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Regiopost Eeklo

studieopdracht voor de renovatie van de regiepost van het wegendistrict Eeklo, met nieuwbouw van een administratief gebouw.
opdrachtgever: AWV administratie voor wegen en verkeer Oost Vlaanderen.
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De site in zijn ruime omgeving
De regiopost van AWV is gehuisvest op het grondgebied van Eeklo langs de Tieltsesteenweg (N499), de provincieweg die Eeklo met Aalter verbindt. De site is centraal gelegen in de te bedienen re-
gio: het Meetjesland. De onstluiting van de site zal de komende jaren ongetwijfeld verbeteren door de aanleg van de zuidelijke ringlaan R43. Deze ringlaan kan het centrum gedeeltelijk ontlasten van 
doorgaand verkeer en is interessant voor de ontsluiting van de bedrijvenzone ten zuiden van de stadskern van Eeklo. Samengevat kan gesteld worden dat de site voor de opdrachtgever ook in de 
toekomst waardevol zal zijn om de specifieke activiteiten te ontplooien. 

Het terrein ligt op ca. 200 meter ten zuiden van de bebouwde kom, in een zone bestemd voor ambachtelijke functies, op het punt waar het Leiken en de Vaart van Eeklo samenvloeien. Het zuiden van 
de site wordt gedomineerd door een 262 ha groot boscomplex “Het Leen”. Ten Oosten vinden we de Lange Moeyakker, een landbouwgebied dat de gemeente Eeklo wenst om te vormen tot natuur- en 
recreatiegebied met extensieve landbouw, een groene vinger die het centrum van de stad verbindt met het natuurgebied “Het Leen”. In het midden van de lange Moeyakker ligt een bestaand sport-
centrum. In het gebied geldt momenteel een uitdoofbeleid voor intensieve landbouw. Waar mogelijk koopt de gemeente gronden aan om ze om te vormen tot natuur. Er worden paden aangelegd en 
er wordt ingegrepen in de topografie met de bedoeling bepaalde stukken grond te vernatten. 

 Aan de overkant van de Tieltsesteenweg ligt de “Vaart van Eeklo”, een aftakking van het Schipdonkkanaal dat Deinze met Zeebrugge verbindt. De Vaart, een voormailge economische slagader voor 
de stad wordt vandaag vooral recreatief gebruikt als jachthaven.

1. de site gezien vanuit de overkant van de vaart. 
2. de Lange Moeyakker.
3. zicht op de kop van de vaart.
4. monumentale beuken langs de Tieltsesteenweg. 

1. 2. 3. 4.
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Bebouwing en wegen

1. stadskern
2. ambachtelijk lint
3. woonlint
4. KMO zone
5. nieuwe zuidelijke ringarm
6. vaart van Eeklo
7. het Leiken
8. Schipdonkkanaal
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Natuur en landschap

1. Lange Moeyakker
2. Het Leen
3. sportcentrum
4. niet bebouwbare zone 15m
5. monumentale beuken
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Historiek van het landschap
Het landschap rondom de site bestaat aan de oostzijde uit een N-Z gerichte kavelstructuur (Meetjesstructuur), een overblijfsel van de turfontginningen die sinds de 12e eeuw plaatsvonden op 
de Lange Moeyakker. Vanaf het begin van de jaren ‘70 uit de vorige eeuw vond er een verschuiving plaats in de landbouw: als gevolg van de toenemende specialisering gingen veel Vlaamse 
bedrijven over op de economisch interessantere melkveehouderij. Steeds meer koeien verschenen in het landschap en er was meer nood aan groenvoeders. De Elzenkanten die men hier voor-
heen aantrof verdwenen samen met de traditionele teelten. 
Ook beuken maakten deel uit van het traditionele landschap. Op de Lange Moeyakker en langs de Tieltsesteenweg zijn er nog enkele mooie volgroeide exemplaren te vinden. De stad probeert 
deze beeldbepalende boom terug te introduceren in het straatbeeld van de Tieltsesteenweg door aanplant op de individuele kavels te stimuleren. 
De Eeklose Vaart werd oorspronkelijk aangelegd om het uitgegraven veen en wol te vervoeren naar andere steden. Inmiddels heeft het kanaal zijn economische functie verloren en wordt het 
enkel nog gebruikt voor receatievaart. 

