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zicht vanuit de linkeroever, een tweeling langs de Schelde
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Een landschappelijk boegbeeld
Vanuit de samenvloeiing van de Dender en de 
Schelde strekt Dendermonde zich uit over het 
landschap totdat de stad op de site van DDS in 
het westen opnieuw een oever van de Schelde 
ontmoet. Het merkwaardige overslaggebouw is 
vandaag dus een landschappelijk boegbeeld van 
de stad, dat een einde, of een begin markeert. 
Het is ook één van de weinige punten, om niet 
te zeggen het enige moment, waar de stedelijke 
ontwikkeling met kracht aan de Schelde raakt 
ten westen van de stadskern. Een gebouw 
inplanten in de nabijheid van de silo betekent 
een herziening van dit boegbeeld. Een zekere 
profilering is gewenst. Iets hoger bouwen 
betekent meteen een kleinere voetafdruk. 

Deze bakenfunctie is duidelijk voor de 
wandelaar of fietser langs beide oevers en 
voor de  automobilist op de Bevrijdingslaan. 
Het nieuwe gebouw neemt best een lichte 
afstand van de industriële gebouwen. Het is 
meer dan een nieuw stuk van de puzzel. Het 
is ook een leesbaar teken in het landschap. 
Op zijn beurt zal het gebouw de silo ruimte 
geven, als een tweeling die enerzijds de 
transitie van industrie tot diensten organiseert 
en anderzijds de overgang van het stedelijke 

naar het landschappelijke begeleidt. Om deze 
vernieuwde rol van de silo weer te geven en om 
de betonwerken te beschermen, stellen we voor 
om het gebouw monochroom te schilderen.

Een lichte luifel verbindt de twee gebouwen, om 
droog en leesbaar te circuleren, vanzelfsprekend 
aan de kant van de parking, om de dagdagelijkse 
bezoekers te verwelkomen en te oriënteren. De 
luifel is een fijne, rechte lijn in het landschap, 
een witte draad die tevens als een discrete 
open poort of overgangslijn fungeert tussen het 
industriegebied en de oevers van de Schelde.

Het vierkante plan van de bureaus op de 
verdiepingen plaatst de gebruikers in het 
midden van de site, als een uitkijktoren in 
alle richtingen. Het hoge dakterras is op een 
eenvoudige wijze toegankelijk via trap en lift, 
mogelijks ook buiten de openingsuren van de 
bureaus. De polyvalente ruimtes bevinden zich 
op het gelijkvloers, drempelloos toegankelijk en 
hecht verbonden met de omringende tuinen.

De groenruimte die vrijkomt door de nieuwe 
inplanting, wordt tussen de straatzijde en 
de kantoren een typisch en dens beplant 

het nieuwe gebouw, een boegbeeld langs de oever van de Schelde verlengen van de oude arm van de Schelde Antwerpen Petrol Substation, noA een open park voor de silo, een afgebakend industriegebied

twee sferen in het park

een tweeling als boegbeeld langs de Scheldelinkeroever ter hoogte van de site

rivierlandschap dat de achterliggende natuur 
verraadt, als het verlengde van de Oude 
Scheldearm. Het wordt deel van een grotere 
groenstructuur en vermijdt versnippering tot 
weinig waardevol groen. Eens voorbij de luifel, 
transformeert het park zich in een meer intieme 
tuin, gericht op de Schelde.

OO43 01
AgwA
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5inplantingsplan - 1/1000 wedstrijdontwerp toekomstige fases
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Twee tuinen voor een park, een rivierlandschap (Jan Minne)
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“denkbeeldige krachten” van de natuur: “Kiem-
kracht, pollen en metamorfose”, dat wil zeggen 
het vermogen om verticaal en horizontaal te 
groeien, te bloeien, vrucht te dragen en herbo-
ren te worden.

Organisch doordacht 
Op de ene plaats bloeit de lente in al zijn glorie, 
een andere plaats is een ode aan de herfst. 
De hele tuin als één groot natuurlijke uurwerk, 
met het licht, schaduwen, kleuren, geuren en 
texturen die verschuiven van maand tot maand. 
Het gebruik van organische vormen en het plan-
ten van spontaan, maar doordacht geplaatste so-
litaire bomen, boom- en struikmassieven zijn de 
bouwstenen. De overgangen van solitaire bomen 
in open (wild) gazon naar gesloten massieven 
zijn geleidelijk.
Hier willen we vooral een tuin creëren waarin 
men de vervaging van de grenzen van de private 
en publieke wereld op een zeer intense manier 
kan ervaren. Er ontstaat een retorisch land-
schap, zoals een verhaal of een gedicht: de tuin 
is gemaakt van dezelfde materialen als zijn om-
geving- maar gecomponeerd om te ‘instrueren, 
bewegen en verrukken’. Het wordt de uitdruk-
king van een geïdealiseerd beeld van het land-
schap waar de relatie van dingen zo ontroerend 
of duidelijk is dat hiermee de rest van de wereld 
wordt verduidelijkt. 

Dender Durme Schelde
Een plek. Een context

landschappelijke visie

De identiteit van een plaats wordt bepaald door 
structuren, sferen en vormen die, eenmaal in 
het geheugen geprent, de essentiële elementen 
worden. Zij worden die plek.
Daarin kan de architectuur ook zijn veranke-
ringspunt vinden en de grenzen tussen gebouw 
en plaats laten vervagen: een plek waar archi-
tectuur en landschap samenkomen.

Het landschap als vertrekpunt 
“Tuin en landschap zullen één zijn“. Natura 
naturans is nochtans iets wat we niet kunnen 
creëren. De natuur en het landschap zijn de 
inspiratie voor de landschappelijke stijl waarin 
we de tuin concreet willen vormgegeven. De tuin 
moet, net als de natuur, als een geheel worden 
ervaren. De tuin zal geen representatie van de 
natuur zijn maar de natuur zélf, een lusttuin, vrij 
van onnodige beperkingen en met alle mogelijke 
verleidingen die de natuur ons geven kan. 

Op een pittoreske manier organiseren we de 
tuin volgens bepaalde landschappelijke scènes, 
waardoor de wandeling telkens opnieuw een 
fysieke en visuele ervaring wordt. 
Deelruimtes worden voelbaar, de seizoenen wor-
den zichtbaar, zelfs tastbaar. De groenruimtes 
zullen niet enkel het decor vormen, maar moet 
ook een actieve speler in het ecologisch weefsel 
worden. Het toont op verschillende momenten, 
op verschillende plaatsen, verschillende gezich-
ten en draagt zo bij aan de veelheid aan ervarin-
gen die hier kunnen worden opgedaan.

Een gevarieerde tuin open voor de geldende 
tijdsgeest met nieuwe ecologische inzichten en 
ontwikkelingen. Voorwaarden die essentieel zijn 
voor een aantrekkelijk, karakteristiek en karak-
tervol, kleurrijk en (bio)divers groenobject.
Deze geëmancipeerde tuin ontsnapt aan de con-
trole van de tuin. Het verwijst naar het “wilde”, 
naar “natuur”, naar het “platteland.
Het  is een levende tuin, het beschermt de 
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De Silo, troef voor diversiteit
De site zal een publieke rol spelen op 
landschappelijk en programmatisch vlak. Er 
ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 
De bunker (de Silo) kan een bijzondere rol 
spelen. Vanzelfsprekend kunnen hier de 
personeelsruimtes plaatsvinden. 
Dat zou goed werken. 
Maar misschien durven we denken dat het nog 
interessanter is om de bunker te laten voor 
wat het is : een intrigerende en uitzonderlijke 
ruimte die zich leent voor polyvalent gebruik 
en evenementen. Pedagogische activiteiten, 
tentoonstellingen, en waarom geen receptie of 
een concert. Deze ruimte behoeft een minimale 
uitrusting, een beetje als een kathedraal. 
Verlichting, stopcontacten, een sanitaire cel. 
Veel meer zal niet nodig zijn. En dan natuurlijk 
nieuwe openingen op het gelijkvloers om de 
ruimte om te toveren naar een dynamische 
speler in het complex die een programmatische 
diversiteit mogelijk maakt. 
We stellen dan ook voor om :
- de bestaande onderbenutte kartonloods langs 
de Schelde te verplaatsen richting straatkant 
en industrieterrein - inclusief een functiewissel 
met de loods voor ophaalwagens;
- de nutteloos geworden aardeaanvulling weg te 
werken of te verzachten;
-  en het toekomstig personeelsgebouw aan de 
kopse kant van de luifel te plaatsen, met een 
gezicht naar de tuinen en een gezicht naar de 
industriële activiteiten. 
Optimaal gebeurt dit in één beweging om de site 
in één klap om te vormen tot een nieuw gegeven, 
maar het kan gerust ook gefaseerd worden. Ook 
eventuele toekomstige publieke functies kunnen 
zich in een latere fase rond de tuinen schikken.

de Silo als beschikbare ruimte in het park voor buitengewone activiteitende Silo, een beloftevolle ruimtelijkheid

fasering
1. bestaande situatie
2. bouw kantoorgebouw (optie beschikbaar maken silo)
3. verplaatsen loods, bouw personneelsgebouw
4. bouw kringloopwinkel of ander gebouw 

1. 2. 3. 4.
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Flexibel met identiteit
Het gebouw is ontworpen met een totale 
flexibiliteit door zijn planopstelling en door 
zijn structuur en technieken. Op dit tweede 
komen we straks terug. Het gelijkvloers omvat 
alle polyvalente collectieve ruimtes. De lobby, 
de lunchruimte en de polyvalente zalen vormen 
een complementair geheel. We stellen voor om 
dit aan te vullen met het opleidingslokaal, dat 
als polyvalente en collectieve werkruimte het 
aanbod op het gelijkvloers vervolledigt. Door 
mobiele wanden of gordijnen, zijn de ruimtes in 
een handomdraai aan te passen aan de mogelijke 
activiteiten.

