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Symboliek en pragmatisme

topografische kaart van 1868 met daarop reeds 
herkenbaar de driesprong in de Bredabaan die 
het huidige gemeentehuis zijn prominente ligging 
verschaft. Gemeentehuis en NAC liggen zeer 
centraal in het historische centrum.

het oude gemeentehuis en het NAC liggen 
op loopafstand van elkaar, maar de directe 
omgevingen verschillen sterk. De gebouwen 
kunnen zo als twee polen van de organisatie elk 
een eigen karakter krijgen.

Projectdefinitie
met het realiseren van het Campusmodel voor 
de gemeente en OCmw krijgt de synergie 
tussen deze organisaties een concrete 
verschijningsvorm. Deze ‘fusie’ legt impliciet de 
nadruk op een sociale benadering van de burger 
als klant, waarbij de gemeente zich richt op een 
prettige dienstverlening. 
 in de keuze voor behoud van het huidige 
gemeentehuis toont de opdrachtgever tegelijk 
ook een gevoeligheid voor de symboliek en eigen 
identiteit van het bestaande gebouw als culturele 
drager van de gemeente en zijn centrale positie 
in het stadsbeeld. 
 De splitsing van het programma in een Nieuw 
Administratief Centrum (NAC) en het oude 
gemeentehuis geeft een pragmatische houding 
aan wat betreft de dienstverlening: de symboliek 
van het gemeentehuis kan gescheiden worden 
van het praktische klantcontact. Optimalisatie en 
efficiëntie voor de organisatie en gemak voor de 
burger staan voorop - deze vindt alle diensten op 
één plek.
 het Campusmodel biedt daarbij aanleiding 
om de openbare ruimte rondom en tussen beide 
gebouwen te activeren, met meerwaarde voor 
de directe omgeving. tegelijk moet er rekening 
worden gehouden met de parkeerdruk voor 
fietsen en auto’s.

Locatie
Architectuur kan pas betekenis krijgen als het 
een relatie aangaat met zijn omgeving. Zeker bij 
de kleinschalig stedelijke context in Brasschaat 
dient rekenschap te worden gegeven van de 
bestaande gebouwen en openbare ruimtes. 
Daarbij is de nieuwe architectuur niet alleen een 
toevoeging aan het stedelijk weefsel, maar ook 
een katalysator voor nieuwe ontwikkelingen en 
een mogelijkheid om bestaande kwaliteiten te 
versterken.
 het NAC krijgt zijn plek aan de Verhoevenlei, 
een straat die hoofdzakelijk woningen kent en 
die qua schaal eerder een privaat dan publiek 
karakter heeft. Dit vraagt om een duidelijke 
stellingname wat betreft positionering van het 
publieke gebouw en het introduceren van een 
nieuwe openbare ruimte om deze overgang in te 
leiden.
 De locatie van het NAC is onderdeel van een 
zone met qua voetafdruk relatief grootschalige 
tussen Verhoevenlei en Leopoldslei. Dat is een 
bijzondere kwaliteit voor een centrumlocatie, die 
momenteel beperkt benut wordt door de lage 
bouwhoogte en grote oppervlakken parkeren. 
we voorzien dat het NAC als eerste ontwikkeling 
in deze zone een katalysator en kwaliteitsimpuls 
kan zijn, die aanleiding geeft om de rest van het 
gebied gefaseerd verder te ontwikkelen. 

Uitgangspunten
Op basis van onze interpretatie van de 
projectdefinitie en de locatie kunnen we 
de volgende uitgangspunten stellen voor de 
ontwikkeling van het plan:
• het bestaande gemeentehuis heeft een 

symbolische aard waarin de bestuurlijke 
functies van de gemeente goed tot hun recht 
komen; alle klantgerichte afdelingen kunnen 
plaats krijgen in het NAC.

• De klantgerichte en pragmatische invulling 
van de dienstverlening in het NAC vraagt om 
een relatieve neutraliteit ten opzichte van het 
karakteristieke gemeentehuis, en daarmee 
een laagdrempelig open karakter. 

• De inpassing van het NAC dient een overgang 
te vormen tussen het kleinschalige karakter 
van de Verhoevenlei en het grootschalige 
karakter van de bebouwing tussen 
Verhoevenlei en Leopoldslei. 

• De openbare ruimte tussen NAC en 
gemeentehuis dient een verbetering 
te ondergaan, enerzijds als looproute 
voor pendelende medewerkers tussen 
de gebouwen, anderzijds als publieke 
verblijfsruimte die het uiteinde van de 
Verhoevenlei mee activeert als publiek 
gebied.
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ondersteunende 
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kernactiviteiten)
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STEDENBOUWKUNDIGE VISIE



het gebied tussen Verhoevenlei en Leopoldslei heeft 
een interessante potentie door de grote schaal nabij het 
centrum, en de connectie met twee straten. Sloop van 
de huidige drukkerij aan de Verhoevenlei maakt ruimte 
voor het NAC.

het NAC is de eerste ontwikkeling binnen het gebied en 
heeft een voorbeeldfunctie door het introduceren van 
een openbare ruimte. De behandeling van de randen van 
het NAC-kavel sluit met zijn groene heggen aan bij de 
bestaande randen rond de parkeerplaatsen.

met fase 1 van een mogelijke verdere ontwikkeling van 
het gebied achter het NAC kan aan de Leopoldslei een 
bouwblok gerealiseerd worden op een deel van de 
huidige parkeerplaats. een combinatie van commercie 
op het gelijkvloers en wonen op de verdiepingen kan hier 
aantrekkelijk zijn.

in fase 2 kan het binnengebied worden herontwikkeld. 
wanneer het parkeren ondergronds/inpandig wordt 
opgelost, kan de beschikbare ruimte optimaal benut 
worden. De noorzijde van het gebied biedt ingangen 
naar het parkeren; de zuidkant kan dan als autovrije zone 
en prettige verblijfsruimte bieden.