Ferrariskant Elzenkanten op de Lange Moeyakker. Historisch beeld uit de 18e eeuw. Huidige Lange Moeyakker.
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Huidige Lange Moeyakker. De Lange Moeyakker vandaag: de oorspronkelijke meetjesstructuur is nog steeds zichtbaar.
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De bestaande site: analyse
De activiteiten van AWV werden verspreid over verschillende gebouwen: de villa, een magazijn met sanitaire voorzieningen en refter en 2 op elkaar gestapelde bureaucontainers. Deze gebouwen werden 
ad hoc naast elkaar geplaatst en nemen zeer veel oppervlakte in. Bovendien lijkt deze spreiding van activiteiten niet gunstig te zijn voor een goed contact tussen de verschillende diensten. De 
structuur van de villa en het magazijngebouw is bouwfysisch niet geschikt om te voldoen aan de behoeften van een hedendaags kantoorgebouw. In eerste instantie hebben we overwogen te vertrekken 
van een recuperatie van de structuur van het magazijn. Bij nadere inzien bleek de structuur (kolommen, dak) echter onaangepast. Door de diepte van het magazijngebouw is er geen visueel contact tussen 
de voor- en achterzijde van de site, de werfleiders hebben vanuit hun kantoor geen zicht op de activiteiten op de koer. Het zicht op de omgeving is minimaal, enkel vanuit de bovenste kantoorcontainer 
is er een interessant zicht over de vaart. 

De loodsen en technische constructies achteraan op het terrein zijn in goede toestand en voldoen aan de functionele eisen van de districtwerking. Het betreft garages,werkplaatsen en zoutsilo’s.
 
De logistieke ruimte  werd rond en tussen de gebouwen uitgesmeerd en is weinig overzichtelijk. 

Het aanwezige groen op de site heeft weinig natuurlijke waarde en speelt functioneel geen enkele rol. Het bosje is niet onderhouden en de bomen staan te dicht op elkaar, ze zijn hoog opgeschoten 
en hebben weinig kruin.
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de bestaande site



10     OO 18 | 11     regiepost Eeklo     CODE A     

Masterplan voor de site: inplanting
1
Vanuit de analyse van de bestaande toestand worden volgende lessen getrokken voor het ontwerp van het nieuwe kantoor: 
- de bestaande gebouwen (villa, magazijngebouw) zijn niet geschikt voor renovatie. we kiezen voor een nieuwbouwproject dat de verschillende functies dichter bij elkaar brengt en meer verbanden legt 
tussen de diverse activiteiten en de omliggende omgeving. De loodsen aan de achterzijde worden behouden. 
- om de continuiteit van de werking van de dienst tijdens de werf te garanderen het bouwen aan de zuidzijde van het perceel gunstig. Het aanwezige groen is weinig waardevol. Bovendien willen we op 
zoek gaan naar een groenconcept dat beter aansluit bij het omliggende landschap. 

2 
De stedenbouwkundige regelgeving legt een bouwvrije zone op van 15m aan de zuid- en oostzijde van het terrein als overgang naar het natuur- en recreatiegebied. Deze bouwvrije zone moet een 
groene inrichting krijgen. We kiezen ervoor om deze maatregel te verheffen tot uitgangspunt voor alle randen. Tussen de 4 groene randen onstaat hierdoor een rechthoekig plein. Op de grenzen van het 
plein gaan we bouwen. In de groene rand aan de straatzijde planten we 3 grote beuken, een meerwaarde voor het straatbeeld. 

3 
We besluiten om het beschikbare programma te verdelen over twee vleugels die langs de westelijke en de zuidelijke rand van het plein worden ingeplant. De westelijke vleugel wordt opgetild van het 
maaiveld. hierdoor ontstaat een onderdoorgang en een visueel doorzicht naar het plein en het achterliggende landschap. In deze vleugel zullen we de kantoren situeren. De zuidelijke vleugel wordt het 
magazijn. 

4 
De vrije randen van het plein worden omzoomd met het resterende programma. Tussen de zuidelijke vleugel en de bestaande loods worden de zoutsilo’s gesitueerd. Langs de noordelijke rand voorzien 
we de zoutstrooiers. Deze vormt de derde vleugel van het gebouw. 
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groen is restruimte

1 bestaande toestand. 2 groene randen van 15m.

