groen dak zullen de zonnepanelen een 
verhoogde efficiëntie kennen. Bovendien zorgt de schaduw van de zonnepanelen 
ervoor dat het groendak ook effectief groen blijft en niet een bruin dak wordt. De 
flora van het groen dak wordt dan specifiek afgestemd voor schaduwrijke zones.

We volgen de OVAM richtlijnen rond circulair en aanpasbaar bouwen en de 
circulaire ontwerprichtlijnen opgesteld door de VUB. Het gebouw is zo compact 
mogelijk gehouden om de warmteverliesoppervlakte te beperken.
Bij de materiaalkeuze houden we rekening met de milieu-impact van het materiaal 
(TOTEM-berekening), de oorsprong (hergebruik, gerycleerd, biologisch), het 
potentieel na hergebruik, de robuustheid en het onderhoud. Zo kiezen we 
bijvoorbeeld voor een buitenschil uit houtskeletbouw gevuld met vlasisolatie met 
een minimale milieu-impact en isolatie in contact met de grond uit gerecycleerd 
glas. Beton isoleert de lage frequenties van een fuifzaal het beste en is robuust. 
Daarom zetten we hier groen beton in met gerecycleerde granulaten en CEMIII/a 
hoogovencement waardoor we de milieu-impact kunnen beperken met een derde.
We zorgen ervoor dat de materialen nadien opnieuw gebruikt kunnen worden (we 
gebruiken bv. geen gespoten PUR).

Voor de gevel gebruiken we lokale materialen zoals keramische dakpannen. We 
onderzoeken of we recuperatie dakpannen kunnen inzetten. Dakpannen zijn 
eenvoudig te demonteren en te herbruiken.
De opbouw van het project volgt de principes van ‘shearing layers’ waarin de 
technieken in opbouw geplaatst worden en niet ingestort worden.
Een materiaalpaspoort geeft inzicht in de gebruikte materialen en hun 
herbruikbaarheid. Op het terrein realiseren we een gesloten grondbalans. De 
ruimtes in het nieuwe OC zijn groot, regelmatig van vorm en baden in het licht. 
Dit maakt dat het gebouw flexibel is, en dat het bestand is tegen toekomstige 
wijzigingen in gebruik en programma. 

FOSSIELVRIJ & ENERGIENEUTRAAL

CIRCULAIR BOUWEN
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AKOESTIEK
Geluiduitstraling naar de omgeving
De hinder naar de omgeving toe lost het ontwerp conceptmatig op: 
het gebouw staat zo ver mogelijk van woongebouwen en de meeste 
inwoners (appartementsgebouw) .

Aan de inkom van een fuifzaal verzamelen feestvierders. Deze situeert 
zich ver van de woningen. Daarnaast schermt het gebouw het geluid 
aan de inkom af met twee muren en een geluidabsorberende luifel van 
de meeste omwonenden. Dit geldt eveneens voor het terras aan de 
cafetaria.

Typisch voor een fuif is het continu naar binnen en buitengaan tijdens 
de avond. Hierbij werkt een sas niet zo goed omdat de deuren vaak 
open staan. Daarom voorzien we hier een chicane, dit is een lange gang 
bekleed met akoestisch absorberende bekleding, die het geluid dempt. 
De figuur hiernaast toont een geluidkaart van de geluidafname in zo’n 
chicane in de fuifzaal De Waai in Geel. Voor het ontwerp rekenen we 
dit uit met gespecialiseerde akoestische simulaties. Dit concept pasten 
we al toe in heel wat fuifzalen (JOC Gent, Sint-Truiden, Zandhoven, 
Merksplas…). Een bijkomend voordeel is dat er een stillere foyer mogelijk 
is waar rustig kan gepraat worden en de oren wat rust kennen.

In de fuifzaal ligt het geluidniveau hoog. We voorzien een schil met 
andere functies omheen de fuifzaal om de geluiduitstraling naar buiten te 
beperken en minder zware wanden te moeten bouwen (circulair bouwen, 
minder materiaalgebruik). Voor het dak van de fuifzaal is het eenvoudiger 
om ze voldoende akoestisch te isoleren dan om er een functie bovenop 
te voorzien en gelijktijdigheid te kunnen garanderen. De muziek in een 
fuifzaal kent veel lage bassen. Beton absorbeert deze lage frequenties 
het beste en zetten we daarom in als schil rond de fuifzaal.

Deze zaal is geen louter fuifzaal maar ook een polyvalante zaal waar 
daglichttoetreding en zichten naar buiten aangenaam zijn. We voorzien 
een groot raam naar het park, dat ontdubbeld wordt met een mobiele 
akoestische wand tijdens fuiven en waarbij een luifel en wanden het 
geluid nog afschermt. Daglicht komt ook binnen via foyer en trappenhal. 

Deze werken als dubbele ramen met akoestische beglazing waardoor de 
geluidisolatie niet verzwakt.

Laden en lossen veroorzaakt geluid en gebeurt deels in het gebouw en 
onder een geluidabsorberende luifel om het geluid af te schermen van de 
omwonenden.

De ventilatie van de zaal gebeurt via mechanische ventilatie met 
geluiddempers om het geluid maximaal binnen te houden.

Ruimte-akoestiek
In een fuifzaal is voldoende absorptie belangrijk. We voorzien hierbij 
akoestisch absorberend materiaal op de wanden en het plafond. Tijdens 
het ontwerp zullen we samen met de opdrachtgever bespreken welke 
evenementen er vaak plaats vinden en waar maximaal op willen inzetten. 
De optimale ruimteakoestiek voor een fuifzaal is anders dan voor een 
theaterzaal of een concertzaal. We berekenen de hoeveelheid en 
positie absorptiemateriaal optimaal voor de verschillende evenementen 
en kiezen samen met de opdrachtgever hoe we ze verder uitwerken. 
Mobiele akoestische panelen zijn hier een oplossing voor maar kennen 
ook een zekere investering, wat voor dergelijke zaal niet van toepassing 
is. De vorm van de zaal bevordert dat het geluid van het podium naar de 
toeschouwers gaat en vermijdt flutterecho’s tussen de wanden.

In de cafetaria en verbruikszaal is het aangenaam verblijven wanneer 
het geluidniveau binnen laag blijft. Hiervoor voorzien we voldoende 
akoestische absorptie op plafonds en in de wanden. De buitenschil 
is opgebouwd uit houtskelet waarbij de binnenafwerking akoestisch 
absorberend is en de thermische isolatie deels ook meewerkt als 
akoestische absorptie.  

Gelijktijdigheid
Vergaderzaal, workshopruimtes, e.d. kunnen gelijktijdig met de grote 
zaal gebruikt worden. De structuur van de zaal is ontkoppeld van de 
omliggende functies om geen trillingen door te geven.

BUFFER BUFFER

BETON = ABSORPTIE LAGE FREQUENTIES
+ AKOESTISCHE ABSORPTIE

GEEN FUNCTIES BOVENOP ZAAL

Geluidskaart geluidafname chicane fuifzaal de Waai in Geel

indicatie geluidsafname via chicane
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GEÏNTEGREERD WATERCONCEPT

Het volledige waterconcept houdt rekening met de 
voorwaarden van het Decreet van integraal waterbeheer 
van 14/11/2003 en de afbakening van het regionale 
groengebied Heulebeek als gebied met natuurlijke structuur 
(Groen RUP).