Campusmodel en openbare ruimte
Ons voorstel voor het openbaar domein 
tussen NAC en gemeentehuis richt zich op 
functionele en prettige verbeteringen met 
een minimum aan ingrepen. het scharnierpunt 
Donksesteenweg / Frilinglei / Verhoevenlei 
speelt hierin de hoofdrol. De openbare ruimte 
wordt hier vergroot met behoud van het aantal 
parkeerplaatsen voor auto en fiets. met de 
aanleg van een fietspad en een brede zonnige 
loopzone met zitgelegenheid wordt de route 
aangenaam, overzichtelijk en veilig. mogelijk kan 
de zone in de toekomst verder autovrij worden 
gemaakt. Zie de tekening op de volgende pagina.

Inkomplein aan de Verhoevenlei
Aan de Verhoevenlei wordt naast het NAC 
een ruim publiek voorplein geïntroduceerd 
op de plek van de huidige informele fietsers- 
en voetgangersdoorsteek. Dit plein vormt 
een overgang van het kleinschalige en private 
karakter van de Verhoevenlei naar het publieke 
NAC. Op het plein, dat op het zonnige zuiden 
is georiënteerd, bevinden zich zitelementen. 
hierin staat een beplanting van karakteristieke 
rode esdoorns, die het plein een eigen identiteit 
geven. Vanaf het plein biedt een overdekte 
galerij een duidelijk herkenbare ingang tot het 
NAC. 

Groene omkadering van site
Brasschaat staat bekend als een groene 
gemeente. een karakteristiek van de openbare 
ruimte in Brasschaat is dat deze veelal omkaderd 
wordt door rijen bomen, heggen en begroeiing. 
Dit karakteristieke element wordt ingezet om 
het terrein van het NAC een duidelijke plaats 
te geven temidden van de diverse bebouwing 

Contextuele inpassing

maximale bebouwing NAC: 
4 lagen in piramidevorm

ontwerp in 3 lagen ligt terug 
van de straat, ruim binnen 
het maximum

door de excentrische positie 
is er ruimte voor zowel 
parkeren als een ruime inkom

het plein naast het NAC 
vormt een publieke entree 
tot het gebouw

een groene omkadering van 
de kavel geeft samenhang 
in de open ruimte

en private buitenruimtes eromheen. Alle 
randen van de kavel worden beplant met een 
klimplant, die het hele jaar door een mooie 
groene omkadering vormt voor het plein, de 
parkeerplaats en de rand van de kavel richting 
het achterliggende winkelgebied.

Ontwikkelingsvisie Verhoevenlei - Leopoldslei
in het ontwerp van openbare ruimtes gaan we 
ervan uit dat het NAC een startpunt vormt voor 
herontwikkeling van de complete zone tussen 
Verhoevenlei en Leopoldslei. met een groene 
omkadering wordt de openbare ruimte bij 
het NAC in deze eerste fase nog afgeschermd 
van het achterliggende gebied, om een eigen 
kwaliteitsniveau te introduceren. Ook tijdens 
herontwikkeling van het achtergebied behoudt 
de ruimte van het NAC daarbij zijn prettige 
karakter. 
 De zone waar zich nu enkele winkels en 
parkeerplaatsen bevinden heeft de potentie om 
ruimte te bieden aan een gewilde combinatie 
van wonen en relatief grootschalige winkels in 
een centrumlocatie. hierbij kan gedacht worden 
aan ruimte appartementen die ouderen een 
comfortabel, veilig en sociaal alternatief bieden 
voor hun vaak (te) grote woningen. 
 Fase 1 van de herontwikkeling zou zijn om aan 
de Leopoldslei op de nu wat ongedefinieerde 
parkeerzone nieuwbouw mogelijk te maken met 
geïntegreerd parkeren en winkels in en onder 
de plint. er ontstaat dan tussen het NAC en dit 
nieuwe woon/winkelblok een binnenzone die 
in één of meerdere volgende fases ontwikkeld 
kan worden. De informele fietsers- en 
voetgangersdoorsteek kan hierbij uitgebouwd 
worden tot autovrije publieke ruimte, waarbij 
auto’s aan de noorzijde van het gebied toegang 
krijgen tot (bijv. ondergrondse) parkeerplaatsen.
 wij voorzien twee mogelijke scenario’s voor 
het karakter van het binnengebied. Optie 1 is 
om het karakter van het blok aan de Leopoldslei 
door te zetten, met bijv. een supermarkt 
waarboven woningen liggen met eigen toegang 
vanaf semi-publieke ruimte op de winkelplint.  
 Optie 2 is dat via een co-housing initiatief 
hier woningen in diverse soorten worden 
gerealiseerd in combinatie met collectieve 
niet-commerciële of deels commerciële 
voorzieningen. Deze woonvorm is sterk in 
opkomst en de gemeenschapsvoorzieningen 
sluiten goed aan bij het publieke en sociale 
karakter van het NAC. een podiumzaal zou in dit 
gebied ook zeker een goede aanvulling zijn op 
het programma.
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OPENBARE RUIMTE
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schaal 1:750