Op de verdiepingen werken we met een flexibel 
plan rond een centrale ruimte. Deze genereuze 
ruimte geeft toegang tot alle bureaus, zalen, 
lokalen en de traphal. Vooral is de centrale 
ruimte een hub voor informeel gebruik, dat 
als dynamische vergader- en ontmoetingsplek 
gebruikt wordt. 

We stellen dan ook voor om deze ruimte drie 
keer over twee niveaus te strekken, om zo 
drie dynamische eenheden te identificeren (in 
ons voorstel DDS, Verko, en de directie met 
gemeenschappelijke diensten). Een beetje 
als een bibliotheek zijn de wanden van deze 
centrale ruimte deels beglaasd, deels ingericht 
met ondersteunende archiefrekken, kasten, 
kitchenettes, lockers, enz. 

Het plan is uiterst flexibel. Zo kunnen we een 
echt participatief proces tegemoet om de 
organisatie van de ruimtes te finetunen, en kan 
het gebouw in de toekomst eenvoudig evolueren. 
De schikking kan met minimale ingrepen 
herzien worden en de centrale ruimtes kunnen 
probleemloos van een tussenverdiep voorzien 
worden. 

gebruikscenario’s gelijkvloers flexibele modulaire type-verdiepen

centrale ruimtestructuur

evenement

seminarie / workshop

dagelijkse lunch

raad van bestuur

landschapskantorenindividuele bureaus

polyvalente ruimte evenement

Villa Rotonda, Palladio, 1571, een flexibele identeit Osram Munich, W. Henn, 1965, een ongedefinëerde vrijheid Haus Am Horn, G. Muche, 1925, leven rond een centrale ruimte Stadhuis Sint-Gillis-Waas, AgwA, 2013, flexibileit als geometrie 

typeplan:
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Een dynamische, gevarieerde en flexibele werkomgeving met zin voor gemeenschap

Aangenaam en betrokken
Een juiste balans tussen collectief informeel en 
de mogelijkheid om over rustige, goed belichte 
afgezonderde werkplekken te beschikken, 
zorgt voor een dynamische werkomgeving. Het 
evenwicht van transparantie en ondoorzichtige 
elementen biedt een aangename relatie tot de 
groep en voor zelfstandigheid en concentratie. 
De nodige ingrediënten zijn in het project 
aanwezig om dit in het verdere traject 
participatief te preciseren. 

De circulatie door de centrale ruimtes  zorgt 
voor een directe toegankelijkheid van alle 
lokalen en een uitgesproken leesbaarheid. 
We zijn op zoek naar een schikking die zo 
vanzelfsprekend is dat bewegwijzering en 
pijltjes zo goed als overbodig worden. 
Akoestiek speelt een belangrijke rol. De lichte 

houten structuur wordt aangevuld met een 
kleine zandlaag van 5cm en een geïsoleerde 
spouw om optimale absorptie en isolatie te 
garanderen tussen de verdiepingen. Zo houden 
we de houten structuur sfeervol in het zicht en 
kunnen we de spouw gebruiken voor technieken. 

De traphal bevindt zich langs de gevel en langs 
de centrale ruimte, net zoals alle andere lokalen. 
De natuurlijke belichting en transparantie naar 
de circulatieruimte maken van de trap een 
aangename en aantrekkelijke circulatie.

Het project rekent met twee terrassen. Helemaal 
bovenaan is er een uitkijkplatform. Op het 
dak van de polyvalente zaal bevindt zich een 
ander terras, direct toegankelijk vanuit de 
vergaderzalen van het eerste verdiep. 
Een buitentrap maakt van dit terras een 

toegankelijke plek vanuit de tuin. Op dit 
niveau willen we graag onderzoeken of we 
borstweringen kunnen vermijden door het 
inrichten van een groene strook langs de 
dakranden (NBN B 03-004). Zo wordt het 
terras echt een verlengde van de tuin.
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12gelijkvloers en niveau +1 - schaal 1/200 

Legende
1. hoofdonthaal / lobby / cafetaria
2. opleidingslokaal
3. raadzaal
4. lunchruimte
5. keuken
6. bijkeuken
7. data
8. berging
9. bergruimte
10. sanitair

11. open overleg / lockers / kitchenette / archief
12. flexibele management office
13. touch down
14. intake cockpit
15. kleine vergaderzaal
16. kuisberging
17. brainstorm
18. afgezonderde werkplek
19. publiek terras

VERKO - NIVEAU 1

NIVEAU 0

1.

11.

18.
17. 15.
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13verdiepen +1 to +6 - schaal 1/200 

Legende
1. kitchenette / lockers / archief
2. kleine vergaderzaal
3. flexibele management office
4. concentratiecockpit
5. kuisberging
6. data
7. touch down
8. projectkamer
9. open werkplek
10. sanitair
11. intake cockpit
12. brainstorm
13. afgezonderde werkplek
14. open overleg / lockers / kitchenette / archief
15. open overleg
16. service lokaal
17. boekhouding
18. directeur
19. finance
20. directie-assistent
21. communicatie
22. extern preventie
23. HR manager
24. personeel / preventie / ICT / educatief medewerker DDS VERKO - NIVEAU 5 DDS VERKO - NIVEAU 6
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10. 10.
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22.
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14kelder en dakverdieping - schaal 1/200 

Legende
1. technieken
2. kleedruimte
3. douche
4. archief
5. berging
6. publiek terras
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15Voorgevel met luifel, typegevel. De andere gevels volgen dezelfde principesSnede - schaal 1/200
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We kijken ook naar de bestaande constructies 
als materialenbank. De gele serre krijgt een 
nieuwe rol als luifel op het publieke terras op 
de eerste vedieping. Het buitenschrijnwerk met 
dubbele beglazing is ontoereikend voor herbruik 
als buitenschrijnwerk maar is uitstekend 
als schedingswand in de binnenruimtes, 
aangevuld met nieuwe onderdelen. De recente 
ledverlichting kan ingezet worden in de nieuwe 
inrichting. De klinkers van de buitenaanleg 
krijgen ook een plaats in de buitenaanleg. 
Het metselwerk is waarschijnlijk moeilijk 
recupereebaar omwille van de cementvoegen.

Mogelijks kan een deel van de uitgravingen 
in de buitenaanleg gebruikt worden, maar 
ook als grondstof voor de kleiafwerkingen. In 
een eerste fase van het project zullen we deze 
inventaris aanvullen en eventueel uitbreiden 
om in samenspraak te beslissen wat we in dit 
project direct kunnen inzetten en wat eventueel 
verkocht kan worden.

Circulair en demonteerbaar
Circulair bouwen betekent dat we maximaal 
gebruik maken van beschikbaar materiaal op 
de site en dat het gebouw aan het einde van zijn 
levenscyclus gedemonteerd en herbruikt kan 
worden. 

Betreffende de structuur zetten we maximaal in 
op demonteerbaarheid. De primaire structuur 
bestaat uit een regelmatig, orthogonaal, 
driedimensionaal grid van standaard 
staalprofielen, ingevuld met houten vloeren. 
De hele structuur is droog gemonteerd 
en kan herleid worden tot een collectie 
standaardelementen. Het creëren van nieuwe 
vloeren in de dubbele hoogtes of het openen 
van nieuwe dubbele hoogtes is daardoor ook 
probleemloos. De enige betonwerken zijn de 
funderingen en de funderingsplaat, de kleinere 
kelderverdieping en de minimale kern rond de 
lift.  

Op een gelijkaardige wijze bestaan de gevels 
uit rechtlijnige elementen in prefabbeton, 
waarop een massieve gevel in kalk-hennep en 
klei gebouwd wordt. De prefabelementen zijn 
herinzetbare rechthoekige balkelementen en het 
overig gevelmateriaal is biologisch afbreekbaar 
en recyleerbaar. De standaardafmetingen van 
de vensters vergemakkelijken onderhoud op 
lange termijn. Aluminium of geschilderd hout 
zijn beide mogelijk, met een lichte voorkeur 
voor aluminium voor de robuustheid en 
onderhoudsvriendelijkheid.

een modulaire, demonteerbare structuur van staal en hout

bestaand buitenschrijnwerk te herbruiken als onderdelen van scheidingswanden

analyse en inventaris van het bestaande, te herbruiken materiaal

Karreveld, AgwA, 2016-2017, recuperatie en samenstelling van nieuwe scheidingswanden + inventaris (uitgevoerd)
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Travelling langs de luifel, bijzondere ontmoetingen en geveldetails

De gevel bestaat uit een massief kalk-
hennepbeton met een strijklaag van kalk, klei en 
zand. Dit materiaal kan op de site gerealiseerd 
worden. Een verzorgde en leesbare architectuur 
ontstaat dankzij de combinatie van lintelen en 
vensterbanken van architectonisch beton van 
lichte tint. 