Een deel van de daken worden uitgevoerd als “groen dak”. 
Een groen dak loost op jaarbasis slechts 50% van de 
opgevangen neerslag. Groendaken houden het regenwater 
vast tot het langzaam terug verdampt, zorgen voor een 
extra buffering en helpen mee om piekafvoer bij zware 
buien af te vlakken. De overloop van de groendaken vangen 

we op in de verdiepte graswadi/ondergrondse buffer-/
infiltratievoorziening. 
Het hemelwater wordt maximaal ter plaatse opgevangen 
en vastgehouden in bufferende voorzieningen voor 
hergebruik in de huishouding en voor de beplantingen. 
Zo houden we de natuurlijke evapotranspiratie in stand. 
Het gebufferde hemelwater zetten we 100% in voor 
hergebruik. Daartoe rusten we de waterbuffer uit met een 
operationele pompvoorziening en de gebouwen met de 
nodige aftappunten. Op deze wijze kan het gebufferde 
hemelwater hergebruikt worden voor toiletspoelingen en 
buitendienstkranen.
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Gullegem
Oppervlakte berekening waterconcept

1 WEGENIS
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

41 +136 + 750 + 116 + 236 + 243
 1522 m2

22 +22 + 33x8 + 407 + 41 + 141 + 89
986 m2

54 m2

54

Totaal: 2562m2

2 PARKING
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

97 + 95 
192 m2

501 + 73 + 430
1004 m2

227 m2

140 + 87

Totaal: 1423m2

3 PARK
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

11 + 168 + 289 + 21 + 30 + 36
555 m2

923 + 14 + 163 + 93 + 74 + 1653 + 50 + 88
3058 m2

Te bezaaien graszone

4011 m2

126 + 50 + 45 + 85 + 569 + 276 + 111 + 181 + 186
+ 230 + 999 + 100 + 596 + 457

6528 m2

Totaal: 14152 m2

92 + 224 + 384 + 293 + 97 + 488 + 175 + 94 + 188
+ 163 + 3313 + 339 + 519 + 129 + 21 + 9

Gebouwen

4 KERK

Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

1112 m2

127
127 m2

1192
1192 m2

Te bezaaien graszone

307 m2

85 + 30 + 189 + 3
21 m2

Totaal: 2759 m2

21

5 DORPSPLEIN
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

86
86 m2

3023
3023 m2

Te bezaaien graszone

356 m2

100 + 4 +93 + 159
243 m2

Totaal: 3708 m2

243

6 WEGENIS
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

1804
1804 m2

430 + 662
1092 m2

Te bezaaien graszone

25 m2

7 +7 + 11
229 m2

Totaal: 3150 m2

229

Gebouwen

7 ONTMOETINGSCENTRUM

Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

Groendaken
1047 m2

 500 m2

18 +70 + 44
132 m2

1574 + 367
1941 m2

Te bezaaien graszone

91 m2

91
569 m2

Totaal: 4279 m2

569

8 OEVER
Te beplanten oppervlakte 919 m2

893 + 26

Totaal: 919 m2

Te bufferen 62.700 liter

Te bufferen 29.900 liter

Te bufferen 90.325 liter

Te bufferen 32.975 liter

Te bufferen voor hergebruik 60.000 liter

Te bufferen 77.725 liter

Te bufferen 72.400 liter

Te bufferen 61.150 liter

Te bufferen voor hergebruik 60.000 liter

DWA
C. Plein: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

D. Straten: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

DWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

RWA
A. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
   Gesloten verharding: opvang via straatkolken en
    aansluiten op wadi/ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

B. Wandelpaden: oppervlakkig afwateren naar 
    groenzone/wadi

C. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
    + opvang via kolken naar ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening

D. Gesloten verharding: opvang via straatkolken en 
    aansluiten op ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

E. Bufferciternes voor hergebruik, noodoverloop naar 
    Heulebeek.
    Kerk: 3 x 20.000 liter
    Jeugdzaal: 3 x 20.000 liter

DWA
C. Plein: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

D. Straten: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

Oppervlakteberekening / waterconceptONTWERPBUREAU PAUWELS BV
Mercatorpad 5
3000 Leuven
Tel. 016/20.89.01
Fax. 016/20.89.02
E-mail: tekenbureel@pauwelsontwerp.be GULLEGEM centrumvernieuwing 04 maart 2022

RWA
A. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
   Gesloten verharding: opvang via straatkolken en
    aansluiten op wadi/ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

B. Wandelpaden: oppervlakkig afwateren naar 
    groenzone/wadi

C. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
    + opvang via kolken naar ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening

D. Gesloten verharding: opvang via straatkolken en 
    aansluiten op ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

E. Bufferciternes voor hergebruik, noodoverloop naar 
    Heulebeek.
    Kerk: 3 x 20.000 liter
    Jeugdzaal: 3 x 20.000 liter

DWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

RWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

      ondergrondse buffer/infiltratievoorziening

      regenwaterputten

2 PARKING

1 WEGENIS

3 PARK

3 PARK

4 KERK

5 DORPSPLEIN

6 WEGENIS

7 ONTMOETINGS
CENTRUM 

8 OEVER41m2

136m2

750m2

116m2

236m2

243m2

4,5m2x12= 54m2

22m2

22m2

33m2

33m2

33m2

33m2

33m2

33m2

33m2

33m2

41m2

407m2

89m2

141m2

140m2
97m2

95m2 73m2

430m2

501m2

87m2

36m2

30m2

21m2

28
9m

2

168m2
11m2

1653m2

50m2

88m2

74m2

923m2

16
3m

2

93
m

2

457m2
129m2

519m2

339m2

3313m2

596m2

16
3m

2

188m2 9m
2

21m2
111m2

175m2

488m2

224m2

97m2

384m2

293m2

92m2

94
m

2

50m2

126m2

85m2

45
m

2

569m2

276m2

18
1m

2

186m2

230m2

999m2

100m2

1804m2

430m2

662m2

7m2
7m2

11m2

229m2

3023m2

1192m2

85m2

3m2

4m2

100m2

30m2

21m2

243m2

189m2

93m2

159m2

70m2

44m2

18m
2

1574m2

367m2

569m2

91m2

1112m2

1047m2

500m2

893m2

26m2

127m2

86m2

14
m

2

1894m2

697m2

240m2

0 10 50m

TABEL OPPERVLAKTEBER.

op
 te

 br
ek

en
 rio

ler
ing

A

B

A

A

A

B

C
E

E

bestaandepersleiding

op
 te

 b
re

ke
n 

rio
le

rin
g

F

F

D

Gullegem
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1 WEGENIS
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

41 +136 + 750 + 116 + 236 + 243
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22 +22 + 33x8 + 407 + 41 + 141 + 89
986 m2

54 m2

54

Totaal: 2562m2

2 PARKING
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

97 + 95 
192 m2

501 + 73 + 430
1004 m2

227 m2

140 + 87
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3 PARK
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Te beplanten oppervlakte

11 + 168 + 289 + 21 + 30 + 36
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4011 m2
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Totaal: 14152 m2
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Te beplanten oppervlakte
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127
127 m2
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1192 m2

Te bezaaien graszone
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85 + 30 + 189 + 3
21 m2

Totaal: 2759 m2
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Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

86
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3023 m2
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Totaal: 3708 m2
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Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

1804
1804 m2

430 + 662
1092 m2

Te bezaaien graszone

25 m2

7 +7 + 11
229 m2

Totaal: 3150 m2

229

Gebouwen

7 ONTMOETINGSCENTRUM

Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte
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 500 m2

18 +70 + 44
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1574 + 367
1941 m2
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91 m2

91
569 m2

Totaal: 4279 m2

569
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Te beplanten oppervlakte 919 m2