3 het gebouw op de grens tussen stad en natuur. 4 een omsloten plein voor de logistieke werking.
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Masterplan voor de site: gebouw, plein, randen
5 
Het nieuwe gebouw bestaat uit 3 vleugels. Door de aard van de activiteiten op de site wordt elke vleugel gerelateerd aan een type voertuig. We besluiten om de structuur van het gebouw, een grid van 
kolommen en balken, af te stemmen op de breedte van deze voertuigen. Voor de vleugel met de zoutstrooiers hanteren we een breedte van 4m30, wat overeenkomt met de stelplaats voor 1 vrachtwagen. 
Voor de kantoorvleugel kiezen we een breedte van 5m40, wat overeenkomt met 2 parkeerplaatsen voor een personenwagen. Voor de magazijnvleugel zou 4m30 kunnen volstaan. Deze breedte wordt 
echter in functie van de nuttige oppervlaktes voor de verschillende programmaonderdelen geoptimaliseerd naar 4m50. Dit is breed genoeg om een vrachtwagen te parkeren in het magazijn. 

6
Vanuit de publieke ruimte willen we de activiteiten van de Regiopost tonen in een groen kader. Het gebouw staat gedraaid ten opzichte van de straat, waardoor het zich laat lezen als een volume. Tus-
sen de straat en het gebouw ligt een groene rand met 3 beuken. Onder de opgetilde kantoorbalk worden de karakteristieke gele wagens van de werfleiders en toezichters geparkeerd, de felle kleur werkt 
ongetwijfeld als een signaal voor wie op zoek is naar de regiopost. Achter de wagens is ook het plein met de zoutstrooiers zichtbaar vanuit de publieke ruimte. De geinteresseerde passanten kunnen van 
achter het hek aan bulldozer - spotting doen... De optelsom van deze ervaringen: dat is de manier waarop wij identiteit willen geven aan de site. 

7 
De site is omringd door een aantal prachtige landschapselementen, alleen is dat vanop het maaiveld amper zichtbaar. Vanuit de opgetilde kantoorbalk zal men in oost-west richting kunnen uitkijken over 
de vaart en de achterliggende Lange Moeyakker. Op de kopse kanten van de balk zullen we de collectieve ruimtes situeren: de vergaderzaal en de refter. Het dak van het magazijn wordt ingericht als een 
groen dakterras. 

8 
Naast de landschappelijke beleving is ook visuele controle van de activiteiten op de site een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Vanuit hun kantoor krijgen de werftoezichters en districtchefs ook 
een goed overzicht op het logistiek plein. Het winterdienstlokaal dat als centrum functioneert tijdens de nachtelijke uren krijgt zicht op de zoutloodsen, de zoutstrooiers en de inrijpoort. 
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5 kolommengrid gerelateerd aan de maat van diverse parkeerplaatsen 6 het beeld van de site naar de publieke ruimte

7 de visuele relatie vanuit het interieur naar het landschap 8 de mogelijkheden tot visuele controle van de logistieke activiteiten op het plein
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Masterplan voor de site: omgevingsaanleg
9 
Op het plein en in de groene randen voorzien we verhardingen met verschillende permeabiliteit of waterdoorlaatbaarheid. Een aantal parameters spelen hierbij een rol. Een deel van het regenwater 
wordt gebruikt voor het wassen van de machines en moet dus opgevangen worden via goten naar de regenwatertanks. Het vervuilde zoutwater te hoogte van de wasplek moet onmiddelijk afgevoerd 
worden naar het straatriool. Verder speelt ook de intensiviteit van zwaar verkeer een rol, ook hier kan het beste gekozen worden voor een aaneengesloten, niet permeabele verharding. Plekken die minder 
vaak bereden worden door zwaar vervoer kunnen een meer open structuur hebben. Waar helemaal geen verkeer komt wordt in principe geen verharding voorzien, met uitzondering van enkele wandel-
paden. 

10 
In de groene randen willen we zoveel mogelijk gebruik maken van autochtone beplantingen, soorten die bij ook in het natuur- en recreatiegebied voorkomen. De voornaamste blikvangers zijn de drie 
grote beuken. De rest van de randen willen we aanvullen met laaggroeiende soorten zoals grassen met kruiden en bomen met open kruin (bijv. Gleditsia Triacanthos ‘Sunburst’ of ‘Imperial’), zodat het 
zicht tussen de openbare weg en de Lange Moeyakker zoveel mogelijk open kan blijven. Bij de keuze van de beplanting willen we ook aandacht besteden aan de resistentie tegen zout. De lage beplanting 
bestaat uit een bermgrasmengsel en is ingezaaid met een wild bloemenmengsel. Dit mengsel wordt extensief onderhouden, en dus 2 maal per jaar gemaaid. Het bloemenmengsel bestaat uit soorten 
die één jaar leven zoals: Klaproos, Korenbloem, Bolderik en Kamille én uit soorten die langer leven zoals: Knoopkruid, Margriet, Duizendblad, Boerenwormkruid en Vlasbekje. 