Het gelijkvloers is open en uitnodigend. Het 
terras op het eerste verdiep is toegangelijk 
vanuit de vergaderzalen. De gele serre wordt 
hebruikt als luifel, om het gebruik van het terras 
te maximaliseren.

De lichte, witte stalen luifel fungeert als poort 
naar de oevers van de Schelde. Klimplanten 
begroeien deze structuur. Een buitentrap nodigt 
het publiek uit naar het terras. 

Enkele strategisch geplaatste openingen toveren 
de Silo om tot een polyvalente ruimte voor 
evenementen en tentoonstellingen ... of tot 
een gebouw geschikt om nieuwe functies te 
huisvesten.

1. Lehmag, Roger Boltshauser, een combinatie klei en beton

Lehmhaus, M. Rausch, 2008, de textuur van klei

Péronnes, AgwA, 2014, een lichte luifel als architecturale 
verbinding en circulatie tussen verschillende gebouwen

Péronnes, een lichte luifel als opening naar het landschap Chapex, AgwA+ajdviv, 2022, reveleren van ongeprogrammeerde 
ruimtes en structuren voor polyvalent gebruik

FRAC Dunkerque, Lacation & Vassal, 2015, een grote hal wordt 
bewaard om evenementen en tentoonstellingen te organiseren
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aantal 
lokalen

m²/ 
ruimte

totale 
oppervlakte

aantal 
lokalen

totale 
oppervlakte

basiswerkplek 1/entiteit 2 60 120 2 134,4
afgeschermde werkplek 1/entiteit 2 30 60 2 70,7
concentratiecockpit 1/werkplek 4 10 40 2 27,5
flexibele managment office 1/afd 6 30 180 6 172,6
touchdown werkplek 4/vergaderzaal 24p 3 72 24p 128,4

intake cockpit 1/werkplek 4 10 40 4 67
lounge werkplek geen vereisten 0 zie open overleg
open overleg 1/koffiehoek 5 60 300 5 262,2
informeel overleg 0 zie open overleg
brainstormruimte 1/entiteit 2 20 40 2 36,3
projectkamer 1/afdeling 6 40 240 3 80,9

teamcockpit / vergaderzaal 1/afdeling 6 40 240 6 177,1
grote vergaderzaal 1/entiteit 2 zie pol. ruimte 2 zie pol. ruimte

opleidingslokaal 1 60 60 1 47,2

directeur 2 40 80 2 60,8
directie-assistent 1 30 30 1 29,6
Boekhouding 2 20 40 1 23,7
Communicatiemedewerker 2 20 40 1 23
Finance-manager 1 30 30 1 21

HR-manager 1 40 40 1 30
personeelsdienst 2 15 30 1p
preventieadviseur 1 15 15 1p
ICT- coördinator 1 15 15 1p
educatief medewerker 1 15 15 1p
poetsdienst 1 0 0 0
extern preventieadviseur 2 10 20 2p 23,7
receptie 1 0 1 7,3

grote zaal - polyvalente zaal 1 312,5 312,5 1 308,1
0

toiletten 23 3 69 7 62,6
douches 5,2p 4 20,8 4p 16,8
kleedruimtes 10,4p 4 41,6 10p 39

bar/cafetaria 1 75 75 1 zie pol. ruimte
keuken 1 30 30 1 30
kitchenette 4 5 20 6 29,2

archief 1 200 200 7 74,4

stockage 5 15 75 8 66,1
servicelokaal 1 0 1 11,6
bergruimtes gelijkvloers 4 9 36 4 36,4
datalokaal 0 7 28
technische ruimtes 0 49,6

onthaal/lobby/cafetaria 2 125 250 145,9

sanitair 1 19,8
ontmoetingsruimte 1 407

TOTAAL NETTO 3056,9 m² 2465,4 m²
CIRCULATIE 8% 244,552 m² 6% 194,8 m²

BOUWSCHIL 7% 213,983 m²
3515,435 m² 3058,6 m²TOTAAL BRUTO

BUNKER

54,6

ARCHIEF

STOCKAGE

ONTHAAL/lobby-cafetaria

CATERING

SANITAIR

VERGADERZALEN

BEDRIJFSONDERSTEUNING

KANTOORRUIMTES

ALGEMENE DIRECTIE

ProjectvoorstelProgramma bouwheer

145,9 m2

29,7 m2
22,7 m2

407,0 m2

7,8 m2

6,9 m2

8,1 m2

29,6 m2

13,8 m2

25,5 m2

42,9 m2

7,8 m2
42,0 m2

7,8 m2
42,3 m2

251,3 m2

174,7 m2

13,5 m2

6,9 m2

6,9 m26,9 m2

6,9 m2 6,9 m2

13,7 m2

+7 -1

+5 +6

+3 +4

+1 +2

+0, kantoren +0, bunker

45,4 m2

47,2 m2

21,2 m2

11,2 m2

9,1 m2

9,1 m2

9,1 m2

9,1 m2

125,3 m2

7,3 m2

19,8 m2

35,3 m2

29,5 m2
16,9 m2

67,9 m2

18,2 m2 29,5 m2

23,4 m2

30,0 m2

21,0 m2

4,0 m2

6,5 m2

5,0 m2

30,0 m2
26,5 m2

29,5 m2

62,2 m2

4,0 m2

6,5 m2

4,2 m2

29,5 m235,4 m2

30,0 m2

21,0 m2

18,1 m2

16,9 m2

4,0 m2

6,5 m2

5,0 m2

29,5 m2

72,2 m2

30,0 m2
26,6 m2

21,0 m2

11,6 m2

4,0 m2

6,5 m2

29,5 m2

5,0 m2

30,8 m2

23,7 m2

23,0 m2

21,0 m2

4,0 m26,5 m2

30,0 m2

5,0 m2

30,0 m2

4,0 m2

6,5 m2

21,0 m2

54,6 m2 29,1 m2

23,7 m2

15,9 m2

91,4 m2

91,4 m2

68,3 m2

29,5 m2 29,5 m2

24,1 m2

8,4 m2

19,5 m2

8,4 m2

19,5 m2

48,4 m2

67,0 m2

23,4 m2

14,7 m2

28,0 m2

16,6 m216,6 m2

4,0 m2

5,0 m2

Interpretatie van het programma
Bovenstaande tabel verenigt in de linkerkolom 
de verschillende programma’s die ons werden 
doorgegeven. Rechts, de oppervlaktes die 
momenteel in het project voorzien zijn. 
Gezien er een vrij grote discrepantie is 
tussen de werkelijk nodige oppervlakte en de 
oppervlakte op basis waarvan het projectbudget 
gedefinieerd werd, hebben wij hierin een aantal 
keuzes moeten maken.

Het aantal van de verschillende cockpitten 
bijvoorbeeld, is minder dan gevraagd omdat we 
hier een mogelijkheid zien tot dubbel gebruik 
en bijgevolg een meer efficiënte bezetting. 
Deze ruimtes zijn over het algemeen groter dan 
gevraagd, waardoor ze anderzijds meer multi-
inzetbaar worden. 

De lobby is eveneens kleiner dan gevraagd 
maar zeker ruim genoeg voor het alledaags 

functioneren. Bij uitzonderlijke momenten zijn 
de  rondliggende lokalen (opleidingslokaal, 
polyvalente zaal) zo geschakeld dat de nodige 
extra ruimte te beschikbaar is. 

Een aantal andere functies zijn dan weer groter 
dan gevraagd, voornamelijk het open overleg 
die we in de centrale ruimtes voorzien. Deze 
worden gezien als bufferruimtes, die dus ook als 
(tijdelijke) landschapskantoren kunnen ingezet 

worden. Zo blijft er een zekere gebruiksmarge 
mogelijk binnen de huidige voorziene 
enveloppe.
Ook de touchdown werkplekken zijn vrij ruim, 
omdat deze als volwaardige afgezonderde 
werkplekken zouden kunnen functioneren.

Uiteraard betreft het hier een eerste voorstel en 
laat het flexibele plan toe om de indeling aan te 
passen naar wens.