893 + 26

Totaal: 919 m2

Te bufferen 62.700 liter

Te bufferen 29.900 liter

Te bufferen 90.325 liter

Te bufferen 32.975 liter

Te bufferen voor hergebruik 60.000 liter

Te bufferen 77.725 liter

Te bufferen 72.400 liter

Te bufferen 61.150 liter

Te bufferen voor hergebruik 60.000 liter

DWA
C. Plein: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

D. Straten: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

DWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

RWA
A. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
   Gesloten verharding: opvang via straatkolken en
    aansluiten op wadi/ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

B. Wandelpaden: oppervlakkig afwateren naar 
    groenzone/wadi

C. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
    + opvang via kolken naar ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening

D. Gesloten verharding: opvang via straatkolken en 
    aansluiten op ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

E. Bufferciternes voor hergebruik, noodoverloop naar 
    Heulebeek.
    Kerk: 3 x 20.000 liter
    Jeugdzaal: 3 x 20.000 liter

DWA
C. Plein: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

D. Straten: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin
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Mercatorpad 5
3000 Leuven
Tel. 016/20.89.01
Fax. 016/20.89.02
E-mail: tekenbureel@pauwelsontwerp.be GULLEGEM centrumvernieuwing 04 maart 2022

RWA
A. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
   Gesloten verharding: opvang via straatkolken en
    aansluiten op wadi/ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

B. Wandelpaden: oppervlakkig afwateren naar 
    groenzone/wadi

C. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
    + opvang via kolken naar ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening

D. Gesloten verharding: opvang via straatkolken en 
    aansluiten op ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

E. Bufferciternes voor hergebruik, noodoverloop naar 
    Heulebeek.
    Kerk: 3 x 20.000 liter
    Jeugdzaal: 3 x 20.000 liter

DWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

RWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

      ondergrondse buffer/infiltratievoorziening

      regenwaterputten

29.900 liter
2 PARKING

1 WEGENIS

3 PARK

3 PARK

4 KERK

5 DORPSPLEIN

6 WEGENIS
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Gullegem
Oppervlakte berekening waterconcept

1 WEGENIS
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

41 +136 + 750 + 116 + 236 + 243
 1522 m2

22 +22 + 33x8 + 407 + 41 + 141 + 89
986 m2

54 m2

54

Totaal: 2562m2

2 PARKING
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

97 + 95 
192 m2

501 + 73 + 430
1004 m2

227 m2

140 + 87

Totaal: 1423m2

3 PARK
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

11 + 168 + 289 + 21 + 30 + 36
555 m2

923 + 14 + 163 + 93 + 74 + 1653 + 50 + 88
3058 m2

Te bezaaien graszone

4011 m2

126 + 50 + 45 + 85 + 569 + 276 + 111 + 181 + 186
+ 230 + 999 + 100 + 596 + 457

6528 m2

Totaal: 14152 m2

92 + 224 + 384 + 293 + 97 + 488 + 175 + 94 + 188
+ 163 + 3313 + 339 + 519 + 129 + 21 + 9

Gebouwen

4 KERK

Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

1112 m2

127
127 m2

1192
1192 m2

Te bezaaien graszone

307 m2

85 + 30 + 189 + 3
21 m2

Totaal: 2759 m2

21

5 DORPSPLEIN
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

86
86 m2

3023
3023 m2

Te bezaaien graszone

356 m2

100 + 4 +93 + 159
243 m2

Totaal: 3708 m2

243

6 WEGENIS
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

1804
1804 m2

430 + 662
1092 m2

Te bezaaien graszone

25 m2

7 +7 + 11
229 m2

Totaal: 3150 m2

229

Gebouwen

7 ONTMOETINGSCENTRUM

Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

Groendaken
1047 m2

 500 m2

18 +70 + 44
132 m2

1574 + 367
1941 m2

Te bezaaien graszone

91 m2

91
569 m2

Totaal: 4279 m2

569

8 OEVER
Te beplanten oppervlakte 919 m2

893 + 26

Totaal: 919 m2

Te bufferen 62.700 liter

Te bufferen 29.900 liter

Te bufferen 90.325 liter

Te bufferen 32.975 liter

Te bufferen voor hergebruik 60.000 liter

Te bufferen 77.725 liter

Te bufferen 72.400 liter

Te bufferen 61.150 liter

Te bufferen voor hergebruik 60.000 liter

DWA
C. Plein: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

D. Straten: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

DWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

RWA
A. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
   Gesloten verharding: opvang via straatkolken en
    aansluiten op wadi/ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

B. Wandelpaden: oppervlakkig afwateren naar 
    groenzone/wadi

C. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
    + opvang via kolken naar ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening

D. Gesloten verharding: opvang via straatkolken en 
    aansluiten op ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

E. Bufferciternes voor hergebruik, noodoverloop naar 
    Heulebeek.
    Kerk: 3 x 20.000 liter
    Jeugdzaal: 3 x 20.000 liter

DWA
C. Plein: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

D. Straten: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

Oppervlakteberekening / waterconceptONTWERPBUREAU PAUWELS BV
Mercatorpad 5
3000 Leuven
Tel. 016/20.89.01
Fax. 016/20.89.02
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RWA
A. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
   Gesloten verharding: opvang via straatkolken en
    aansluiten op wadi/ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

B. Wandelpaden: oppervlakkig afwateren naar 
    groenzone/wadi

C. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
    + opvang via kolken naar ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening

D. Gesloten verharding: opvang via straatkolken en 
    aansluiten op ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

E. Bufferciternes voor hergebruik, noodoverloop naar 
    Heulebeek.
    Kerk: 3 x 20.000 liter
    Jeugdzaal: 3 x 20.000 liter

DWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

RWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

      ondergrondse buffer/infiltratievoorziening

      regenwaterputten

62.700 liter

TE BUFFEREN

90.325 liter

voor hergebruik 
60.000 liter

32.975 liter

29.900 liter

29.900 liter
2 PARKING

1 WEGENIS

3 PARK

3 PARK

4 KERK

5 DORPSPLEIN

6 WEGENIS

7 ONTMOETINGS
CENTRUM 

8 OEVER41m2
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Gullegem
Oppervlakte berekening waterconcept

1 WEGENIS
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

41 +136 + 750 + 116 + 236 + 243
 1522 m2

22 +22 + 33x8 + 407 + 41 + 141 + 89
986 m2

54 m2

54

Totaal: 2562m2

2 PARKING
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

97 + 95 
192 m2

501 + 73 + 430
1004 m2

227 m2

140 + 87

Totaal: 1423m2

3 PARK
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

11 + 168 + 289 + 21 + 30 + 36
555 m2

923 + 14 + 163 + 93 + 74 + 1653 + 50 + 88
3058 m2

Te bezaaien graszone

4011 m2

126 + 50 + 45 + 85 + 569 + 276 + 111 + 181 + 186
+ 230 + 999 + 100 + 596 + 457

6528 m2

Totaal: 14152 m2

92 + 224 + 384 + 293 + 97 + 488 + 175 + 94 + 188
+ 163 + 3313 + 339 + 519 + 129 + 21 + 9