9 inrichtingsprincipes van het plein: verschillende soorten verharding 10 inrichtingsprincipes van de randen: Meetse verkaveling en beuken

permeabiliteit verharding

+++
++
+
-
- - 
- - - 



OO 18 | 11     regiepost Eeklo     CODE A      15       

rode beuk als karakteristiek landschapselement langs de N499.

permeabele en semi permeabele bestrating.

beplantingen voor de groene randen.

grassen en kruiden
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Inplantingsplan
schaal 1:500

1. logistiek plein
2. groene rand
3. vleugel kantoor
4. vleugel magazijn met daktuin
5. bestaande loods
6. inrit auto’s en vrachtwagens
7. ingang bezoekers
8. parking bezoekers
9. zoutloodsen
10. zoutstrooiers
11. sorteerbakken materiaal
12. truck-wash
13. hek
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Straatgevel
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Programma en ontsluitingsprincipes
De vleugel van het gebouw die zich 1 verdieping boven het maaiveld bevindt, bevat de administratieve functies, terwijl de andere vleugel de magazijnfunctie herbergt.  Op het kruispunt van deze 2 
vleugels bevindt zich het volume met de toegang voor de bezoekers van buitenaf en hier bevindt zich ook de belangrijkste verticale circulatie (trappen+lift) van het gelijkvloers naar de verdieping.

De toegangen tot de verschillende functies voor de werknemers  bevinden zich omheen het plein.  Ook is er een toegang op de kop van het administratieve gebouw langswaar de werfleiders na het 
parkeren van hun voertuig naar hun bureau kunnen gaan.

In de nachtwerking van het winterdienstlokaal kan er gebruikt gemaakt  worden van de refter en het sanitair en de rest van het gebouw kan gesloten blijven. De verbinding tussen winterdienst en de 
rest van het gebouw gebeurt via een overdekte gang.
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kantoor en vergaderruimte

administratie en refter

magazijn, winterdienst, sanitair

nachtfuncties bij winterpermanentie
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Pleingevel
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Grondplan +0.00
schaal 1:250
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Grondplan +2.70
schaal 1:250
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Grondplan +5.40
schaal 1:250
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interieur kantoor
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Doorsnede AA’
langsdoorsnede over kantoorvleugel
schaal 1:250

1 administratie
2 trapenhal en lift
3 passerel naar archief
4 refter en keuken
5 vestiaire
6 kantorenvloer
7 vergaderzaal
8 onderdoorrit
9 parkeerplaatsen personeel
10 zonnepanelen
11 kantoortuin
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Doorsnede BB’
dwarsdoorsnede over magazijn en winterdienstlokaal
schaal 1:250

1 magazijn
2 winterdienstlokaal
3 daktuin
4 kantoortuin

1 2 

3 

4 
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SILO 1 SILO 2

Doorsnede CC’
langsdoorsnede over administratie, refter en magazijn
schaal 1:250

1 administratie
2 refter en keuken
3 copylokaal
4 douches
5 archief
6 magazijn
7 silo
8 daktuin

1

2

3 4

5

6

8
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SILO 1 SILO 2
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Structuur, materialen en technieken
Uitgangspunten voor een duurzaam gebouw

Als energetisch uitgangspunt voor het gebouw streven we een lage energiegebouw na (E-peil = 60 en K-peil = max 33). Om dit doel te realiseren passen we volgende principes toe: 
- passieve zonne-energie: oost-west is voor kantoren gunstiger dan noord-zuid (oververhitting). Om te vemijden dat de laagstaande zon te veel hinderlijke reflecties met zich meebrengt voorzien we aan 
de buitengevels schuifpanelen met geperforeerde aluminiumplaten. 
- bovenmatige isolatie: door het toepassen van geisoleerde sandwichpanelen kan de isolatie aan de buitenzijde van de constructie worden aangebracht waardoor koudebruggen worden vermeden. 
- ventilatiesysteem met warmterecuperatie: realiseren van een comfortabel binnenklimaat
- warmtepomp: indien de geologische toestand dit toelaat kan de verwarming voor het kantoor opgewekt worden door middel van grondbuizen. 
- PV panelen op het kantoorvolume: de voorziene oppervlakte volstaat voor het opwekken van de energie voor eigen verbruik.
- luchtdichte detaillering
- regenwaterrecuperatie voor hergebruik (waswater zoutstrooiers). 