OO43 01
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Budgettaire pragmatiek
Een goed project is ook pragmatisch. Dit gaat ten 
eerste over budgetbeheersing. De methodologie 
die wij volgen is hierbij cruciaal. We maken 
gebruik van drie tools om het budget in elke 
fase te controleren: een raming per ratio (m2/
m3), het controle van het evenwicht tussen de 
verschillende onderdelen (structuur, technieken, 
aanleg, gevels…) en een gedetailleerde raming 
(elementenraming in voorontwerpfasen 
en gedetailleerde meetstaat in uitvoering). 
Deze drie tools worden getoetst aan de hand 
van recente projecten en aanbestedingen. 
In uitvoeringsdossier adviseren wij om 
bepaalde onderdelen in optie te voorzien, 
zodat in geval van nood bepaalde secundaire 
elementen gefaseerd kunnen worden. Een 
veiligheidsmarge wordt ingebouwd voor 
onvoorziene omstandigheden. Dit resulteert in 
een zeer betrouwbaar proces, waarbij de nodige 
beslissingen tijdig genomen kunnen worden.

In dit geval is de eenvoudige modulaire 
constructie troef. In ons voorstel vertrekken 
we van een zeer performante constructie qua 
milieuimpact en circulariteit. Een traditionelere 
bouwwijze, bvb met invoer van beton in plaats 
van hout of staal, kan een besparingsmarge 
leveren, evenals het gebruik van nieuwe 
systeemwanden in plaats van recuperatie van 
bestaande onderdelen. Maar we geloven dat 
het zeker de moeite waard is om ervan uit te 
gaan dat we eenzelfde ambitie delen om een 
exemplarisch circulair project te leveren.

Pragmatisch is ook dat het gebouw zeer 
onderhoudsvriendelijk is. Teken hiervan is 
ondermeer dat alle ramen van binnenuit 
schoongemaakt kunnen worden. Dezelfde 
attitude wordt doorgetrokken in alle 
materiaalkeuzes, die robuust zijn en weinig 
onderhoud vragen.

Raming  
De elementenraming is opgesplitst per 
deelgebied (architectuur, stabiliteit, speciale 
technieken en buitenaanleg). De eenheidsprijzen 
komen overeen met prijzen van soortgelijke 

projecten in recente aanbestedingen. Na het 
opmaken van de raming werd het geraamde 
bouwbudget nagekeken met de ratio’s per 
type werken. Die ratio’s zijn opgenomen in het 
document ‘projectparameters’: 
 - Ratio met een hoge afwerkingsgraad - 1807 

euro/m²  
 - Ratio met een lage afwerkingsgraad – 1300 

euro/m²  
 - Ratio voor buitenaanleg  - 48 euro/m²

Uit deze eerste budgetaire analyse blijkt dat het 
vooropgestelde budget overschreden wordt. Het 
lijkt ons, gezien de huidige prijzen, belangrijk 
een realistisch beeld te schetsen van het 
geraamd budget. In overleg met de bouwheer 
zal men dus vanaf het begin oplossingen 
vinden om de technische, programmatische en 
financiële ambities te respecteren. Het project 
gaat reeds in die richting met een hoge mate 
van moduraliteit en compactheid, alsmede een 
structurele efficiëntie.

Sommige werken staan in de raming in optie 
(vb. de ingrepen gepland in de bunker), voor een 
totaal van ongeveer 10% van het budget. 

Volgende elementen zouden een bijkomende 
besparingsmarge kunnen voorstellen :
 
 - Rationaliseren van de ruimte - polyvalente 

ruimte met lunchruimte krimpt in – 
verwijderen van 180m² aan een hoge 
afwerkingsgraad  – 326.160 euro 

 - Structurele keuzes aanpassen (invoer van 
beton of staalplaat betonvloeren ipv staal + 
hout) – 250.000 euro

 - Omgevingsaanleg in latere fase (behalve 
200m² bestrating voor toegang) – 193.950 
euro

 - Luifel uitvoeren in latere fase – 70.000 euro

Het is duidelijk nuttig om in de beginfase 
van het project de verschillende eisen te 
specificeren en samen te bekijken welke keuzes 
gemaakt kunnen worden in het kader van het 
vooropgestelde budget.
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2211 DDS – wedstrijdraming 22-08-22

Begroting bouwheer (excl. BTW) 5.149.834,85 €

prijs # L l h subtot. eenheid hoeveelheid eenheidsprijs totaal

0 Werfinstallatie 156.000,00 €
Werfinstallatie SOG 1,00 145.000,00 € 145.000,00 €

 voorbereidende werkzaamheden, schoren en stutten, werfuitrusting, bronbemaling…
Aansluitingen SOG 1,00 7.500,00 € 7.500,00 €

gas/elektriciteit/water
Plaatsbeschrijving SOG 1,00 3.500,00 € 3.500,00 €

1 Stabiliteitswerken 1.600.883,86 €
Algemene kosten (werfinstallatie, …) SOG 1,00 76.233,00 € 76.233,00 €
Grondwerken SOG 1,00 7.635,60 € 7.635,60 €
Fundering SOG 1,00 199.212,68 € 199.212,68 €
Primaire staalstructuur SOG 1,00 972.329,48 € 972.329,48 €
Secundaire houtstructuur SOG 1,00 345.473,10 € 345.473,10 €

2 Afbraak 82.631,00 €
Bestaand kantoorgebouw SOG 1,00 14.000,00 € 14.000,00 €

Demontage en stockage herbruikbare materialen
Bestaand kantoorgebouw - afbraak m³ 4616,50 14,00 € 64.631,00 €

Afbraak 
Bestaand kantoorgebouw - te preciseren ifv asbestinventaris SOG 1,00 4.000,00 € 4.000,00 €

Asbestverwijdering
Silo PM zie stabiliteit

realiseren van openingen in bestaand volume

3 Nieuwbouw kantoorvolume 3.722.799,08 €

1 Onderbouw 45.000,00 €
Grond- en graafwerken PM zie stabiliteit
Funderingen nieuwe structuur PM zie stabiliteit
Draagvloeren PM zie stabiliteit
Riolering SOG 1,00 45.000,00 € 45.000,00 €

2 Bovenbouw 56.500,00 €
Primaire structuurelementen - staal
Secundaire structuurelementen - hout 
Trappen - beton st 8,00 6.000,00 € 48.000,00 €
Trappen - staal st 1,00 8.500,00 € 8.500,00 €

3 Dakwerken 113.405,00 €
Plat dak m² 774,00 105,00 € 81.270,00 €

Structuur PM zie stabiliteit
Dampscherm 15,00 €
Isolatie 35,00 €
Dakdichting 45,00 €
Dakranden 10,00 €

N+1 326 326
N+6 368 368
Technisch volume 80 80

Groendak m² 130,00 38,00 € 4.940,00 €
Dak N+1 130 130

Dakterras m² 426,00 35,00 € 14.910,00 €
Dak N+1 175 175
Dak N+6 251 251

Dakterras m² 251,00 35,00 € 8.785,00 €
Dak N+6 251 251

Dakkoepels st 1,00 3.500,00 € 3.500,00 €
4 Gevelsluiting 704.067,50 €

Gevel - kantoorvolume m² 1429,00 150,00 € 214.350,00 €
Hennepblokken 125,00 €
Minerale buitenpleister 25,00 €
Lineaire dorpels en lintelen PM inbegrepen gevel

Noordoost gevel 346 346
Noordwest gevel 378,9 379
Zuidoost gevel 348,2 348
Zuidwest gevel 355,9 356

Gevel - technisch volume m² 122,50 135,00 € 16.537,50 €
Afwerking + onderstructuur 135,00 €

Gevel 
Buitenschrijnwerk m² 626,50 566,00 € 354.599,00 €

Noordoost gevel 126,4 126
Noordwest gevel 170,1 170
Zuidoost gevel 205 205
Zuidwest gevel 125 125

Zonnewering m² 330,00 50,00 € 16.500,00 €
Zuidoost gevel 205 205
Zuidwest gevel 125 125

Borstwering - 60cm lm 227,40 315,00 € 71.631,00 €
Noordoost gevel 55,2 55,2
Noordwest gevel 55,2 55,2
Zuidoost gevel 60 60
Zuidwest gevel 57 57

Borstwering - 1m20 lm 72,50 420,00 € 30.450,00 €
Terras N+6 72,5 72,5

5 Binnenafwerking 1.233.003,48 €
Vloeropbouw m² 2895,30 128,00 € 370.598,40 €

Droge chape voor vloerverwarming 60,00 €
Akoestische laag 25,00 €
Vloerafwerking 43,00 €

N+0 694 694
N+1/N+6 2220 2220
N+1/N+6 - vides -96 -96
N+7 77,3 77,3

Vloeropbouw kelder m² 185,77 15,00 € 2.786,55 €
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Vloerafwerking 15,00 €
N-1 185,77 186

Binnenschrijnwerk en binnenafwerkingen m² 3081,07 279,00 € 859.618,53 €
6 Technieken 1.570.823,10 €

Sanitair m² 2895,30 45,00 € 130.288,50 €
Verwarming m² 2895,30 265,00 € 767.254,50 €
Ventilatie m² 2895,30 67,00 € 193.985,10 €
Elektriciteit  m² 2895,30 100,00 € 289.530,00 €
Brandbestrijdingsmiddelen   m² 2895,30 50,00 € 144.765,00 €
Liftinstallatie    SOG 1,00 45.000,00 € 45.000,00 €