Gebouwen

4 KERK

Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

1112 m2

127
127 m2

1192
1192 m2

Te bezaaien graszone

307 m2

85 + 30 + 189 + 3
21 m2

Totaal: 2759 m2

21

5 DORPSPLEIN
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

86
86 m2

3023
3023 m2

Te bezaaien graszone

356 m2

100 + 4 +93 + 159
243 m2

Totaal: 3708 m2

243

6 WEGENIS
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

1804
1804 m2

430 + 662
1092 m2

Te bezaaien graszone

25 m2

7 +7 + 11
229 m2

Totaal: 3150 m2

229

Gebouwen

7 ONTMOETINGSCENTRUM

Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

Groendaken
1047 m2

 500 m2

18 +70 + 44
132 m2

1574 + 367
1941 m2

Te bezaaien graszone

91 m2

91
569 m2

Totaal: 4279 m2

569

8 OEVER
Te beplanten oppervlakte 919 m2

893 + 26

Totaal: 919 m2

Te bufferen 62.700 liter

Te bufferen 29.900 liter

Te bufferen 90.325 liter

Te bufferen 32.975 liter

Te bufferen voor hergebruik 60.000 liter

Te bufferen 77.725 liter

Te bufferen 72.400 liter

Te bufferen 61.150 liter

Te bufferen voor hergebruik 60.000 liter

DWA
C. Plein: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

D. Straten: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

DWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

RWA
A. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
   Gesloten verharding: opvang via straatkolken en
    aansluiten op wadi/ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

B. Wandelpaden: oppervlakkig afwateren naar 
    groenzone/wadi

C. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
    + opvang via kolken naar ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening

D. Gesloten verharding: opvang via straatkolken en 
    aansluiten op ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

E. Bufferciternes voor hergebruik, noodoverloop naar 
    Heulebeek.
    Kerk: 3 x 20.000 liter
    Jeugdzaal: 3 x 20.000 liter

DWA
C. Plein: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

D. Straten: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

Oppervlakteberekening / waterconceptONTWERPBUREAU PAUWELS BV
Mercatorpad 5
3000 Leuven
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RWA
A. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
   Gesloten verharding: opvang via straatkolken en
    aansluiten op wadi/ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

B. Wandelpaden: oppervlakkig afwateren naar 
    groenzone/wadi

C. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
    + opvang via kolken naar ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening

D. Gesloten verharding: opvang via straatkolken en 
    aansluiten op ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

E. Bufferciternes voor hergebruik, noodoverloop naar 
    Heulebeek.
    Kerk: 3 x 20.000 liter
    Jeugdzaal: 3 x 20.000 liter

DWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

RWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

      ondergrondse buffer/infiltratievoorziening

      regenwaterputten

77.725 liter

TE BUFFEREN

61.150 liter

29.900 liter

voor hergebruik 
60.000 liter

2 PARKING

1 WEGENIS

3 PARK

3 PARK

4 KERK

5 DORPSPLEIN

6 WEGENIS

7 ONTMOETINGS
CENTRUM 

8 OEVER41m2

136m2

750m2

116m2

236m2

243m2

4,5m2x12= 54m2
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Gullegem
Oppervlakte berekening waterconcept

1 WEGENIS
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

41 +136 + 750 + 116 + 236 + 243
 1522 m2

22 +22 + 33x8 + 407 + 41 + 141 + 89
986 m2

54 m2

54

Totaal: 2562m2

2 PARKING
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

97 + 95 
192 m2

501 + 73 + 430
1004 m2

227 m2

140 + 87

Totaal: 1423m2

3 PARK
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

11 + 168 + 289 + 21 + 30 + 36
555 m2

923 + 14 + 163 + 93 + 74 + 1653 + 50 + 88
3058 m2

Te bezaaien graszone

4011 m2

126 + 50 + 45 + 85 + 569 + 276 + 111 + 181 + 186
+ 230 + 999 + 100 + 596 + 457

6528 m2

Totaal: 14152 m2

92 + 224 + 384 + 293 + 97 + 488 + 175 + 94 + 188
+ 163 + 3313 + 339 + 519 + 129 + 21 + 9

Gebouwen

4 KERK

Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

1112 m2

127
127 m2

1192
1192 m2

Te bezaaien graszone

307 m2

85 + 30 + 189 + 3
21 m2

Totaal: 2759 m2

21

5 DORPSPLEIN
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

86
86 m2

3023
3023 m2

Te bezaaien graszone

356 m2

100 + 4 +93 + 159
243 m2

Totaal: 3708 m2

243

6 WEGENIS
Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

1804
1804 m2

430 + 662
1092 m2

Te bezaaien graszone

25 m2

7 +7 + 11
229 m2

Totaal: 3150 m2

229

Gebouwen

7 ONTMOETINGSCENTRUM

Gesloten verharding

Half open Verharding

Te beplanten oppervlakte

Groendaken
1047 m2

 500 m2

18 +70 + 44
132 m2

1574 + 367
1941 m2

Te bezaaien graszone

91 m2

91
569 m2

Totaal: 4279 m2

569

8 OEVER
Te beplanten oppervlakte 919 m2

893 + 26

Totaal: 919 m2

Te bufferen 62.700 liter

Te bufferen 29.900 liter

Te bufferen 90.325 liter

Te bufferen 32.975 liter

Te bufferen voor hergebruik 60.000 liter

Te bufferen 77.725 liter

Te bufferen 72.400 liter

Te bufferen 61.150 liter

Te bufferen voor hergebruik 60.000 liter

DWA
C. Plein: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

D. Straten: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

DWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

RWA
A. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
   Gesloten verharding: opvang via straatkolken en
    aansluiten op wadi/ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

B. Wandelpaden: oppervlakkig afwateren naar 
    groenzone/wadi

C. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
    + opvang via kolken naar ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening

D. Gesloten verharding: opvang via straatkolken en 
    aansluiten op ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

E. Bufferciternes voor hergebruik, noodoverloop naar 
    Heulebeek.
    Kerk: 3 x 20.000 liter
    Jeugdzaal: 3 x 20.000 liter

DWA
C. Plein: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

D. Straten: aanleg van een gescheiden riolerings-
    stelsel + afkoppelen bestaande gebouwen in overleg
    met Aquafin

Oppervlakteberekening / waterconceptONTWERPBUREAU PAUWELS BV
Mercatorpad 5
3000 Leuven
Tel. 016/20.89.01
Fax. 016/20.89.02
E-mail: tekenbureel@pauwelsontwerp.be GULLEGEM centrumvernieuwing 04 maart 2022

RWA
A. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
   Gesloten verharding: opvang via straatkolken en
    aansluiten op wadi/ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

B. Wandelpaden: oppervlakkig afwateren naar 
    groenzone/wadi

C. Waterdoorlatende verharding: buffer in bedding en
    afwateren naar groenzone/wadi, ter plaatse infiltreren
    + opvang via kolken naar ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening

D. Gesloten verharding: opvang via straatkolken en 
    aansluiten op ondergrondse buffer- en
    infiltratievoorziening, noodoverloop naar Heulebeek

E. Bufferciternes voor hergebruik, noodoverloop naar 
    Heulebeek.
    Kerk: 3 x 20.000 liter
    Jeugdzaal: 3 x 20.000 liter

DWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

RWA
      rioleringsbuis - bestaand

      rioleringsbuis - op te breken

      rioleringsbuis - nieuw

      ondergrondse buffer/infiltratievoorziening

      regenwaterputten

De parkzone biedt ons de mogelijkheid om op 
milieuvriendelijke wijze het hemelwater bovengronds 
op te vangen, ter plaatse te infiltreren en - 
wanneer extreme omstandigheden zich voordoen 
- oppervlakkig af te voeren naar omliggende 
verdiepte wadi’s. De infiltratievoorzieningen 
langs de verhardingen zijn bovengrondse ‘open 
wadi’s’, volledig geïntegreerd in de parkzone en 
toegankelijk voor machinaal onderhoud. Paden die 
minder breed gedimensioneerd zijn worden niet 
voorzien van een watergreppel of wadi. Daar kan 
het hemelwater afstromen naar de aangrenzende 
groenvoorzieningen en ter plaatse infiltreren. 