passieve zonneenergie, hemelwaterrecuperatie, ruimte voor PV cellen, warmtepomp met grondbuizen. 
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draagstructuur stalen kolommen 
en balken

verdiepingsvloer beton
trap en liftkoker beton
plat dak magazijn afwerking sedum en houten terras.

houten dakspanten en liggers
patios en kopgevels houten roostering

gevel glas, gesloten panelen geisoleerde 
sandwichpanelen aluminium afwerking. 
zonnewering stalen roosters natuurkleur

plat dak met ruimte voor PV cellen

Constructieve aspecten van het gebouw

Het gebouw wordt geconcipieerd als een staalskelet. We hebben hiervoor gekozen omdat we zochten naar een eenheid in materiaalgebruik en architecturale expressie tussen de verschillende onderdelen 
van het plan: afdak voor zoutstrooiers, kantoorgedeelte, magazijngedeelte, afdak voor zoutsilo’s. We willen immers met één architecturale vormentaal het plein omranden. 
De vloer in het magazijn en de administratie is een geisoleerde gepolierde betonvloer. De verdiepingsvloeren worden opgebouwd uit voorgespannen holle betongewelven, die tussen stalen HEB-profielen 
worden gelegd. Hierdoor is het plafond boven de parkeerplaatsen voor de personenwagens visueel een gladde betonplaat. 
Het dak van de eerste verdieping wordt opgebouwd uit houten gelamelleerde liggers en houten dwarsbalken. De volledige draagstructuur blijft zichtbaar in de ruimte en functioneert er als een sfeervol 
element.
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Fasering van de werken
Fase 1. 
Aanvang van de werken. De kantoorcontainer wordt verplaatst naar de tuin van de villa om voldoende ruimte vrij te maken voor de toegang van vrachtwagens en tractoren op de site. De zoutsilo’s worden 
verplaatst naar de zuidzijde van de kleine loods.

Fase 2. 
Na afwerking van de nieuwbouw worden de villa en het voormalig magazijn afgebroken, de kantoorcontainers worden verwijderd. Vóór de afbraak wordt de zuidzijde van het logistieke plein afgewerkt en 
de nieuwe toegang voor vrachtverkeer in werking gesteld. Ook de erfdienstbaarheid kan vanaf nu op het nieuwe tracé worden gelegd. De zoutloodsen worden tussen de magazijnvleugel en de grote loods 
geschoven. 

Fase 3. 
De strooiers worden geplaatst aan de noorzijde van het plein en de groene randen worden aangelegd. 
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fase 1 fase 2

fase 3



44     OO 18 | 11     regiepost Eeklo     CODE A     

Organisatie van het planproces
Communicatie

1. Continuiteit. Het ontwerpbureau zorgt ervoor dat één van de partners het project begeleidt van schetsfase tot oplevering. Deze persoon is de contactpersoon voor de opdrachtgever. 

1. Startbijeenkomst. De bouwheer maakt aan het ontwerpteam zijn/haar opmerkingen over het wedstrijdontwerp bekend.  In onderling overleg tussen de bouwheer en de ontwerper wordt een kalender 
opgesteld met de scharniermomenten van het ontwerpproces. (schetsontwerp, voorontwerp, bouwaanvraagdossier, uitvoeringsdossier). 

2. Workshops. Indien de bouwheer dit wenst kunnen de tussentijdse besprekingen opgevat worden als workshops die georganiseerd worden door het ontwerpteam. Hierbij gaan we uit van een actieve rol 
voor de opdrachtgever. Tijdens deze workshops kunnen ook externe adviseurs uitgenodigd worden om op een interactieve manier te zoeken naar oplossingen voor specifieke problemen.

3. Presentaties aan derden. Eenmaal het ontwerp een zekere maturiteit heeft bereikt en klaargemaakt kan worden voor de subsidie- of bouwaanvraagprocedure, kan het zinvol zijn informatievergaderingen 
in te richten voor betrokkenen, belanghebbenden en geïnteresseerden. 