4 Renovatie Silo OPTIE (437.968,50€)

Silo m² 540,00 145,00 € 78.300,00 €
renovatie 

Schilderwerken gevel SOG 1,00 45.000,00 € 45.000,00 €
Buitenschrijnwerk - serreprofielen m² 284,50 475,00 € 135.137,50 €

Noordwest gevel 146 146
Zuidoost gevel 138,5 139

Silo - technieken SOG 1,00 45.000,00 € 45.000,00 €
Silo - stabiliteit SOG 1,00 32.431,00 € 32.431,00 €
Verwijderen van talud SOG 1,00 80.100,00 € 80.100,00 €
Luifel SOG 1,00 22.000,00 € 22.000,00 €

  
5 Omgevingswerken - ontvangspark 303.080,00 €

Luifel SOG 1,00 70.000,00 € 70.000,00 €
Afbraak en recuperatie van bestrating m² 500,00 15,00 € 7.500,00 €
Bestrating incl fundering m² 782,60 50,00 € 39.130,00 €
Beplanting m² 3200,00 46,00 € 147.200,00 €
Wadi SOG 1,00 15.000,00 € OPTIE
Bomen st 35 850,00 € 29.750,00 €
Fietsenstalling (38 plaatsen) SOG 1,00 9.500,00 € 9.500,00 €

5 Omgevingswerken - riviertuin
Bestrating incl fundering m² 80,00 50,00 € 4.000,00 €
Beplanting m² 3200,00 46,00 € 147.200,00 €
Bomen st 32 850,00 € 27.200,00 €

totaalbudget (excl BTW) 5.865.393,94 €

Erelonen 
zie projectparameters 

OPTIE (178.400,00€)

PROJECTPARAMETERS

PROJECTPARAMETERS OPEN OPROEP
OPEN OPROEP 4301 – KANTOORGEBOUW DDS

TEAM METHODE / BEMERKING
GEBOUWPARAMETERS eenheid

BVO – bruto vloeroppervlakte van alle bouwlagen samen, boven en ondergronds, geveldikte 
inbegrepen, vides groter dan 10 m² worden afgetrokken. m² 3.059

NVO – netto vloeroppervlakte van alle toegankelijke hoofdfuncties exclusief circulaties. m² 2.465

Netto circulatieruimte, gangen, liften, trappen m² 195

Geveloppervlakte m² 2.179
Beglaasd deel van de geveloppervlakte m² 627

BV – beschermd volume, volume van alle verwarmde lokalen m³ 10.672

VO – verliesoppervlak, de thermisch geïsoleerde buitenhuid van het beschermd volume rondom, 
daken, gevels en geïsoleerde vloerplaat op volle grond of boven koude kelder m² 3.645

AUTOMATISCH BEREKENDE PARAMETERS
bruto/netto verhouding = BVO/NVO 1,24

compactheid = BV/VO 2,93

OMGEVINGSPARAMETERS
Door bouwheer opgegeven totale terreinoppervlakte m² 6.831 6.831

Bebouwde terreinoppervlakte m² 696
Verharde buitenruimte m² 783
Aantal fietsparkeerplaatsen stuks 38 1,25 stuks per 100m² BVO

BUDGETPARAMETERS
Bouwbudget opgegeven door opdrachtgever, excl. btw en erelonen. € 5.150.000 € 5.150.000 €

geraamde eenheidsprijs per bruto m² bovengronds of hoge afwerkingsgraad €/m² 1.807 €
geraamde eenheidsprijs per bruto m² ondergronds of lage afwerkingsgraad €/m² 1.300 €
geraamde eenheidsprjs per bruto m² extra afwerking op daken of terrasdaken €/m² 150 €

geraamde eenheidsprijs per m² buitenaanleg €/m² 49 €

in de raming werd rekening gehouden met een 
oppervlakte buitenaanleg van slechts 3200m², à 
94,71€/m²

Bruto vloeroppervlakte toegankelijke daken of terrassen m² 788
BVOHA – bruto vloeroppervlakte hoge afwerkingsgraad m² 2.895

AUTOMATISCH BEREKENDE PARAMETERS
BVOLA – bruto vloeroppervlakte lage afwerkingsgraad = BVO-BVOHA m² 163

buitenruimte met ecologisch waardevolle groenaanleg m² 5.352
totale oppervlakte buitenlaanleg m² 6.135

geraamde bouwkost deel lage afwerkingsgraad € 212.290 €
geraamde bouwkost deel hoge afwerkingsgraad € 5.231.807 €

geraamde kost buitenaanleg € 303.080 €
geraamde kost toegankelijke daken of terrassen € 118.200 €

geraamde totale bouwkost excl btw en ereloon € 5.865.377 €

Pagina 1

ERELONEN

PROJECTPARAMETERS OPEN OPROEP
OPEN OPROEP 4301 – KANTOORGEBOUW DDS

TEAM METHODE / BEMERKING
ERELONEN 13,95% 818.220,11 €

architectuuropdracht 7,25% 425.239,84 €
stabiliteit 2,16% 126.692,15 €
speciale technieken 3,09% 181.240,15 € incl. EPB
akoestiek 0,60% 35.192,26 €
omgevingsaanleg 0,55% 32.259,57 €
BIM 0,20% 11.730,75 €
circulair bouwen 0,10% 5.865,38 €

geraamde totale bouwkost excl btw en ereloon 5.865.377 €

TEAM METHODE / BEMERKING
ERELONEN BIJKOMENDE OPDRACHTEN €/uur

senior architect 100 €
junior architect 70 €

stabiliteitsingenieur 115 €
….

Pagina 1
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Architectuur en landschap 

De kleine voetafdruk, de compactheid, de 
structurele en constructieve keuzes, de 
planogische flexibiliteit zorgen reeds voor een 
inherent milieuvriendelijk gebouw. Rondom 
het gebouw zetten we in op biodiversiteit en 
inheemse soorten voor de inrichting van de 
tuinen. 
Dit wordt aangevuld met enkele 
aandachtspunten die hieronder verder 
uitgediept worden. 

Technieken
1. Sanitair
1.1.Productie en verdeling
Het aanmaken van warm water zal centraal voorzien 
worden, zo hebben we een betere controle over de 
legionella bestrijding. De boilers zullen werken volgens 
het doorstroomprincipes, wat de warmteverliezen beperkt 
daar er geen voorraad van warm water in de boilertank 
nodig is. Zodoende wordt in dit systeem het gevaar voor 
bacterievorming verkleind of tot nihil herleid, en vermijd 
je kalkvorming. Dit gaat gepaard gaat met een langere 
levensduur van de boilers (langer dan 10 jaar).
De boiler zal uitgerust worden met een verbruiksmeting 
om zowel het verbruik te kunnen registreren, alsook een 
legionella agenda en registratie. Dit wordt later uitgebreid 
besproken.

1.2.Afvalwater
Het afvalwater (grijs water) zal zo veel mogelijk na filtering 
worden hergebruikt om op deze manier zowel drinkwater 
als regenwater naar de riolering te beperken.
Na filtering van dit water zal het gebruikt worden voor de 
spoeling van toiletten.
Indien dit niet voldoende is qua waterhoeveelheid, zal dit 
verder aangevuld worden met regenwater, beschreven 
hieronder.

1.3.Regenwater
Het af te voeren regenwater van de daken wordt maximaal 
geïnfiltreerd op de site. Een deel zal ingezet worden voor 
zowel toiletspoeling wanneer de grijswaterrecuperatie 
niet voldoende is, alsook naar tappunten in de 
gemeenschappelijke zones, binnen- en buitenkranen voor 

onderhoud. De registratie van deze overschakeling en de 
hoeveelheid verbruikt water zal kunnen afgelezen worden 
via een overkoepelend gebouwbeheersysteem.

1.4 Registratie
Er zal een volledige registratie gebeuren van sanitair warm 
water, hergebruik grijswater en regenwater. 
Dit zal allemaal kunnen worden afgelezen in het 
overkoepelend gebouwbeheersysteem.

2. HVAC
2.1.Algemeen
Voor de verwarming wordt er gekozen voor een 
gemeenschappelijke stookplaats, deze zal voor voeding 
zorgen van de verwarming/koeling in het gebouw en de 
aanmaak van warm water. 