Hergebruik hemelwater van dakafvoer
Het dakwater van de jeugdzaal en de kerk wordt via 
een filter naar ondergrondse waterbuffers gevoerd. 
De buffers van de kerk en en de jeugdzaal zijn 
onderling gekoppel, voor hergebruik. Door deze uit 
te rusten met een operationele pompvoorziening kan 
het gebufferde hemelwater hergebruikt worden voor 
toiletspoelingen en onderhoud van de gebouwen.
De noodoverlaten van de hemelwaterbuffer zijn 
zichtbaar verbonden met de Heulebeek. Een 
overstort van de hemelwaterputten zal zelden tot 
nooit plaatsvinden.

- Voor de kerk voorzien we 3x20.000 liter 

bufferputten met een inhoud van 60.000 l.

- Voor het OC voorzien we 3x20.000 Liter 
bufferputten met een inhoud van 60.000 l. 

Gesloten en waterdoorlatende verharding 
dorpsplein
Een deel van de gesloten verharding watert af 
naar de groenzone en zal ter plaatse infiltreren. 
Deze oppervlakte dient niet in rekening te worden 
gebracht, ze watert af naar een groenstrook met een 
oppervlakte van minstens 25%. 
Waar het niet mogelijk is om af te wateren 
naar een groenzone wordt het regenwater 
opgevangen via straatkolken in ondergrondse 
buffer-/infiltratievoorzieningen, met een zichtbare 
noodoverloop naar de Heulebeek.
De waterdoorlatende verharding watert af naar de 
groenzone en kan ter plaatse infiltreren. De helling 
is minder dan 0,5%, dus kan het water gebufferd 
worden in de bedding. Deze oppervlakte dient niet in 
rekening te worden gebracht, ze watert af naar een 
groenstrook met een oppervlakte van minstens 15%.

Het geïntegreerd concept en het systeem 
voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening. Het concept voldoet aan de gestelde 
eisen. De buffercapaciteit (250 m3/ha) voldoet onder 
huidige klimaatcondities (code van goede praktijk).
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MOBILITEIT - Logisch en leesbaar
Voetgangers en fietsers
Optimale doorwaadbaarheid en veilige routes door de aanleg 
van fietsstraten, verbrede voetpaden, autoluw centrumplein 
en het vervolledigen van het fijnmazig netwerk.

Openbaar vervoer
Er zijn verschillende buslijnen door het centrum van 
Gullegem. Belangrijk voor het projectgebied zijn de buslijnen 
42, 61 en 62. Er wordt een nieuwe bushalte voorzien. Het 
is één van de paviljoenen die verspreid over de projectsite 
worden voorzien, een overdekte rust- en ontmoetingsplek met 
elektrisch oplaadpunt voor fietsen. 

Gemotoriseerd verkeer 
Het autoverkeer wordt ontmoedigd en teruggedrongen 
door de introductie van fietsstraten, doodlopende straten 
(knip) en  gereduceerde parkeervoorzieningen. De 
bestaande parkings en de nieuwe centrumparking zijn door 
een fijnmazig netwerk verbonden met de centrumstraten 
en het centrumplein. In de centrumstraten worden de 
voetpaden en parkeervoorzieningen op eenzelfde manier 
vormgegeven zodat bij een verdere mobiliteitstransitie de 
parkeerplaatsen plaatsmaken voor verbrede voetpaden 
met extra mogelijkheden en verblijfskwaliteiten.  De 
bussen houden halt op de rijweg waardoor de voetpaden 
en parkeerstroken uitgebreid worden. De vernieuwde 
centrumparking is niet langer een rechthoekig plein maar 

een parkeerlint tussen de Rederijkersstraat en de Bankstraat 
waarbij de parkeervoorzieningen deels in de groenstructuur 
zijn opgenomen om ook hier op een vlotte mobiliteitstransitie 
in te kunnen spelen. Het nieuwe parkeerlint integreert en 
optimaliseert de parkeerplaatsen in de Kerkstraat (24PP), de 
bestaande parkeerstrook tegenover de parkeergarages en de 
nieuw aangelegde centrumparking (58PP). 

Aangelanden, leveringen en diensten 
Zowel het OC als de bestaande bebouwing dient optimaal 
bereikbaar te zijn voor leveringen/diensten en de toegangen  
tot private parkings, garages en tuinen dienen verzekerd te 
blijven. Het centrumplein wordt autoluw aangelegd en aan 
de zuidzijde van het OC wordt een binnenhof voorzien met 

extra opstelruimte voor laden en lossen. Tevens wordt in het 
verlengde van de Kerkstraat een tweesporenpad en een brug 
voorzien voor het ontsluiten van de bestaande appartementen 
en het OC (tweede ontsluiting). Ook de infrastructuur van 
Aquafin (pompstation-overloop) is van hieruit bereikbaar. 
De (horeca)zaken aansluitend op het Dorpsplein hebben de 
mogelijkheid zich te richten naar de Heulebeek en ook voor 
hen wordt een (nieuwe) ontsluiting verzekerd. 

Brandweer 
Tenslotte werd rekening gehouden met de ontsluiting voor 
de brandweer met het in acht nemen van draaicirkels en 
opstelmogelijkheden. Er zijn telkens twee aanrijroutes 
voorzien.

VOETGANGERS EN FIETSERS OPENBAAR VERVOER

GEMOTORISEERD VERKEER AANGELANDEN, LEVERINGEN, DIENSTEN EN  
BRANDWEER
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BOB361 architecten zal het multiciplinair team sturen en haar krachten 
bundelen met experten met complementaire competenties specifiek voor 
deze opdracht. BOB361 zal optreden als mandataris en coördinator van 
het team en zal eveneens de centrale gesprekspartner vormen voor de 
opdrachtgever. De betrokkenen hebben in het verleden bewezen perfect te 
functioneren in samenwerking met anderen, zo hebben alle partijen reeds 
samen verschillende projecten samen tot een goed einde gebracht.

BASISTEAM

Het basisteam bestaat uit BOB361 architecten, gespecialiseerd in stedenbouw 
en architectuur en Studiebureau Pauwels voor landschap.

BOB361 architecten werd in 1999 opgericht. Sindsdien werd het bureau 
laureaat van verscheidene architectuurwedstrijden voor stedenbouwkundige 
projecten, huisvesting en openbare gebouwen. Het bureau heeft zo een 
belangrijke ervaring ontwikkeld in projecten met zeer gevarieerde programma’s 
zoals, huisvesting, publieke functies en inrichtingsplannen op grotere schaal.
Ze wensen architectuur te bouwen die in al zijn facetten een hoog niveau 
haalt op nationaal en zelfs internationaal vlak, ongeacht het schaalniveau 
van de opdracht. BOB361 zoekt graag de grens op tussen architectuur en 
stedenbouw: het bureau ontwikkelt enerzijds architectuurprojecten met een 
duidelijk stedelijk karakter, en anderzijds stedelijke ontwikkelingsprojecten 
met belangrijke architecturale bijdragen.

De twee vennoten, Goedele Desmet en Ivo Vanhamme, zijn beide ir-architect, 
en hebben een anciënniteit van meer dan 30 jaar. Ze zijn Professor aan de 
KULeuven, Departement Architectuur. Ze doceren de ontwerpoefening 
‘ontwerpende stadsanalyse en gebouwenontwerp in een stedelijke context’.