plattegrond openbare ruimte



De openbare ruimte tussen gemeentehuis en 
NAC is multifunctioneel, met veel parkeerruimte 
voor auto’s en fi etsen. Gezien de grote 
parkeerdruk in het centrum van Brasschaat 
adviseren wij deze functionaliteit in eerste 
instantie niet sterk te veranderen, maar met 

enkele beperkte ingrepen de verblijfskwaliteit 
van de openbare ruimte te verbeteren en een 
heldere routing voor voetgangers en fi etsers aan 
te leggen. in een vervolgfase van ontwikkelingen 
tussen Verhoevenlei en Leopoldslei is 
grootschalige (ondergrondse of inpandige) 

parkeergelegenheid te realiseren waarmee de 
parkeerdruk op straat in de directe nabijheid 
kan afnemen. Dat zou een goede gelegenheid 
bieden om de verblijfskwaliteit van de ruimte 
rond de gemeentehuizen en de Bredabaan 
integraal na te zien.

1 vrije toegang tot het gemeentehuis door 
dwarsparkeren aan de andere straatzijde

2 fi etspad in de trottoirzone aangeduid
3 verhoogd groenelement biedt zitruimte
4 compactere fi etsenstalling biedt evenveel plaatsen, 

maar meer ruimte eromheen
5 parkeerplaatsen rond het plein blijven gehandhaafd 

totdat parkeerdruk afneemt
6 nieuw, licht opgetild voorplein voor het NAC met 

groenelementen (zie ook 3)
7 het plein en de parking bij het NAC worden
 omkaderd door een groene wand van klimop
8 de informele doorgang richting de huidige winkels 

blijft behouden; in de toekomst kan dit een 
voetgangerszone langs nieuwe bebouwing zijn

9 parkeerplaats NAC, 24 + 6 plaatsen
10 inrit naar parkeergarage medewerkers

1

3
2

4

5

6 7

8

9

10
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CONCEPT EN ORGANISATIE

impressie van het NAC met de inkom aan het zuidelijk voorplein



Gemeentehuis: representatief bestuurscentrum
De vernieuwing van het bestaande gemeentehuis 
geeft invulling aan de nieuwe rol van dit 
gebouw als culturele drager en gezicht van 
de gemeente. Als bestuurscentrum biedt het 
plaats aan de burelen van de burgemeester, 
gemeentesecretaris, schepenen en delen van de 
interne organisatie. 
 Ons concept voor de renovatie en 
herindeling is gericht op het respecteren van de 
bestaande structuur en het versterken van de 
overzichtelijke symmetrische indeling, met een 
prettige vrije ontmoetingsruimte in het hart van 
het gebouw. Dit past bij de vernieuwde statuur 
van het gemeentehuis, dat als bestuurscentrum 
van de gemeentelijke organisatie gaat fungeren 
in plaats van als loket. Daarnaast biedt deze 
vrije ruimte in het gebouw ook plek voor 
flexibel gebruik: bij pendelen tussen NAC en 
gemeentehuis zullen immers in beide gebouwen 
tijdelijke werkplekken aanwezig moeten zijn.
 Om een overzichtelijke en ruimtelijke 
circulatie te bereiken stellen we voor om de 
vide tussen gelijkvloers en eerste verdiep te 
vergroten en de trap die nu ruimte en zicht 
blokkeert uit de centrale gang te verplaatsen. De 
tussenverdieping die met een stalen constructie 
in de voormalige raadzaal is opgehangen, kan 
ons inziens door een geringere bezetting van het 
gebouw verwijderd worden, wat de ruimtelijke 
kwaliteit en overzichtelijkheid hier sterk ten 
goede komt. tezamen zorgen deze ingrepen 
ervoor dat de statige oorspronkelijk ruimtelijke 
structuur nog duidelijker leesbaar wordt.
 het programma in het gemeentehuis richt 
zich op het bestuur en de ondersteunende 
afdelingen die ten dienste staan van de interne 
organisatie. Kern van het programma vormt 
het bestuurscentrum op het representatieve 
eerste verdiep, met ruimtes voor schepenen, 
gemeentesecretaris en burgemeester geclusterd 
in de nabijheid van de bestaande schepenzaal. 
Op het gelijkvloers zijn naast o.a. de drukkerij 
de burelen voor de afdelingen interne zaken en 

Communicatie voorzien; op het tweede verdiep 
de afdelingen Financiën, Aankoop en Veiligheid. 
het derde verdiep biedt als karakteristieke 
‘zolder’ – een plek die symbool staat voor het 
bewaren van het verleden – ruimte aan het 
algemene archief.