2.2. Warmte- en koudeproductie
Een goed geïsoleerd gebouw met dergelijke bezetting 
kan last krijgen van oververhitting. Koeling zal dus 
een belangrijke rol spelen in het energieverbruik van 
het gebouw. Daarom wordt de centrale warmte- en 
koudeproductie in basis voorzien door een BEO-veld met 
bijhorende warmtepomp. Een geothermisch veld laat 

namelijk toe dat er eenvoudig  passief gekoeld kan worden. 
Voor de collectieve stookplaats zal er gekozen worden 
voor een centraal verwarmingssysteem met water/water 
warmtepompen in cascade.
Dit systeem zal eveneens aangewend worden om de site te 
voorzien van duurzame verwarming en/koude. 
Het systeem laat dus toe om passief te gaan koelen volgens 
vraag van de gebruiker.
Hier zal men de constante aanvoer van koelwater uit de 
ondergrond gaan gebruiken. Dit met als voordeel dat er 
niet actief gekoeld moet worden.
Het extra voordeel maakt ook dat we hierdoor de 
ondergrond terug gaan opwarmen, wat resulteert in 

hogere temperaturen van de ondergrond en dus hogere 
rendementen voor de warmtepomp.
Het gebouw kan dus volledig individueel werken met het 
gevraagde comfort.
Daar we willen vermijden dat de geothermie te zwaar 
gedimensioneerd dient te worden omdat koeling meer 
noodzakelijk zal zijn dan verwarming, zal er gekozen 
worden voor een warmtepomp die de compressor kan 
gebruiken om actief te gaan koelen  in het gebouw. Hier 
zal de slimme regeling eerst zorgen dat er zoveel mogelijk 
gekoeld zal worden vanuit de geothermie. Wanneer dit 
onvoldoende is, zal de warmtepomp verder instaan om de 
koeling te garanderen. Om het geothermisch veld niet op 
te warmen, zal dit via een by-pass over de afblaas van de 
luchtgroep  terug worden afgekoeld.
Er zal eveneens een koppeling gemaakt worden om 
eventuele restwarmte van de vergistingsinstallatie te gaan 
gebruiken om de warmteproductie van het gebouw te gaan 
ondersteunen of over te nemen.
Wanneer er overproductie van warmte is, kan men dit 
aanwenden om het gebouw te verwarmen. Wanneer er 
een overschot van productie van elektriciteit van de PV 
installatie is, kan men de warmtepompen gebruiken om het 
gebouw te verwarmen.

2.3. Ventilatie
De ventilatie functioneert volgens het principe systeem D. 
Een systeem met mechanische afvoer en toevoer. Dit met 
minimum 80% recuperatie. De ventilatoren voldoen aan de 
nieuwe eisen volgens duurzaam bouwen. 
In de context van dit gebouw,  zal de luchtkwaliteit zeer 
belangrijk zijn om problemen met variabele bezettingen, 
temperatuurschommelingen  te vermijden. Daarom zal 
gestreefd worden naar een optimaal comfort op vlak 
van luchtkwaliteit door verontreinigingen van de lucht 
zoveel mogelijk te voorkomen. Er zal naar een systeem 
gezocht worden waarbij het mogelijk is om luchtzuivering, 
neutralisatie van reukhinder en het gecontroleerd 
revitaliseren van de binnenlucht te combineren.
De ventilatie zal voorzien worden van hoogrendementsfilters 
die niet alleen de gewone vervuiling tegengaan maar 
eveneens fijn stof, om zo allergieën binnen het gebouw tot 
een minimum te gaan beperken.
Om oververhitting in een goed geïsoleerd gebouw te 
verkleinen en beheersen wordt er gebruik gemaakt van 
free –cooling. 
Zoals beschreven in het deel klimaatbeheersing per 
lokaal zullen sommige ruimten voorzien worden door 

na-verwarmings/koelbatterijen en dit met afzonderlijke 
regeling per lokaal op basis van debieten.
De na-regeling op de ventilatie zal er niet alleen voor 
zorgen dat de verwarming optimaal geregeld kzn worden, 
maar zal ook zorgen dat er niet meer verluchting dan 
nodig wordt voorzien. Zo kan het debiet afhankelijk van de 
luchtkwaliteit en temperatuur ingesnoerd en verminderd 
worden of op maximaal debiet werken.
Dit wordt voorzien per ruimte door middel van een 
modulerende regelklep op de pulsie en extractie.

2.4. Klimaatbeheersing per lokaal
De warmteverdeling in de lokalen gebeurt d.m.v. van een 
gecombineerd systeem van vloerverwarming/koeling en 
luchtverwarming / koeling.
Er wordt in het ambitieniveau gestreefd naar een energie-
laag gebouw, vandaar wordt de keuze gemaakt om een 
combinatie te maken van een basis systeem met een snel  
luchtverwarmingssysteem en niet een eenzijdig traag 
systeem zoals vloerverwarming.
Dit heeft niet alleen het voordeel dat het perfect 
gecombineerd kan worden met de nodige ventilatie in het 
gebouw, maar ook dat het heel snel kan inspelen op de 
gebruikstijden en bezettingen van verschillende lokalen.
In iedere ruimte zal zowel temperatuur als luchtkwaliteit 
worden gemeten, dit gekoppeld met een aanwezigheidsmeter 
om geen onnodige verwarming of koeling te hebben 
wanneer dit niet nodig is. Dit alles zal lokaal per ruimte 
beheersbaar zijn onder beperkte voorwaarden maar 
algemeen via een overkoepelend gebouwbeheersysteem. 

2.5.Automatische regeling - gebouwbeheerssysteem
De volledige regeling van temperatuur en ventilatie 
gebeurt automatisch via een gebouwbeheersysteem, dit is 
een open systeem. Voor iedere ruimte is een afzonderlijke 
temperatuur en CO2 regeling beschikbaar. De temperatuur 
zal ingesteld worden op het gebouwbeheersysteem. Er 
wordt in de regeling zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de wijzigingen in indeling van het gebouw, nu en later.
Er wordt gestreefd naar volgende comfortwaarden:
wanneer de verwarming gebruikt wordt, zal de temperatuur 
in de ruimtes berekend worden op 21°C. Bij vraag van 
gebruiker om hogere temperaturen aan te kunnen, zal er 
ten allen tijde rekening mee worden gehouden.
wanneer de koeling gebruikt wordt, zal de temperatuur 
berekend worden op 5°C lager dan de buitentemperatuur, 
welke resulteert in een temperatuur van +/-24°C.
In de terugname van iedere zone zullen voelers geplaatst 
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natuurlijk licht, zal de verlichting opkomen. Dit berekent, 
automatisch, naar een bepaald ingestelde lichtwaarde.
Deze detectoren zullen eveneens gekoppeld worden aan de 
verwarming, wanneer dus niemand aanwezig is, zal ook de 
verwarming uitschakelen of naar verlaagde temperatuur 
gaan. De volledige regeling van elektra en verlichting is een 
regeling op basis van KNX.
Hierdoor is eveneens een perfecte koppeling mogelijk met 
het gebouwbeheersysteem van het HVAC gedeelte.
De aanwezigheidsdetectoren zullen door de koppeling 
aan het HVAC gebouwbeheersysteem melden aan de 
verwarming en ventilatie wanneer er niemand meer in het 
gebouw is en zodoende deze naar nachtverlaging sturen. 
Zoals ventilatiedebieten halveren, …
Waar mogelijk zal de verlichting van het bestaande gebouw 
worden geïntegreerd.
Deze zal waar nodig aangepast worden om zo volledig op 
het nieuwe systeem te kunnen worden geïntegreerd.

3.3. Branddetectie
Het gebouw zal voorzien worden van een automatische 
branddetectie volgens de wettelijke eisen en de eisen van 
de plaatselijke brandweer. Ieder lokaal wordt voorzien van 
een brand- en rookmelder aangesloten aan een algemene 
centrale. Op de wettelijke plaatsen zullen handmelders 
en sirenes geplaatst worden. De branddetectoren in het 
gebouw zijn van het type multicriteria, zodat het mogelijk 
is het branddetectiesysteem fijner af te stellen.
De centrale zal zo eenvoudig mogelijk te bedienen zijn via 
een touchscreen.

3.4.Data- en telecommunicatie
In alle ruimtes worden voldoende data en TV aansluitingen 
voorzien, welke gebruikt kunnen worden voor verschillende 
doeleinden.( datatransfer – verlichtingssturing – 
telefoonlijnen - … ) Per bureel zullen vier of zes  
datacontacten geplaatst worden.
Verspreid in de gevelvlakken en muren zullen eveneens 
datacontacten voorzien worden bij de stopcontacten om 
netwerkrandapparatuur te voorzien.
3.5.Toegangscontrole
De nodige toegangscontrole en videofonie zal voorzien 
worden in het gebouw, gekoppeld aan de telefooncentrale 
en mogelijk voorzien aan een inbraakalarm met de nodige 
meldingen naar een meldkamer.
Als toegangscontrole zijn er verschillende opties, wat 
inhoudt dat de deuren naar keuze kunnen geopend en 
beveiligd worden met de toegangscontrole.
Hier is de keuze via badgesysteem, nummerklavier, 
afstandsbediening.

worden. Deze zullen CO2-metingen uitvoeren in alle 
ruimten. Bijkomend zal er voor de vochtige ruimten een 
voeler geplaatst worden die de vochtigheid gaat meten. 
Op basis van deze metingen zal de luchtgroep het debiet 
bepalen en de temperatuur van deze ruimten aanpassen.
Via het GBS-systeem kunnen ook bezettingstijden worden 
ingegeven zodoende dat er rekening gehouden kan worden 
met eventuele hogere debieten voor free-cooling. 
Het systeem zal volledig gekoppeld zijn met een sturing 
van de verlichting, screens, enz. Hierdoor kunnen we 
optimaal gebruik gaan maken van de buitentemperaturen, 
binnentemperaturen, zonnewinsten, … Dit om de 
energiekosten weg te werken.

