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Dit schema geeft de tweedeling weer van het volledige programma tussen het 
NAC en het gemeentehuis. 
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Een platform werkt ruimtelijk als een open zichtveld. Door de afwezigheid 
van barrières worden alle elementen op het platform in een directe relatie tot 
elkaar gebracht. Een platform bundelt ook de aanwezig krachten (een ‘platform 
aanbieden’)  en wijst op samenwerkingsverbanden. Het contactoppervlak tussen 
burger en administratie vergroot. Het publiek domein van de Verhoevenlei loopt 
drempelloos naar binnen door.
De bezoeker weet zich onmiddellijk te oriënteren en begrijpt zijn positie binnen 
het geheel. De relatie met de overheid is direct, open en duidelijk, helder.

Dezelfde openheid bepaalt ook de relaties tussen de verschillende afdelingen.
De verborgenheid van kamers maakt hier plaats voor een integrerend overzicht 
en doorzichten. Elke dienst heeft zijn eigen werkzone binnen het geheel.

De tweedeling is scherp en duidelijk: de burger beschikt weldra over het 
gemeentehuis en het NAC. Ga je naar “Het Huis”, dan maak je een afspraak, 
hier loop je niet zomaar binnen. Trouwen doe je in het gemeentehuis. Een 
gesprek-op-afspraak met de burgemeester kan hier plaatsvinden. 
Het NAC daarentegen is drempelloos open.

HET FORUM 

De burger wordt klant, op zoek naar het juiste product of dienst in de voor hem 
doorgaans onoverzichtelijke cataloog. De overheid wordt een performante 
dienstverlener met een klantgerichte aanpak. Het zijn markteconomische 
termen, symptomatisch voor de voortdurende zoektocht naar verhoogde 
efficiëntie, ook binnen de administratie.

De relatie klant-dienstverlener wordt gekwantificeerd in % ”Service Level” en in 
seconden “Service Tijd”. Deze approach verhoogt ongetwijfeld het rendement 
en verlaagt de kosten, dit tot algemene tevredenheid van klant en dienstverlener.

Maar toch moeten we een vraag durven stellen bij deze gestroomlijnde (klant)
vriendelijke aanpak. Indien het contact burger-gemeente te eenzijdig vanuit 
het oogpunt efficiëntie georganiseerd wordt, ontstaat een situatie waarbij de 
relatie burger-gemeente aan beleving en betekenis verliest. Die relatie heeft 
een bepaalde intrinsieke waarde. Zelden uitgesproken en vaak veronachtzaamd 
maar het blijft één van de weinige momenten van direct contact tussen burger 
en overheid. 

Het ontwerp van het NAC beantwoordt aan alle rendementsvragen, maar gaat 
verder. Het is én/én.

Met het ruimtelijk concept FORUM trachten we het NAC een plek van betekenis te 
geven waardoor het meer wordt dan een efficiënt product-en dienstencentrum.

Een forum is meer dan een transit ruimte. Het is een publieke ruimte bij uitstek, 
open voor iedereen. Er kunnen meerdere dingen gebeuren. De wachtzaal van 
het NAC wordt niet als wacht-zaal gezien maar als een plek waar burger en 
overheid elkaar op verschillende momenten en verschillende wijzes ontmoeten.

Het is een ruimte voor relaties, in alle mogelijke richtingen. 
Het is een ruimte waar je nooit moet wachten. 

INTRO

Het ontwerpen van een Administratief Centrum betekent vooral het ontwerpen 
van relaties. Veel relaties en veel verschillende relaties: formele en afstandelijke 
maar ook diepgaande en emotionele. Relaties tussen burger en overheid, tussen 
beleid en personeel, tussen werknemers en collega’s.  
En tussen burgers onderling.

Eerder dan een formeel gebouw wil dit project een organisatievorm zijn die 
deze relaties faciliteert. Het is daarom niet enkel het ontwerp van een openbaar 
gebouw maar het ontwerp van een gebouw dat zich wil openbaren.

Architectuur wordt op deze wijze ingezet om relaties te faciliteren en plaats te 
geven. Hiervoor gebruiken we drie complementaire ruimtelijke concepten:
de KAMER, het PLATFORM en het FORUM.

DE KAMER

Het oude gemeentehuis bestaat uit een wirwar van vele verschillende kamers, 
verbonden door deuren, gangen en trappen. Het heeft een ruimtelijke opbouw 
met een eigen interne logica, gekend door de bewoners maar vreemd voor 
de bezoeker. De relaties in het gemeentehuis zijn deze van een familie: aan 
het hoofd het Bestuur, omringd door haar interne diensten. Er heerst een 
onderlinge verbondenheid maar iedereen heeft er wel zijn eigen, misschien 
verborgen kamer. Het gemeentehuis symboliseert ook de samenhang van de 
gemeenschap: hier huist onze burgervader, hier wordt onderhandeld en beslist, 
in dit gebouw wordt gehuwd, al generaties lang.