Heldere organisatie in het NAC
De ogenschijnlijk eenvoudige architectuur van 
het NAC biedt door een slanke open opzet 
een grote elegantie en verrassende rijkdom in 
robuuste sculpturale details in de gevel. het 
gebouw heeft door zijn grote transparantie 
en duidelijke inkomzones een uitnodigend 
karakter. De inkom van het NAC is ook zonder 
signalisatie al duidelijk herkenbaar. het open 
plein aan de zuidkant van het gebouw geeft een 
uitnodigend gebaar. Binnen het gebouw komt 
de sterke kwaliteit ook tot uitdrukking door een 
comfortabel binnenklimaat waarbij maximaal 
bouwkundige elementen zoals verwarmende 
en koelende vloeren worden ingezet voor 
klimatisatie, in plaats van onderhoudsgevoelige 
luchtinstallaties.
 het NAC staat voor heldere communicatie 
tussen burger en gemeente. Dat wordt bij 
binnenkomst direct duidelijk in de publieke hal. 
Deze ruim opgezette hal met grote vrije hoogte 
is een verlengstuk van het openbare plein aan 
de zuidkant van het gebouw. Vanuit de centrale 
ontmoetings- en wachtzone in de hal zijn alle 
balies klantgericht rondom zichtbaar. 
 Direct bij de inkom via een tochtportaal 
bevindt zich de onthaalbalie met flexibel 
informatiepunt. Van hieruit of via een zuil met 
zelfservice-tickets wordt men verwezen naar 
een van de snel- of themabalies. Vanuit de 
centrale wachtruimte is er overzicht op alle 
balies en de wachtzone, zodat men goed kan 
inschatten wat de wachttijd is en waar men 
moet zijn. Naast de onthaalbalie kan een hoek 
voor kinderen worden ingericht die enigszins is 
afgeschermd van de hal.
 De themabalies zijn in twee groepen 

geclusterd. Afhankelijk van de drukte binnen de 
thema’s kunnen de balies uitwisselbaar worden 
gebruikt door de verschillende afdelingen. 
Achter de themabalies liggen de halfhoge 
transparante spreekkamers die open zijn 
naar boven toe, waardoor ze nog steeds een 
onderdeel vormen van de publiekshal.
 in de publiekshal valt daglicht ook door een 
centraal atrium binnen. Via dit atrium is er 
zicht op vergaderruimtes van de backoffices 
die liggen op de eerste en tweede verdieping. 
een sculpturale trap vormt een informele 
route tussen de kantoren onderling en met 
de front-office. Zo is er voor medewerkers 
een mooie en snelle verbinding met de front-
office wanneer men een afspraak met een klant 
heeft in een spreekkamer. Door een glazen 
afscherming rondom het atrium zijn de kantoren 
qua toegang, geluid, en brandwerendheid 
afgeschermd van de publiekshal.

Functionele back-office
in het Nieuw Administratief Centrum zijn front-
office en back-office duidelijk gescheiden: 
alle kantoorruimtes liggen op verdiep 1 en 2. 
Daarnaast is er een aparte ingang en zone 
op het gelijkvloers voor medewerkers, die in 
verbinding staat met de parking en kleedruimtes 
op kelderniveau. Aan de pleinkant op het 
gelijkvloers is de eetzaal voor de werknemers 
gelegen. in nadere uitwerking kan worden 
overwogen om deze deels publiek toegankelijk 
te maken, zodat het NAC aan klanten ook een 
zonnige plek biedt voor koffie of thee. 
 De twee kantoorlagen in het NAC zijn ruim 
van opzet, met diverse kantoortypen langs de 
gevels en een multifunctioneel binnengebied 
met kitchenettes, toiletten, archieven en 
vergaderruimtes. Grotere vergaderzalen zijn 
op herkenbare plekken op de hoeken van het 
gebouw gepositioneerd. Doordat alle kantoren 
op slechts twee lagen zijn geplaatst, zijn er korte 
looproutes tussen de diverse afdelingen en 
zalen.
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CONCEPT EN ORGANISATIE

impressie van de publiekshal



inkom bezoekers

wachtzone

onthaal

themabalies

zelfservice

snelbalie

speel-
hoek

themabalies

postpunt

sp
re
ek

ka
m
er
s

1.17onderhouds-

lokaal

lift

toiletten V

toiletten M

miva

1.10kitchenette

toiletten V

toiletten M

miva

1.17onderhouds-

lokaal

lift

1 .10kitchenette

medewerkers

bezoekers

po
st

parkeren
personeel25 plaatsen

lift

meterkast

medewerkers

bezoekers

< Publiekshal

Binnen één oogopslag zijn alle publieksfuncties 
in het NAC zichtbaar voor de binnenkomende 
bezoeker. Direct bij de inkom bevinden zich 
de onthaalbalie en snelbalie. hierachter, 
voorbij de centrale wachtzone, bevinden zich 
in twee rijen de themabalies. Links en rechts 
van de themabalies zijn toegangspaden tot de 
spreekkamers.
 het postpunt is zijdelings in de hal 
gepositioneerd en zou ook een eigen entree 
(bijvoorbeeld buiten openingstijden) kunnen 
krijgen.
 Vanuit de hal is ook via een atrium met een 
opvallende trap zicht op de bovengelegen 
kantoren. De trap biedt een informele verbinding 
tussen alle lagen voor de medewerkers. het 
zichtcontact via het atrium is belangrijk om de 
nadruk op de klanten ook binnen de kantoren 
voelbaar te maken. Via het atrium valt tevens 
veel daglicht binnen via een daklicht. 