3. Elektra
3.1.Elektriciteitsnet
In een daartoe voorziene en afgesloten ruimte wordt een 
algemeen elektrisch bord opgesteld. Bij het elektrisch 
bord zullen alle andere elektrische uitrustingen worden 
ondergebracht zoals, branddetectie, lichtsturing, 
datakast,… Alle stopcontacten en verlichtingen komen 
vanuit dit bord.

3.2. Verlichting
De verlichting wordt geplaatst volgens de wettelijke eisen. 
Er wordt gewerkt met energiezuinige verlichting met 
integratie van (al dan niet gerecupereerde) LED armaturen. 
Ook de buitenverlichting zal uit LED verlichting bestaan. 
De armaturen zullen voorzien worden van DALI balasten 
en een sturing uitgebouwd vanuit een KNX systeem. 
De KNX lichtsturing zorgt in eerste plaats dat geen 
onnodige lichten blijven branden in de ruimten en dat deze 
enkel maar aangestuurd worden bij aanwezigheid, waarna 
deze na een ingestelde tijd vanzelf weer doven. 
De sturing van de verlichting wordt aangestuurd door 
een beperkt aantal drukknoppen die de lichten kunnen 
aansturen en uitschakelen bij het binnen of buitengaan van 
de lokalen. Ook kunnen deze gebruikt worden om dimming 
van de lokalen handmatig in te stellen en sferen in te stellen.
Deze drukknoppen zullen eveneens gebruikt worden om de 
temperatuur verwarming, ventilatie, screens en eventuele 
elektrische ramen aan te sturen.
Zodoende zal de wand zo beperkt mogelijk worden voorzien 
van elektrische toebehoren voor Elektra en HVAC.
Dekoppeling van deze systemen, zal het gebruiksgemak 
en duurzaamheid van het gebouw verhogen.Het systeem 
dat hier zal toegepast worden is als volgt voorzien en kan 
steeds aangepast worden:
De ruimten zullen voorzien worden van 
aanwezigheidsdetectoren in zones. Wanneer er dus 
mensen binnenkomen in de ruimte en er is niet voldoende 

3.6. Liftinstallatie
Er wordt in dit project een grote elektrische lift voorzien.
De lift zal dus afmetingen hebben van een goederenlift 
maar aan alle eisen van een gewone personenlift voldoen.
Om geen luchtlekken te hebben aan de gebouwschil en toch 
een liftverluchting te hebben, zal de installatie voorzien 
worden van een gestuurde ventilatiekit.

3.7. Energieopwekking en -opslag
Daar er voornamelijk enkel elektriciteit zal worden 
aangewend om de verwarming en koeling in het gebouw te 
realiseren, is de doelstelling om alles wat we nodig hebben 
te proberen op de eigen site op te wekken, om zo richting 
energieneutraal, nul energie of off-grid te gaan.
We kunnen hierbij de bestaande PV-panelen voorzien. 
Deze zullen reeds de meeste energie proberen terug te 
verdienen.
Indien men wil dat het gebouw volledig los kan werken, 
kunnen we de installatie voorzien van energieopslag in 
zoutbatterijen. Hierdoor kan men energie gaan opslaan en 
aanspreken op het moment dat men het nodig heeft. Zo kan 

men 100% op de PV installatie werken. Dit kan reeds in de 
basis voorzien worden of als optie.

4. Toekomst gericht bouwen
Om ons te wapenen met het gebouw naar de toekomst, 
zullen in eerste fase de technieken zo uitgerust worden 
dat alle bestaande, nieuwe duurzame technieken worden 
aangewend.
Dit zorgt niet alleen dat het gebouw innovatief reeds 
een duurzaam pareltje is, maar het systeem is verder zo 
opgebouwd dat nieuwe integraties van technieken van de 
toekomst en bijkomende investeringen ten allen tijde als 
extra voorzien kunnen worden.
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Een verhoogd akoestisch comfort betekent een luchtge-
luidisolatie van 44 dB tussen kantoren onderling. Tussen 
kantoren en vergaderlokalen verwacht men 48 dB. Verti-
caal streven we naar 50 dB om toekomstige aanpasbaar-
heid en flexibiliteit te faciliteren. Voor contactgeluidisola-
tie betekent dit een LnTw-waarde < 55 dB.
Verticaal wordt de luchtgeluidisolatie gerealiseerd door 
een doordachte vloeropbouw. Er wordt gekozen voor een 
massa-veer-massa-systeem bovenop de dragende houten 
balken die in het zicht blijven. Hierbij wordt een zware be-
plating op de houten balken voorzien. De vloerafwerking 
en het droog vloerverwarmingssysteen op OSB worden via 
trillingsdempende veerregels op de bepaltingen afge-
steund. De spouw tussen de veerregels wordt opgevuld 
met een zandlaag op de CLT-plaat, die ook als uitvullaag 
voor het verloop van leidingen fungeert, en minerale wol.  
 

Vanuit het circulaire gedachtegoed, wordt het bestaande 
buitenschrijnwerk gerecupereerd als schrijnwerk tussen 
de centrale, flexibele ruimten en de perifere kantoor- en 
vergaderzalen. De eis is hier iets lager dan tussen de 
kantoren onderling. Het glas van het bestaande schrijn-
werk wordt vervangen door dubbel gelaagde akoestische 
beglazing (12.12.2A) om aan de eisen te voldoen. Het vast 
schrijnwerk wordt gerecupereerd bij de lokalen met de 
strengste akoestische eisen. Het schrijnwerk met open-
gaande delen wordt geplaatst bij lokalen met minder 
strenge eisen. Tussen de kantoren onderling is het moei-
lijk om het bestaande schrijnwerk te hergebruiken indien 
men aan de verhoogde akoestische eisen wil voldoen. 
De eis van 44 dB zal nipt niet of wel gehaald worden. In 
functie van het beschikbare schrijnwerk en in overleg met 
de bouwheer kan besproken worden of dit een optie is of 
niet. Voor de opake scheidingswanden tussen de kantoren 
wordt gekozen voor lichte systeemwanden, die volledig 
demonteerbaar blijven, opnieuw met eventuele toekom-
stige aanpassingen in het achterhoofd. 

In dit compacte en demonteerbare architectuurprogram-
ma is het de bedoeling deze wensen te vervullen door een 
ergonomische, omkeerbare en demonteerbare structuur 
voor te stellen, die gemakkelijk kan worden aangepast aan 
de evolutie van de ruimten, maar die ook aandacht heeft 
voor de keuze van de materialen en de integratie van de 
beperkingen van de locatie.
 
De constructiestrategie bestaat uit een combinatie van 
hout en staal. De vloeren zullen worden samengesteld uit 
2X8/20 balken elke 60cm waarop een gespijkerde houten 
vloer zal worden geplaatst. Deze liggers zullen zelf wor-
den verbonden met de primaire staalconstructie bestaan-
de uit HEB400 profielen met een overspanning van 9m. 
Door dit met een lichtgewicht vloer te combineren, wor-
den de vervormingen van de stalen profielen beperkt, 
zodat het materiaal optimaal kan worden gebruikt. Bo-
vendien maakt deze opeenstapeling van geprefabriceerde 
elementen een snelle bouw en een gemakkelijke montage 
mogelijk. 

De superpositie van de structurele elementen van de 
vloer vereist een totale vloerhoogte van +-65 cm onder de 
balk. Om de integratie van de technieken in deze hoogte 
mogelijk te maken, zijn de stalen balken voorzien van een 
honingraatstructuur. 
 
Het hele vloersysteem wordt ondersteund door 9 kolom-
men, elk met een tussenafstand van 9m. Deze kolommen 
zijn geoptimaliseerd voor de hoogte van het gebouw.  De 
toepassing van dit constructieve grid en de keuze van het 
vloersysteem maken een volledige omkeerbaarheid van 
de ruimten binnen het stalen grid mogelijk. De openingen 
op verschillende niveaus zijn mogelijk, aanpasbaar en 
kunnen in de loop der tijd evolueren door het plaatsen of 
verwijderen van de houten vloerelementen. Een verste-
viging van deze vloeren met grotere profielen maakt het 
mogelijk de belastingen van het intensieve groendak op de 
begane grond op te vangen. Het gehele gebouw zal worden 
geschoord door dit vloersysteem en de werking van de 
stalen spanten van de gevel. Al het staal zal tegen brand 
worden beschermd, een sprinklerinstallatie zal de instal-

De gevel bestaat uit zelfdragende, thermische isolerende 
kalkhennepblokken. Een dikte van 40 cm biedt voldoende 
geluidisolatie om storende geluiden van buiten te weren. 
Het dichtstbijzijnde vrachtwagenverkeer bevindt zich op 
een redelijke afstand (+/- 100m) van de kantoorgevels. 