In de voorbije 35 jaar is Ontwerpbureau Pauwels uitgegroeid tot een 
succesvol, enthousiast en dynamisch team van toegewijde medewerkers, 
waaronder 6 landschapsarchitecten/stedenbouwkundigen, versterkt met 
een grafisch ontwerper en een administratief medewerker. Ze ontwierpen de 
voorbije jaren heel wat watergebonden projecten voor/samen met VMM en 
kennen de problematiek en de uitdagingen ervan door en door.
Bestuurder Michel Pauwels en zijn rechterhand Heidi Heijens, sinds 2021 
eveneens gedelegeerd bestuurder, leggen zich, samen met hun team, 
toe op het ontwerpen van landschapsprojecten in hun ruimste betekenis. 
Basisprincipe van elk ontwerp is de integratie ervan in zijn landschappelijke 
context, met respect voor harmonie tussen beeld, betekenis (symboliek) en 
gebruik. Essentiële functionaliteit gaat gepaard met verfrissende originaliteit 
en ecologie; duurzaamheid, rationeel onderhoud en prijs/kwaliteit zijn 
sleutelwoorden bij elk ontwerp. 

Met wie ze ook samenwerken, belangrijk voor hen is dat ze intens, in 
teamverband, duurzame projecten kunnen uitwerken:
- vertrekkende van de eigenheid van het terrein en het omringende landschap;
- die een logische en functionele vormgeving weerspiegelen;
- met een duurzaam en helder materialenconcept;
- opgebouwd door intense samenwerking van de diverse disciplines;
- die gedragen worden door de gebruikers (resultaat van inspraak);
- ecologische benadering van waterconcept met bijzondere aandacht voor ter 
plaatse infiltreren en bufferen van hemelwater, al dan niet voor hergebruik;
- met duurzame, inheemse aanplantingen m.a.w. de juiste boom op de juiste 
plaats (qua standplaats, vorm, kroonomvang en rationeel beheer);
- met aandacht voor betaalbaar en rationeel onderhoud en beheer;

- met aandacht voor veilige omgeving (planthoogte, verlichting...);
- met integratie van architectuur-ondersteunende en sfeervolle verlichting;
- met integratie kunstwerken en/of samenwerking met kunstenaars, daar waar 
de mogelijkheid zich aandient.
- polyvalente benadering van infrastructuur

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Er zal in onderaanneming worden samengewerkt met BAS bvba voor 
stabiliteit, Studiebureau Boydens voor speciale technieken, Daidalos 
Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau voor akoestiek, EBP en bouwfysica, 
Studiebureau Jonckheere voor waterbouwkunde en Vekmo voor veiligheid.

BAS bvba treedt op als architect-ontwerper maar is vooral gekend als 
adviesbureau voor ‘architectural structural engineering’.
Vanaf het conceptuele idee van de ontwerper wordt in zo vroeg mogelijk stadium 
gezocht naar een zo groot mogelijke coherentie tussen het beeldende en het 
structurele in het ontwerp. In nauwe samenwerking met de architecten en andere 
leden van het ontwerpteam worden cyclisch beeldende, programmatorische 
en structurele ideeën met elkaar geconfronteerd, resulterend in een globaal 
samenhangend concept waarvan de structuur integraal deel uitmaakt. Naar 
uitvoering toe wordt een zo volledig mogelijke begeleiding geboden tot en 
met de oplevering. Referenties als stabiliteitsingenieur zijn zowat overal in 
publicaties terug te vinden.
Met BAS werken we samen voor onder andere de bouw van een nieuwe 
turnzaal MABO in Brussel, de bouw van een slaapblok en paviljoen in 
Destelheide, de renovatie van het woon-en werkerf ‘P.NT2 in Brussel, etc.

Sinds 1961 is Studiebureau R Boydens actief als bouwtechnisch en 
duurzaam ingenieursbureau voor bouwprojecten in de publieke en 
private sector. Vandaag zijn ze uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
ingenieursbureaus in België voor technische uitrustingen in de bouwsector. 
Boydens Engineering is toegewijd om de meest geavanceerde oplossingen 
in verschillende technische disciplines aan te reiken en zodoende de best 
mogelijke oplossing, op maat van de specifieke noden van de klant te voorzien. 
Ze streven uitdrukkelijk en met grote verantwoordelijkheidszin voor duurzame 
en lage energieoplossingen voor gebouwen om de negatieve impact op het 
milieu te minimaliseren.
Met Boydens Engineering werkten we al samen voor onder andere 
Normaalschool te Lier (herontwikkeling site in stadcentrum Lier), de bouw van 
60 woningen te Oostende en Neerstalle te Vorst (cohousing project met 46 
wooneenheden), etc.

BOB361 ARCHITECTEN
ARCHITECTUUR

BOUWHEER

Contactpersoon en coördinatie: IVO VANHAMME
ir.architect, bestuurder BOB361 ARCHITECTEN

ONTWERPBUREAU PAUWELS
LANDSCHAP

BAS BVBA
STABILITEIT

STUDIEBUREAU BOYDENS
SPECIALE TECHNIEKEN

DAIDALOS!PEUTZ BOUWFYSISCH INGENIEURSBUREAU
AKOESTIEK, EPB & DUURZAAMHEID

VEKMO
VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

STUDIEBUREAU JONCKHEERE
WATERBOUWKUNDE

Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau realiseert binnen het 
ontwerpteam een optimaal thermisch, visueel en akoestisch comfort in het 
gebouw. Door de regeling van de bezonning en de daglichttoetreding en 
door het beperken van de interne warmtewinsten beheersen ze zomerse 
oververhitting. Rationeel energiegebruik in gebouwen wordt geanalyseerd 
vanuit een integrale energieprestatiebenadering, die de interactie tussen 
ontwerpmaatregelen ten volle in rekening brengt. De vorm en de afwerking 
van ruimten wordt afgestemd op de beoogde zaalakoestiek. Bouwkundige en 
technische ingrepen houden het geluid van technische installaties beneden 
hoorbare of hinderlijke waarden.
Met Daidalos werkten we onder andere samen voor GATE15 in Antwerpen 
(voorzieningen voor studenten met polyvalente zaal) , De Zenne in Brussel 
(nieuwe school en 15 appartementen), Médori in Laken (bouw van 19 
woningen met hoge energieprestatie), Destelheide in Beersel (slaapblok en 
paviljoen), Eigen Thuis in Grimbergen (bouw van woonvoorzieningen en een 
zorghotel voor volwassenen met een motorische handicap), etc.

Studiebureau Jonckheere profileert zich als een meedenkende en 
betrouwbare technische partner van steden, overheden, intercommunales, 
projectontwikkelaars, architecten en andere studiebureaus. In hun 
hoofdkantoor in Brugge en in hun satellietkantoor in Leuven hebben ze 
een ‘denk-tank’ en een ‘doetank’ geïnstalleerd met bouwkundig ingenieurs, 
planologen, landschapsarchitecten en projectmanagers die houden van een 
technische uitdaging. Studiebureau Jonckheere kan rekenen op een team 
van 40 ingenieurs met verschillende achtergronden. 
Studiebureau Jonckheere werkt vast samen met ontwerpbureau Pauwels 
voor de landschapsarchitectuur. BOB361 werkt met Studiebureau Jonckeere 
samen voor het woningbouwprojet Jan Yoens te Gent.