Circulatiediagram NAC >

het NAC biedt gescheiden toegangen 
voor bezoekers en medewerkers. Lift en 
hoofdtrappenhuis vormen de voornaamste 
verbindingen voor de medewerkers, maar de 
opvallend in het atrium geplaatste trap biedt een 
prettige tweede route, waarbij veel zichtcontact 
is met collega’s en burgers in de hal. Op de  
kantoorverdiepingen worden alle kantoren 
ontsloten via een eenvoudige rondloop.
 Bij de medewerkersingang bevindt zich ook 
een directe trapverbinding met de kleedruimtes 
en parkeergelegenheid in de kelder.
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PLATTEGRONDEN NAC
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PLATTEGRONDEN NAC



6.13
afdelingshoofd burgerzaken

7.01
beleidsmanager grondgeb. zaken

10.01
beleidsmanager

10.02
afdelingshoofd cultuur

10.10
afdelingshoofd sport

1.17
onderhouds-
lokaal

lift

toiletten V

toiletten M

miva1.10
kitchenette

10
.0

8
w

er
kr

ui
m

te
 &

 s
to

ck
ag

e 
af

fic
he

s

10.3-10.20
medewerkers cultuur en sport

10.3-10.20
medewerkers cultuur en sport

10.3-10.20
medewerkers cultuur en sport

1.31
vergaderzaal

6.14-6.15
medewerkers burgerzaken

7.02
afdelingshoofd patrimonium

7.15-7.16
lokale economie

7.05 & 7.12
afdelingshoofden infra + ro.

7.20
kopieerzone, plotterruimte

7.06-7.08
infrastructuur

7.11, 7.13, 7.14
ruimtelijke ordening, GIS

7.03-4, 7.17-19
Patr. projecten, Groen & Natuur

7.09-7.10
patrimoniumbeheer

5.14
ICT assemblage

5.12-5.13
ICT

1.25
serverruimte

1.32
spreekkamer

7.21
archief ruimtelijke ordening

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900

33300

1800

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

30
0

32
70

0

8000+P

toiletten V

toiletten M

miva

6.
06

d
es

ku
nd

ig
en

6.
06

d
es

ku
nd

ig
en

6.
06

d
es

ku
nd

ig
en

6.
06

d
es

ku
nd

ig
en

6.
06

d
es

ku
nd

ig
en

6.
06

d
es

ku
nd

ig
en

5.08
afdelingshoofd P&O

9.01
veranderingsmanager

6.09
administratie sociaal huis

6.04
deskundigen

6.04
deskundigen

6.03
jurist

6.01
beleidsmanager

6.02
afdelingshoofd sociaal huis

6.05
hoofddeskundige

1.17
onderhouds-
lokaal

lift

1.10
kitchenette

6.08
deskundige sociaal huis

6.10
administratie sociaal huis (+1 flexplek)

5.10
4p administratie P&O + 2 hoofdmedewerkers

5.10
administratie P&O

1.29
vergaderzaal groot

5.10
administratie P&O

5.10
4p administratie P&O + 2 hoofdmedewerkers

1.32
spreekkamer

terras

5.11
archief dossiers P&O

1.31
vergaderzaal

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 900

33300

1800

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

27
00

30
0

32
70

0

02 tweede verdieping NAC

 945 m2 bvo

 schaal 1:250

01 eerste verdieping NAC

 970 m2 bvo
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PLATTEGRONDEN GEMEENTEHUIS
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 schaal 1:250

 boven: aanduiding vernieuwing/sloop
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 schaal 1:250

 boven: aanduiding vernieuwing/sloop
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PLATTEGRONDEN GEMEENTEHUIS
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 boven: aanduiding vernieuwing/sloop
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FLEXIBILITEIT



Flexibiliteit in een gebouw is een voorwaarde 
voor duurzaam gebruik en blijvende 
toekomstwaarde. Voor het NAC is daarom 
uitgegaan van constructief dragende gevels, 
waardoor de binnenruimte vrij indeelbaar is. 
 De vrij indeelbare plattegronden worden 
gekenmerkt door zones met diverse dieptes 
langs de vier gevels. Op de kantoorverdiepingen 
resulteert dit principe in kantoorzones met 
afwisselende dieptes en breedtes, waarbij 
de een mogelijke, maar niet noodzakelijke 
verdere indeling met (dichte en transparante) 
scheidingswanden bepaalt hoe open of gesloten 
de relatie is met een volgende kantoorzone. in 
het middengebied en op strategische plekken 
bij het centrale atrium in de hoeken bij de 
daktuinen zijn collectieve functies gesitueerd.
 Op het gelijkvloers zijn twee gebruikszones 
gedefinieerd voor publiek en medewerkers, met 
voor beide een aparte inkom. De publieke hal is 
voorzien als één open ruimte waarin balies en 
spreekkamers als losse elementen zijn geplaatst. 
Daarmee is de indeling flexibel af te stemmen op 
het dienstverleningsconcept.