De ruimteakoestiek in (landschaps)kantoren is heel 
belangrijk voor een aangename werkomgeving. Een 
verhoogd akoestisch comfort vraag om een nagalmtijd 
van 0,5s in kantoren en van 0,6s in vergaderzalen. Dit 
vraagt om voldoende akoestische absorptie. In de kanto-
ren wordt het volledige plafond bekleed met akoestische 
absorptie tussen de balken. De akoestische absorptiecoëf-
ficiënt van het materiaal > 0,90. Deze vullen we aan met 
absorptie op wanden. De kalkhennepblokken kunnen 
dubbel dienst doen als akoestische absorptie (αw = 0,85) 
indien ze niet bepleisterd worden aan de binnenzijde. 
In de centrale ruimten wordt bijkomende akoestische ab-
sorptie voorzien in de vorm van een akoestisch absorbe-
rend gordijn voor de beglazing. Akoestisch absorberende 
schermen tussen de bureaus worden aangeraden. 

Het installatiegeluid voldoet aan de comforteisen door 
een dimensionering van voldoende grote kanalen en door 
de plaatsing van voldoende akoestische dempers in het 
tracé. Het ventilatieconcept voorziet pulsie in de kanto-
ren en extractie in de centrale ruimte. Er is doorstroom 
van ventilatielucht voorzien via een suskast ingebouwd 
in de wand. Dit houdt in dat de doorstroomlucht een weg 
aflegt waarin het geluid akoestisch gedempt wordt zodat 
de luchtgeluidisolatie tussen de kantoren en de centrale 
ruimte blijft voldoen. 

AkoestiekStructuur

latie van deze zichtbare houten vloeren mogelijk maken 
en de integratie van verlaagde plafonds zal dit complex 
akoestisch maken.  
  
In de bestaande bunker zijn de ingrepen aan het be-
staande gebouw beperkt en bestaan zij hoofdzakelijk uit 
het openen van traveeën, hetgeen zal gebeuren door een 
versterking met stalen balken. 
Aangezien het terrein dicht bij een rivierbedding ligt, is de 
veronderstelling van een lage bodemweerstand het meest 
waarschijnlijk. Bijgevolg zal een systeem van funderings-
balken en palen het mogelijk maken de lasten van de 7 
niveaus in de grond op te nemen. Op het niveau van de 
kelder maakt een prefab wand van het mogelijk de strate-
gie van structurele ontmanteling toe te passen.  
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Plancher : gîtes 2X8/20 @60 + plancher bois vissé 

Maille structurelle en acier HEB400

Colonne – Variation selon la hauteur 

Structure lift autoportante 

Structure de façade autoportante 

Schéma structurel des planchers 

STRUCTURE
Principe structurel – structure démontable acier-bois

400 – HEB 
passage techniques 
possibles 

200 – gîtes 2X8/200

25 – plancher cloué

400 – HEB 
+ plancher intégré – 2x8/20 – consoles 
supplémentaires 
passage techniques réduit

25 – plancher vissé

Plancher – Option 1

Plancher – Option 2

Budget : option 2 implique des consoles + découpe des solives  prix 
+ élevé. 

Cb-22-13-DDS-DENDERMONDE-AGWA

Plancher : gîtes 2X8/20 @60 + plancher bois vissé 

Maille structurelle en acier HEB400

Colonne – Variation selon la hauteur 

Structure lift autoportante 

Structure de façade autoportante 

Schéma structurel des planchers 

STRUCTURE
Principe structurel – structure démontable acier-bois

400 – HEB 
passage techniques 
possibles 

200 – gîtes 2X8/200

25 – plancher cloué

400 – HEB 
+ plancher intégré – 2x8/20 – consoles 
supplémentaires 
passage techniques réduit

25 – plancher vissé

Plancher – Option 1

Plancher – Option 2

Budget : option 2 implique des consoles + découpe des solives  prix 
+ élevé. 

A - HEB140
B - HEB180
C - HEB260

A - HEB200
B - HEB280
C - HEB550

OO43 01
AgwA



24

De juiste communicatietools
Het gebruik van gepaste communicatiemiddelen 
is hierbij van belang. Afhankelijk van de fase 
kan voor de participatieve momenten een 
grootschalige maquette interessant zijn. 

We werken steeds met de BIM software 
Archicad, wat vanaf het wedstrijdontwerp tot 
uitvoering de communicatie tussen alle partners 
vergemakkelijkt en het ook mogelijk maakt de 
integratie van de verschillende deelstudies te 
verifiëren.

Het is echter niet enkel een technische 
tool, maar het biedt daarbovenop ook de 
mogelijkheid  om tijdens de participatieve 
momenten gedetailleerde sfeerbeelden te 
presenteren, die de interpretatie van het project 
voor iedereen rond de tafel te vergemakkelijken.

Plan van aanpak
Een doordachte planning
De planning van de studies wordt met een Gantt 
software bijgehouden door de projectleider 
van het ontwerpteam. We stellen in uw geval 
voor om tevens een strategische planning op te 
stellen met mogelijke fasering van de werken. 
Dit betreft zowel de toekomstige werken als 
de fasering van dit project zelf. We kunnen 
inderdaad een deel van de bestaande kantoren 
blijven gebruiken tijdens de werken, om zo de 
huurkost van tijdelijke oplossingen te beperken.

Participatief doorheen het volledige proces 
We stellen u voor om een breed participatief 
proces op te richten, met een aantal presentatie- 
en overlegateliers op een laagdrempelige plek 
(minstens één per fase). 

Alle werknemers en betrokkenen krijgen zo de 
kans om inzicht op te bouwen in de lopende 
studies. De interne kennis van de dynamiek van 
DDS en Verko, het bespreken van een gepaste 
New Way Of Working, overleg met verschillende 
diensten en betrokkenen zal zo verrijkt worden.

AgwA heeft ervaring opgedaan in participatieve 
processen in zeer verschillende contexten. We 
merken op dat een participatief proces zeker 
helpt als feedback op het ontwerp zelf, maar 
vooral van belang is voor de identificatie van de 
gebruikers met het project. 

Naast de gebruikelijke participatie 
voor stedelijke projecten (Brusselse 
wijkcontracten...), zijn ondermeer de opmaak 
van een masterplan voor de VUB, een studie 
rond de Scandinaviëblokken in Gent, het 
ontwerpen van een herdenkingssite in El 
Salvador, of het momenteel lopende project 
voor de verbouwing van de zetel van de sociale 
huisvestingsmaatschappij van het Brussels 
Gewest allen zeer relevante ervaringen. 

interne projectvergaderingen

 overlegvergaderingen van het project

overleg-, informatie- en participatievergaderingen

besluitvorming documenten

Verslagen
Projectdossier

Vergunningsaanvraag
Aanbestedingsdossier

Uitvoeringsdossier
Opleveringen

belangengroepen

Stedenbouw
Brandweer

Dienst Natuur & Bos
...

bouwteam

Bouwheer
Opdrachtgever

projectteam

AgwA + 
onderaannemers

delen van kennis
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Team
AgwA bundelt zijn krachten met gekende part-
ners. We hebben reeds vruchtbaar met deze bu-
reaus samengewerkt. We kijken dus enthousiast 
uit naar dit nieuwe project.

Secundaire school Durlet, Antwerpen : AgwA, 
Bollinger & Grohman, Daidalos
Voetbrug, Seraing : AgwA, Bollinger & Grohman
Sociale woningen Brunfaut, Brussel : AgwA+Zed, 
Bollinger & Grohman, Tech 3

Hoewel AgwA in huis over de nodige capaciteit 
beschikt, zullen we voor dit specifieke project 
met landschapsarchitect Jan Minne samenwer-
ken. De schaal van de buitenruimtes verant-
woordt een specifieke aanpak en een uitgespro-
ken identiteit. 

Bepaalde andere studies worden intern bij 
AgwA geïntegreerd, omdat het bureau over de 
nodige expertise beschikt en omdat deze aspec-
ten nauw verbonden zijn aan de architectuur. 
Het team ziet er als volgt uit :

AgwA
Architectuur, stedenbouw, coördinatie, 
circulariteit, interieur, BIM 

Bollinger + Grohman
Stabiliteit

Tech 3
Technieken en EPB verslaggeving

Jan Minne
Omgevingsaanleg

Daidalos
Akoestiek

Secundaire school Durlet, Antwerpen, AgwA, 2019 
Een samenwerking van AgwA, Bollinger & Grohman en Daidalos.

AgwA beschikt over een breed netwerk van 
onderaannemers en partners die ingezet kun-
nen worden in geval van nood. We denken bij-
voorbeeld aan een expertise in fire-engineering, 
veiligheidscoordinatie, specifieke certificaties 
(Breeam, …), grondvervuiling en sonderingen, 
verlichting, signaletiek, enz. 

Deze specialisten kunnen ingezet worden in 
samenspraak met de bouwheer, hetgeen een 
kwaliteitsvol project garandeert en toelaat om 
de mogelijke vragen van de bouwheer tegemoet 
te komen.

Bouwteam

directe dialoog via SPOC 
(Single Point Of Contact)

onderaanneming

Bollinger + Grohmann Tech 3

AgwA

Daidalos Peutz Jan Minne

 work-
shops  

& dialoog 

input
participatief

traject

expertise 
externe 

consultants
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