VEKMO verzorgt via eigen en freelance medewerkers coördinatie op 
heel diverse projecten: wegeniswerken, kantoorbouw, waterzuivering, 
spoorwerken, particuliere woningbouw, rust- en verzorgingsinstellingen, 
ziekenhuizen, werken van burgerlijke bouwkunde en grote industriële werken. 
De voorbije 11 jaar stonden zij in voor de begeleiding van in totaal zo’n 2.500 
projecten. De veiligheidscoördinator identificeert alle risicovolle elementen in 
het ontwerp en stelt op basis daarvan een veiligheids- en gezondheidsplan op 
met daarin de te nemen veiligheidsmaatregelen voor een veilig verloop van 
de uitvoering. Tijdens de verwezenlijkingfase heeft de veiligheidscoördinator 
een preventieve, controlerende en administratieve functie. 
Met Vekmo werkten we samen voor onder andere Médori in Laken (bouw 
van 19 woningen met hoge energieprestatie), Tros te Vorst (bouw van 37 
passiefwoningen), Destelheide in Beersel (slaapblok en paviljoen), etc.
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COÖRDINATIE, INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE

Het spreekt vanzelf dat het wordingsproces niet kan zonder een intense 
samenwerking tussen de bouwheer, gebruikers, instanties en ontwerpers. 
De randvoorwaarden, programmatorische eisen, de beperkingen, ... zijn de 
impulsen die het ontwerpproces en het resultaat voeden. 

Wij besteden een bijzondere aandacht aan een goede procesbegeleiding 
en overleg met de betrokkenen, het hele communicatieproces is een vast 
onderdeel van de werkwijze. Hiertoe wordt een kern- en een stuurgroep 
opgericht.
De kerngroep omvat een vast team met vertegenwoordiging van de 
verschillende betrokken partijen: enerzijds de bouwheer, anderzijds het 
ontwerpteam. Het regelmatig samenkomen van de kerngroep tijdens het 
ontwerpproces dient te zorgen voor een voortschrijdend proces waarin 
nieuwe stappen telkens geschraagd worden door een breder wordend 
draagvlak. 
De stuurgroep is een uitgebreider team waar de ontwerpvoorstellen van 
de kerngroep worden getoetst. De stuurgroep bestaat uit de kerngroep 
aangevuld met de verschillende betrokken stedelijke diensten, hogere 
overheden, gebruikers, andere sectoren, ... 
Enkel wanneer voorstellen worden gedragen door de stuurgroep, is 
communicatie naar buiten toe mogelijk. Door deze manier van werken 
ontstaat er een intense samenwerking met de opdrachtgever zodanig dat 
de uitwisseling van informatie en kennisvergaring snel en direct verloopt.

Deze vergaderstructuur bestaande uit kerngroep en stuurgroep wordt 
georganiseerd vanaf het begin van de opdracht namelijk het schetsontwerp. 
BOB361 architecten zal instaan voor de opmaak van de verslagen. Tijdens 
de werffase gaan we over naar de wekelijkse werfvergaderingen waarop 
de architect en landschapsarchitect, en ook de onderaannemers volgens 
noodzaak in functie van de fase van de werf zullen aanwezig zijn. 

Concreet stellen we volgende vergaderstructuur voor:

- Op de startvergadering met de opdrachtgever kunnen de nodige afspraken gemaakt worden 
over het hele procesverloop (vastleggen alle data), kan de stuurgroep worden samengesteld, 
kan de beschikbare informatie worden overhandigd en het schetsontwerp becommentarieerd.

- Overleg kerngroep -
Daarnaast is het belangrijk de basisopties van het schetsontwerp af te toetsen binnen een ruimer 
kader naar de stedenbouwkundige diensten, de hogere overheden of anderen.

- Overleg stuurgroep -
Tussentijdse contacten met diverse actoren afzonderlijk of gegroepeerd vinden plaats volgens 
noodzaak. Op basis van de voorgaande besprekingen wordt het schetsontwerp uitgewerkt 
tot een voorontwerp. Alle leden van het ontwerpteam dragen hieraan bij zodat een document 
ontstaat dat de visie groepeert naar architectuur, structuur, speciale technieken, akoestiek, 
bouwfysica, interieur, ...

- Overleg kerngroep -
Na goedkeuring door de kerngroep wordt het voorontwerp voorgelegd aan de stuurgroep met 
de bedoeling het dossier rijp te maken voor de volgende fase, nl. het definitief ontwerp op basis 
van dewelke de vergunningen kunnen worden aangevraagd.

- Overleg stuurgroep -
Tussentijdse contacten met diverse actoren afzonderlijk of gegroepeerd vinden plaats volgens 
noodzaak. Het definitief ontwerp omvat opnieuw een geactualiseerde visie van het gehele 
ontwerpteam op het project en maakt het ook mogelijk de vergunningen aan te vragen.

- Overleg kerngroep -
Na goedkeuring door de kerngroep wordt het definitief ontwerp voorgelegd aan de stuurgroep 
met als voornaamste bedoeling de laatste elementen naar vergunningen af te toetsen.

- Overleg stuurgroep -
Tussentijdse contacten met diverse actoren afzonderlijk of gegroepeerd vinden plaats volgens 
noodzaak. Het uitvoeringsontwerp omvat opnieuw een geactualiseerde visie van het gehele 

DAGELIJKS AANSPEEKPUNT

BOB361 zal optreden als mandataris en coördinator van het team en zal 
eveneens de centrale gesprekspartner vormen voor de opdrachtgever. 
De gekozen experten zullen interveniëren afhankelijk van het thema en de 
uitwerking van de onderzoeksvraag.

FASERING VAN DE WERKEN en REALISATIETERMIJN

BOB361 architecten zal als leider van het ontwerpteam ook toezien op het 
opvolgen van een strikte planning. Deze wordt op voorhand in samenspraak 
met de opdrachtgever opgemaakt. Op basis hiervan worden van bij de 
startvergadering afspraken gemaakt i.v.m. alle vast te leggen data. Gedurende 
het hele verloop van het ontwerp- en bouwproces wordt op het naleven 
hiervan toegezien, van schetsontwerp tot en met de eindoplevering.

Het ontwerp van het landschap en het bouwprogramma verloopt parrallel: 
er zal een gezamelijke omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de 
totaliteit van de werken.

De totale duur van de werken schatten we in als 550 à 700 kalenderdagen voor 
de bouw van het ontmoetingscentrum en de omgevingsaanleg. De ruwbouw 
van het ontmoetingscentrum moet er zijn vooraleer de omgevingswerken 
errond worden aangevat. We stellen dus voor te starten met deze ruwbouw 
en de graafwerken op enige afstand van deze plek en de aanleg van het park 
om de hinder en de impact op toegangen en bereikbaarheid van lokale 
handelaars tot een minimum te beperken. Eens de grote bouwwerken 
klaar zijn kan gestart worden met de omgevingswerken rondom het 
ontmoetingscentrum en de aanleg van het plein. Zo kunnen de bouwwerken 
en de omgevingswerken ongeveer gelijktijdig klaar zijn, en kunnen we de 
hinder van de werken in de tijd beperken.

Belangrijke streefdata zijn eind 2022 voor het afronden van het definitief 
ontwerp, mei 2023 voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning, oktober 
2023 voor de start van de werken en juni 2025 voor het eind van de werken.

ontwerpteam op het project en maakt het ook mogelijk de aanbestedingsprocedure op te starten.

- Na aanbesteding wordt de analyse van de prijsbieders opgemaakt op basis van dewelke de 
toewijzing kan gebeuren.

- Na de toewijzing volgt de bouwperiode met de courante wekelijkse werfvergaderingen en de 
verdere administratieve en technische opvolging.

Bovenstaand communicatieproces wordt aangevuld met interne reflectie 
binnen het ontwerpteam waarbij de voorstellen van het projectteam 
aan een grotere groep voorgelegd worden zodanig dat verschillende 
disciplines betrokken zijn en er permanente reflectie en begeestering is 
van de verschillende leden van de groep. Daartoe zal het ontwerpteam in 
de verschillende fases workshops houden waar efficiënt wordt overlegd 
en de verschillende ontwerpvoorstellen worden geëvalueerd en zo nodig 
bijgestuurd. Op die manier ontstaat een eerste toetsing van ideeën.