4. Tijdens de werken. Het ontwerpteam organiseert op gezette tijdstippen werfvergaderingen met de aannemer en de bouwheer. De werfvergaderingen vinden minstens 1x per week plaats, meer indien 
de voortgang van de werken dit vraagt. Het werfverslag functioneert als communicatiemiddel waarbij de opdrachtgever op elk ogenblik een beeld kan krijgen van de stand van zaken. Eventuele tussen-
tijdse bijeenkomsten met de opdrachtgever los van de werfvergaderingen kunnen ten allen tijde door de opdrachtgever bijeengeroepen worden, om bijvoorbeeld tussentijdse evaluaties op te maken van 
de werken of om het verloop van de budgetlijn te bespreken.

Verloop van de opdracht (raming)

Fase 1 Voorontwerp (VO)
  20 werkdagen na het overdragen van de opmerkingen bij de startbijeenkomst

Fase 2  Definitief Ontwerp (DO)
  20 werkdagen na goedkeuring van het voorontwerp

Fase 3 Uitvoeringsontwerp (DO+)
  40 werkdagen na goedkeuring van het definitief ontwerp

Fase 4 Uitvoering van de werken (CO)
  duur van de werken (schatting): 450 werkdagen
  nazicht van de vorderingsstaten: 14 kalenderdagen
  nazicht van de einstaten: 20 kalenderdagen
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Kostenbeheersing

Fase 1 - VO
De voorontwerpfase is het beste ogenblik om diverse financiële scenario’s te simuleren. De methode hiervoor is gebaseerd op het gebruik van m2 en m3 prijzen. Na het uitvoeren van de sonderingen 
kan het project dermate uitgewerkt worden dat een betrouwbaar beeld ontstaat van de structuur van het ruwbouwproject. In de besprekingen met de opdrachtgever kan de financiële impact van diverse 
ontwerpscenario’s getest worden.

Fase 2 - DO
De DO-fase valt samen met het opmaken van het bouwaanvraagdossier, waarbij het definitieve volume en de materialisering van het gebouw vast ligt. Tijdens het uitvoeringsontwerp worden de definitieve 
dimensies van de constructie bepaald en kan op basis daarvan een gedetailleerde opmeting gebeuren van de verschillende bouwdelen. Deze meting wordt gekoppeld aan actuele eenheidsprijzen en of-
fertes waardoor een accuraat beeld ontstaat van de volledige bouwkost. Eenmaal de volledige meetstaat en raming is uitgewerkt kan een definitief beeld van de bouwkost gegeven worden.
 
Fase 3 - DO+
In deze fase kunnen de ramingen van de DO-fase worden bijgesteld in functie van de noodzakelijke aanpassingen 

Fase 4 - CO
Het ontwerpteam staat tijdens de werken in voor de budgettaire controle inzake de vorderingsstaten en de eventuele verrekeningen.

Samenwerkingsverbanden

het ontwerpteam bestaat uit de volgende leden / disciplines: 

Een architectenbureau
Dit bureau is de opdrachtnemer van het project en voert de leiding en supervisie over de volledige opdracht, van voorontwerp tot oplevering. Binnen dit bureau zal één van de partners optreden als pro-
jectleider en contactpersoon van het ontwerpteam voor de opdrachtgever en alle betrokken partijen. De projectleider zorgt ervoor dat binnen het bureau alle mogelijke middelen ingezet worden om de 
opdracht binnen de afgesproken termijnen af te werken.

Een ingenieursbureau stabiliteit
Binnen het ingenieursbureau stabiliteit wordt een projectleider aangesteld die instaat voor de dagelijkse opvolging van de activiteiten. Het ingenieursbureau verbindt zich ertoe alle mogelijke middelen in 
te zetten om de opdracht binnen de afgesproken termijnen af te werken.

Een ingenieursbureau technieken
Binnen het ingenieursbureau technieken wordt een projectleider aangesteld die instaat voor de dagelijkse opvolging van de activiteiten. Het ingenieursbureau verbindt zich ertoe alle mogelijke middelen 
in te zetten om de opdracht binnen de afgesproken termijnen af te werken. Het ingenieursbureau technieken staat tevens in voor de werken in het kader van de EPB- verslaggeving. 