 Ook tijdens het ontwerpproces betekent 
onze benadering dat de functionele indeling 
openstaat voor nieuwe inzichten en verandering, 
zonder dat dit afdoet aan de conceptuele 
uitgangspunten. Binnen de aangegeven 
organiserende principes is juist een inherente 
flexibiliteit aanwezig.

het ontwerpconcept geeft ook de mogelijkheid 
om op ontwerpniveau de kosten te beheersen. 
het ruimtelijk concept van het NAC biedt 
door zijn heldere uitgangspunten goede 
mogelijkheden voor optimalisaties. Voorbeelden 
hiervan zijn:
• eventuele veranderingen in de bezetting 

of kantoortypes kunnen eenvoudig worden 
verwerkt zonder dat dit grote consequenties 
heeft voor de circulatie of ruimteindeling.

• in functie van kosten of klimaatbeheersing is 
er een flexibiliteit aanwezig in de geveldiepte 
en verhouding open/gesloten delen. een 
geslotener gevel levert kostenbesparingen 
op.

De indeling van het NAC laat door zijn flexibele 
indelingsmogelijkheden en verschillende dieptematen 
tussen gevel en kern diverse typen een- of 
meerpersoonskantoren en open werkplekken toe in 
verschillende opstellingen. De plattegronden waarin 
de verschillende vormen een demonstratie van deze 
flexibiliteit. Vele andere opstellingen zijn mogelijk.

Flexibel gebouw en proces

5,4m

6,
6m

8,7m

7,
9m
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GEVELAANZICHTEN NAC
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DUURZAAMHEIDSCONCEPT



Integrale duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid heeft de 
gemeente een voorbeeldfunctie. een investering 
in het bestaande gemeentehuis om dit voor 
langere tijd te kunnen blijven gebruiken is zeker 
een goed gebaar. het NAC dient tevens vorm 
te geven aan deze voorbeeldfunctie, niet alleen 
door technisch innovatieve oplossingen, maar 
ook in symbolische zin. Daaraan wordt invulling 
gegeven door o.a. een expressieve gevel die 
maximale daglichttoetreding en transparantie 
biedt, maar tegelijk is afgestemd op het weren 
van een teveel aan zonnewarmte. Dat scheelt 
in de benodigde koeling. De sculpturale 
betonnen geveldelen zijn robuust, betaalbaar en 
onderhoudsarm. 
 energieverbruik wordt naast de toegepaste 
energiezuinige klimatisering sterk beperkt 
doordat de gebouwopzet van het NAC zeer 
compact is. Duurzaamheid betekent ook 
bouwen voor een onvoorziene toekomst, het 
maken van een waardevast gebouw dat door 
zijn heldere uitgangspunten en flexibiliteit 
veranderingen kan opvangen zonder dat dit 
afdoet aan de kwaliteit. 

Toekomstbestendig en energiezuinig
in het ontwerp voor het NAC komen diverse 
aspecten van duurzaamheid aan de orde.
Duurzaamheid in het gebruik: het ontwerp 
kenmerkt zich door flexibiliteit, vrije 
indeelbaarheid en een interne logica die 
toekomstige veranderingen kan opvangen.
Duurzaam materiaalgebruik komt primair 
tot uiting in materialisering afgestemd op 
levensduur. Scheiding van dragers en inbouw 
met dragende gevels en vrije binnenruimte 
betekent dat de hoofdstructuur veranderingen 
kan blijven opnemen, en dat lichte 
scheidingselementen in de toekomst waar 
nodig verplaatst of vervangen kunnen worden 
met een minimum aan energie of afval. Voor de 
gevels is gekozen voor een onderhoudsarme 
materialisering in glas en glad architectonisch 
beton.

 Voor een duurzaam bouwproces wordt 
tijdens de uitwerking van het ontwerp in 
materialisering en bouwproducten aandacht 
besteed aan de herkomst: door waar mogelijk 
met bedrijven en producten uit de omgeving van 
Brasschaat te werken worden transportkosten 
beperkt, maar wordt tevens de lokale economie 
gestimuleerd, en krijgen leveranciers een extra 
prikkel om hoge kwaliteit te leveren voor een 
project dat ook hun eigen ‘visitekaartje’ kan 
vormen.

Duurzame technieken in dienst van comfort 
Diverse uitgangspunten wat betreft duurzame 
technieken ten behoeve van energiezuinigheid 
en een optimaal comfort zijn meegenomen in dit 
schetsontwerp.

Gevel en dak
• Bijzonder compacte bouwwijze: de omtrek 

(gevel) van het gebouw is beperkt ten 
opzichte van het nuttig vloeroppervlak. 

• Zelfbeschaduwing van de gevel door de 
diepte en vorm van de betonpenanten per 
gevelvlak af te stemmen op de zoninval.

• in alle gevels zijn semi-transparante 
zonwerende screens opgenomen. Binnen 
de kantoorruimtes kan met lichte gordijnen 
apart de helderheid van het invallend licht 
naar wens worden geregeld.

• hoogwaardige isolatie van de gevel met 
goede luchtdichting en drievoudige beglazing.

• Groendak (sedum) voor een demping van de 
zonbelasting op het dak: de beplanting houdt 
vocht vast waardoor verdamping in plaats van 
verwarming optreedt.