Het doel van de participatieprocedures die wij beogen is het doen ontstaan 
van een kennis die het project helpt af te lijnen, en het project verrijkt. De 
participatie is meer dan een eenzijdige consultatie, het gaat om enquêtes 
waarvan de resultaten op een objectieve manier in rekening gebracht zullen 
worden door het ontwerpteam. De participatie-ateliers hebben tot doel het 
verenigen van personen om met hen in dialoog te gaan. Het is het resultaat 
van deze dialogen, deze debatten wat interessant is voor verfijnen van de 
contouren van het project. Op die manier kunnen wij een goed beeld vormen 
van de wensen en noden van de bewoners van de deelgemeente Gullegem 
en alle andere belanghebbenden. Een architect kan geen project maken, 
zonder een grondige dialoog aan te gaan met de mensen die er zullen leven. 

CONTINUÏTEIT

Eén van de medewerkers van het bureau leidt het project, zorgt voor de interne 
en externe communicatie en wordt ondersteund door de medewerkers met 
minder anciënniteit. Afhankelijk van het project werken hier meer of minder 
mensen aan. Heel het ontwerpgebeuren wordt gestuurd door de vennoten, 
in de vorm van workshops en kleine vergaderingen elke week. Voor elk project 
wordt de continuïteit van één van de vennoten gegarandeerd tezamen met 
één of meerdere medewerkers. Bij elk bureau zijn er zo altijd minstens 
twee teamleden betrokken, zodat bij wisseling van een teamlid, het tweede 
teamlid binnen het bureau nog volledig geïnformeerd is. Gedurende het 
hele verloop van het ontwerp- en bouwproces wordt op het naleven hiervan 
toegezien, van schetsontwerp tot en met de eindoplevering.
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FASE 1 VOORONTWERP

1.1 start contractuele uitvoering
1.2 evaluatie wedstrijdontwerp en masterplan & aanscherpen bouwprogramma
1.3 uitwerken voorkeurscenario tot goedgekeurd voorontwerp  

FASE 2 DEFINITIEF ONTWERP
2.1 opmaak dossier definitief ontwerp: tot december 2022
2.2 opmaak dossier omgevingsvergunning: tot januari 2023
2.3 bekomen omgevingsvergunning: mei 2023
2.4 opmaak aanbestedingsdossier:tot  mei 2023
2.5 lanceren prijsvraag: tot augustus 2023
2.6 nazicht offertes: augusuts 2023
2.7 toewijziging opdracht: augustus 2023

FASE 3 UITVOERING
3.1 voorbereidende werkzaamheden: verplaatsen cabines, aanpassing nutsleiding
3.2 voorbereidende werkzaamheden: verplaatsingen gemeentelijke riolering
3.3 archeologisch onderzoek
3.4 verplaatsen overstort en aanpassing ondergrondse contructies
3.5 bouwwerken ontmoetingscentrum: start september 2023
3.6 omgevingsaanleg excl zones rond nieuwbouw
3.7 start omgevingsaanleg in de zone rond het ontmoetingscentrum
3.8 voorlopige oplevering totaliteit

werkweken ontwerpteam periode gereserveerd voor goedkeuring door opdrachtgevers indiening documenten betreffende fase

wachttijd goedkeuring bouwaanvraag (aanbesteding kan eventueel opgestart worden) uitvoering
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KOSTENBEHEERSING GEDURENDE HET PROJECT

TIJDENS DE STUDIEFASE
Het ontwerpteam besteedt in het bijzonder aandacht aan het navolgen van 
het vooropgestelde budget.
Inderdaad, gebaseerd op onze kennis, de know-how van onze medewerkers 
en hun professionele kennis, evenals op een uitgebreide gegevensbank van 
actuele constructieprijzen, kunnen we essentiële bijdragen leveren tijdens het 
proces van budgetraming, het vinden van economisch voordelige varianten 
en het voorzien van eventuele budgetoverschrijdingen, en dit tijdens elke 
stap van het project. We maken dit mogelijk dank zij een regelmatige analyse 
van het programma der werken, de documenten samengesteld door het 
ontwerpteam en brainstorm sessies tussen de verschillende betrokkenen.

MIDDELEN We zullen vergaderingen beleggen met het ontwerpteam. 
Tijdens deze vergaderingen zullen het gehele project evenals de keuzes 
of architecturale en technische opties besproken worden. Er zal een nota 
opgesteld worden. Deze nota zal de gekozen opties bevatten, de nog te 
nemen opties en de opties in afwachting, dewelke een grote impact zouden 
kunnen hebben op het budget. Op basis van deze nota zal er een nauwkeurige 
analyse uitgevoerd worden van de ramingen, Deze nota zal voorgesteld 
worden aan het ontwerpteam en het Opdrachtgevend Bestuur, besproken 
worden en voorzien van commentaar en zal als basis dienen om de definitieve 
budgetten op te stellen.

TIJDENS DE AANBESTEDINGS- EN UITVOERINGSFASE
Tijdens de aanbestedingsfase voorzien wij genoeg tijd voor de aannemers, om 
de lastenboeken zorgvuldig te bestuderen en ook eventuele vragen te kunnen 
stellen, teneinde dat deze een juist beeld krijgen van de uit te voeren werken en 
een correcte prijs kunnen opstellen, die beantwoordt aan het vooropgestelde 
budget. We zullen alles in het werk stellen om de vooropgestelde budgetten 
te respecteren. Dit zal gebeuren door grondige en doortastende budgettaire 
controles uit te voeren en door gedetailleerde analyses van de wijzigingen, 
specificaties en verrekeningen van eventuele varianten te maken. Elke 
wijziging zal eveneens geëvalueerd worden in functie van de planning. een 
financiële controle zal gebeuren tijdens de uitvoering ten opzichte van de 
werkelijke vooruitgang van de werf en ten opzichte van de planning.

MIDDELEN Wij zullen een grondige analyse van de verschillende ontvangen 
offertes opstellen, zowel financieel als administratief, en zullen wijzen op 
alle afwijkingen en/of openstaande vragen. Wij zullen de ontvangen offertes 
vergelijken met de budgetraming, en zullen de Bouwheer bijstaan bij het 
toekennen van het contract op basis van een vergelijkend rapport. Tijdens de 
uitvoering der werken zal het bouwbudget voortdurend gecontroleerd worden 
en zal deze het uitgangspunt zijn. Alle wijzigingen, van welke aard ook, zullen 
een voorafgaande haalbaarheidsstudie ondergaan, zowel op technisch, 
kwalitatief als budgettair vlak.

STUDIEKOSTEN

De opgegeven studiekosten voor architectuur en infrastructuur omvatten alle 
diensten zoals gevraagd in punt 4.3 van het bestek. Aanvullend aan deze 
diensten zal het ontwerpteam binnen de opgegeven studiekosten ook een 
stedenbouwkundig masterplan opmaken en actuuel houden doorheen het 
ganse ontwerp- en bouwproces.
De erelonen architectuur zijn berekend met een korting van 0,77 op de 
geldende ereloonbarema’s van KVIV en de Deontologische Norm nr. 2. De 
kost voor de opmaak van het stedenbouwkundig masterplan is verwerkt in de 
erelonen infrastructuur.

BEREKENING BOUWKOST 

Het document ‘Rekenblad projectparameters’ werd afzonderlijk ingediend. 
Om deze prijs aan de hand van markconforme referenties te kunnen staven 
voegen we hieronder een prijsraming toe voor het ontmoetingscentrum.

ONTMOETINGSCENTRUM GULLEGEM

5,00%

23,57%

0,41%

7,61%

8,56%

20,11%

29,99%
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