Duurzame technieken
• Vanaf 2014 is het verplicht een deel van de 

energie van elk gebouw te voorzien door 
hernieuwbare energie. Dit wordt beoogd met 
fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak. in 
de exploitatiekosten levert dit een besparing 
waarmee de investering kan worden 

terugverdiend.
• warmte en koelenergie-opwekking via 

een gaswarmtepomp, rendement >170%. 
in het project is nader te onderzoeken of 
bodemopslag haalbaar en rendabel is.

• hygiënische gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning volgens systeem D met 
maximale terugwinning via een warmtewiel 
met rendement hoger dan 80%.

• Gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning. Lucht uit kantoren en 
publiekshal wordt centraal bij het atrium 
afgezogen, waardoor de hoeveelheid 
luchtkanalen sterk beperkt kan worden.

• De verwarmings- en koelsystemen 
werken volgens het duurzame principe 
lage-temperatuursverwarming – hoge 
temperatuurskoeling. Betonkernactivering 
gekoppeld aan geperforeerd metalen 
plafonds geeft een optimale combinatie 
van energiezuinige koeling/verwarming en 
akoestische demping.

• Duurzame deeltechnieken worden gebruikt 
om de energievraag te beperken, zoals 
waterbesparende kranen, sanitair met 
automatische start/ stop, daglichtgestuurde 
(LeD) verlichting met aanwezigheidsdetectie 
en energiezuinige pompen en 
frequentiegestuurde motoren.

Draagconstructie
De draagconstructie van gevelkolommen, 
wanden en vloeren van het NAC bestaat uit 
beton. Door toepassing van een dragende 
gevel kan de binnenruimte van het gebouw 
grotendeels kolomvrij blijven, wat de 
indeelbaarheid en daardoor duurzaam 
gebruik ten goede komt. De koele massa van 
het beton draagt sterk bij aan een stabiel 
binnenklimaat. Voor de vloeren wordt gewerkt 
met verschillende typen (prefab)-vloeren die 
optimaal zijn afgestemd op hun overspanning. 

N

ochtend

avond

m
id

da
gz

on

zuid: 
zonwerende 
diepe luifel

west:
zonwerende
kolommenrij

oost:
zonwerende
kolommenrij 

Diagram: de betonnen geveldelen zijn afgestemd op 
de geveloriëntatie. Aan de zuidkant zorgen diepe luifels 
voor schaduw bij een hoge middagzon. Aan de oost- en 
westkant staan de gevelkolommen dichter op elkaar, 
waardoor de zon op de warmste delen van de dag 
wordt geweerd. Alle gevels zijn tevens uitgevoerd met 
zonwerend doek.
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DOORSNEDEN NAC
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VISIE OP HET REALISATIEPROCES

impressie straatbeeld Verhoevenlei, gezien richting het zuiden



Ontwerpproces 
Ons ontwerpproces wordt gekenmerkt door 
een conceptuele benadering van de opgave, 
die open staat voor verdere ontwikkeling. het 
schetsontwerp is opgesteld op basis van het 
goed uitgewerkte programma van eisen en geeft 
daar nauwkeurig invulling aan. toch worden 
er in elk prijsvraagontwerp diverse aannames 
gedaan over achterliggende wensen voor het 
functioneren van een organisatie. Daarom 
is het van belang om het ontwerp als eerste 
discussiestuk te zien. Naar aanleiding van de 
reactie op de inzending worden de vragen 
van de opdrachtgever verder geanalyseerd, 
geïnterpreteerd en worden oplossingsrichtingen 
besproken. Bij voorkeur worden ook de 
gebruikers betrokken bij dit proces, om tot een 
zo goed mogelijk inzicht te komen van hoe de 
twee gebouwen moeten gaan functioneren. 
 Daarnaast is het voor een maatschappelijk 
project als dit van waarde om de bewoners uit 
de omgeving te betrekken bij de besluitvorming. 
Door dit proces zorgvuldig te regisseren, kunnen 
wensen en ideeën tot uiting komen, zonder dat 
de planning of het budget hierbij in het geding 
komt.
 in onze conceptuele benadering wordt eerst 
een ‘rode draad’ met de opdrachtgever bepaald, 
die vervolgens een duidelijke sturing geeft aan de 
uitwerking van het ontwerp. een gestructureerd 
proces met frequente overleggen (bijvoorbeeld 
wekelijks in aanvang, later wellicht tweewekelijks) 
is bruikbaar om binnen de gestelde termijnen tot 
een gedragen plan te komen. 
 het kenmerkende van onze aanpak is dat 
de betrokken architecten verantwoordelijk zijn 
voor het volledige proces: het ontwerp, het 
tekenwerk en het begeleiden van de bouw. 
Ontwerpen is tekenen én bouwen. Één team 
blijft van het begin tot het einde bij het plan 
betrokken en heeft daardoor in alle fases 
van het ontwerp en bouwtraject een volledig 
zicht op de opgave en achterliggende ideeën. 

Daarmee wordt het architectonisch concept 
tot in elk detail consequent doorgevoerd. 
De projectarchitect van het plan is het vaste 
aanspreekpunt tijdens het gehele proces, ook 
tijdens de realisatie. 

Kostenbeheersing
Voor een goede kostenbeheersing en goed 
risicomanagement is de architect een 
belangrijke adviseur voor de opdrachtgever. 
risicomanagement is vooral een kwestie van 
overzicht. Als coördinerend architect zijn wij 
in staat mogelijke risico’s tijdens een proces 
tijdig te kunnen signaleren. risico’s kunnen op 
deze manier besproken, verholpen of afgeprijsd 
worden. een goede kostenbeheersing begint 
met het onderkennen dat bij het begin van een 
ontwerp- en bouwproces allerlei onzekerheden 
aanwezig zijn. Zo is in onze kostenraming reeds 
rekening gehouden met budgetruimte die 
gereserveerd moet worden voor onvoorziene 
omstandigheden.
 De architect heeft in het ontwerpproces 
bij voorkeur een coördinerende rol om het 
overzicht te houden en tot een uitgewerkt 
en afgestemd bestek te komen. een goed 
contractstuk is nodig om duidelijke afspraken te 
maken met uitvoerende partijen en voorkomt 
latere problemen. 
 regelmatig werken we tijdens de ontwerpfase 
al nauw samen met fabrikanten en leveranciers 
om in samenspraak innovatieve technische 
oplossingen en materialen te ontwikkelen. 
hiermee wordt de kennis van specialisten 
direct bij het ontwerpproces betrokken, en is 
het des te meer mogelijk om te komen tot een 
betrouwbare en betaalbare bouwfase. 
 Daarnaast wordt een onafhankelijke 
kostendeskundige aangesteld die het 
ontwerpteam van advies voorziet, inzichtelijk 
maakt welke consequenties bepaalde 
ontwerpkeuzes hebben en het plan aan het eind 
van elke ontwerpfase toetst aan het budget.

Realisatieproces
Om een goede transitie van de organisatie van 
gemeente en OCmw naar de nieuwe campus 
mogelijk te maken, lijkt het aannemelijk om 
eerst het NAC te realiseren alvorens met 
renovatiewerk te starten in het bestaande 
gemeentehuis. het ontwerpproces kan op deze 
planning worden afgestemd, waarbij het NAC 
prioriteit krijgt.
 Voor met name de nieuwbouw van het NAC 
is het aantrekkelijk om het bouwplan in 3D te 
ontwikkelen middels een Bouwinformatie model 
(Bim-model). Behalve inzichtelijkheid voor 
de opdrachtgever biedt dit de mogelijkheid 
om problemen bij bijvoorbeeld samenvoegen 
van installaties en constructie vroegtijdig te 
signaleren. Daarnaast biedt een Bim-model voor 
de aannemer grote voordelen in zijn calculatie 
en voorbereiding op de bouw, zodat faalkosten 
kunnen worden beperkt. een doordacht 
ontwerpproces betaalt zichzelf op die manier 
terug in de uitvoering.
 het is aan te bevelen om de aannemer bij zijn 
calculatie te vragen naar optimalisatievoorstellen 
ten aanzien van tijd en geld, zodat zijn specifieke 
kennis ook wordt gebruikt ten dienste van 
de opdrachtgever. tijdens de uitvoeringsfase 
blijven we als architect betrokken om de 
kwaliteit te waarborgen middels o.a. goede 
uitvoeringsdetails.

Planning
Bij aanvang van het ontwerpproces bespreken 
we graag met de gemeente Brasschaat de 
wensen ten aanzien van planning. terugrekenend 
vanuit een gewenste datum van oplevering 
of start bouw kunnen dan de termijnen per 
ontwerpfase worden bepaald. in functie van de 
planning bepalen wij de grootte van het team 
dat we inzetten om de opdracht binnen planning 
te realiseren. 
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OFFERTE STUDIEKOSTEN

impressie van het interieur van een kantoorruimte



uitgangspunten voor honorariumopgaaf

Conform de projectdefinitie wordt uitgegaan van een honorarium voor architect en adviseurs die 
procentueel afhankelijk is van de bouwsom. Op basis van de globale elementenraming is de totale 
investering begroot op €6.918.000,- excl. Btw - zie de aparte bijlage. Aan de hand van de totale 
bouwsom wordt het honorarium van het ontwerpteam berekend.

Budget opdrachtgever voor nieuwbouw, excl. Btw: € 6.570.247,-
Budget opdrachtgever voor renovatie, excl. Btw: € 700.000,-
Totaal budget, excl. BTW: € 7.270.247,- 

Totaal kostenraming, excl. BTW: € 6.918.000,-

resterend budget voor onvoorziene kosten: € 352.247,-

De post onvoorziene kosten kan gedurende het ontwerpproces, naarmate meer zekerheid is over de 
uiteindelijke uitvoering, worden bijgesteld. 

Voor het gehele team van architecten en adviseurs ten behoeve van de renovatie, nieuwbouw en 
terreininrichting wordt één integrale offerte afgegeven.

Team van architect en adviseurs
- architect
- specialist restauratie
- constructeur
- adviseur duurzaamheid & bouwfysica
- adviseur duurzaamheid, installaties en brandveiligheid
- adviseur bouwkosten

Totaal honorarium architect en adviseurs: € 819.785,-
uitgedrukt in procenten van de bouwsom:  11,85% 

Offerte  
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