De analyse van de kerntaken van de gemeente en OCMW deelt de werking van 
alle diensten op tussen het Bestuurscentrum, de Ondersteunende Activiteiten 
en de Kernactiviteiten.

De kamerlogica en de symboolwaarde van het gemeentehuis lenen zich voor de 
huisvesting van het Bestuurscentrum en de Ondersteunende Activiteiten.
De symboliek van machtscentrum, prominent aanwezig aan de Bredabaan blijft 
ongewijzigd, net als de romantiek van de trouwzaal. Het gemeentehuis behoudt 
zijn geschiedenis, zijn ziel.
De Ondersteunende Activiteiten vergen minder contact met de burger en eerder 
meer met het Bestuur. De medewerkers kunnen zich rustig terugtrekken in de 
verscheidenheid aan kamers om er ongestoord te werken. De huidige drukte 
wordt omgevormd tot een aangename kalmte.
Enkel de zolder van het Huis, de laatste ruimte die voorheen nog niet werd 
aangepakt, wordt opgewaardeerd tot een volwaardige ruimte-onder-het- 
dakgespan.

HET PLATFORM

De gebundelde Kernactiviteiten van de gemeente en OCMW vormen samen het 
NAC. Hier komt de burger over de vloer voor info, advies, support, hulp.
In tegenstelling tot de beslotenheid van de kamer wordt hier het platform als 
ruimtelijk concept ingezet. 

still uit “Playtime” van Jacques Tati (1967)

RELATIES
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FACILITEREN

De projectdefinitie stelt oppervlakten-per-functies voor maar spreekt zich 
nauwelijks uit over de gewenste onderlinge relaties. Dit ontwerpvoorstel is dan 
ook een ontwerp van relaties geworden. Het faciliteert de programmatische 
relaties maar ook de visuele, auditieve en sociale relaties. Het gebouwde is 
hierdoor een faciliterende structuur die plaats geeft aan de verschillende relaties 
en interacties.
In dit ontwerp worden volgende relaties in scene gezet:

INTERACTIE BURGER / BACKOFFICE

De burger loopt het NAC binnen en wordt opgevangen op het Forum. Vanuit 
deze plek overziet hij het uitgestrekte contactoppervlak van de administratie: 
eerst de onthaalbalie en vervolgens de lange frontoffice met achterliggende 
spreekkamers. Deze dubbelhoge ruimte wordt omrand door de “backoffice”, het 
deel van de administratie dat traditioneel achteraan en visueel afwezig is en 
hier rondom zichtbaar is. De relatie tussen burger en backoffice wordt hierdoor 
communicatief: De bezoeker “ziet” zijn administratie, de werknemers “zien” hun 
klanten. 

INTERACTIE ADMINISTRATIES ONDERLING

De verschillende administratieve clusters worden eerder met elkaar in contact 
gebracht dan van elkaar gescheiden. De kantoorlandschappen zijn over 2 
verdiepingen gespreid rond een atrium met bovenlicht. 
Functionele en algemene ruimten zoals meetingrooms, kitchenettes en 
kopieerlokalen worden per niveau gedeeld. Op elk niveau zijn er een aantal 
flexibele (dus niet per se toegeëigende) werkplekken. Elke cluster is voorzien op 
10% groeimarge. 
Op elk niveau heerst overzicht en doorzicht, zelfs naar het hoger- of lagergelegen 
niveau tot het Forum toe. Niemand zit apart. Men werkt in en voor 1 en dezelfde 
firma.

INTERACTIE ADMINISTRATIES / ALGEMENE FUNCTIES

Specifiekere functies ( zoals de grote vergaderruimte, het cafetaria, het 
dakterras,..) worden strategisch ingeplant.  Dit induceert  een kruising van 
verschillende verkeersstromen wat leidt tot een verhoogde wisselwerking tussen 
de medewerkers onderling. 

simulatie frontoffice
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DE FRONTOFFICE EXTENDED 

Een bezoeker botst bij aankomst op de onthaalbalie. Hier kan je direct om uitleg 
vragen of - als je weet waar je naar toe moet - een ticket uit de automaat nemen 
dat je doorverwijst naar de lange frontoffice. Je kan ook opteren om je neer 
te zetten aan één van de talrijk geplaatste computertafels of werkplekken. Dit 
alternatief wordt extra aantrekkelijk gemaakt door het Forum een lobby-karakter 
aan te meten: het zichzelf beredderen wordt maximaal gecompenseerd door 
een niet-alledaagse werkomgeving. Het moet fijn zijn om hier net iets langer te 
willen verblijven en daarom dingen zelf te doen (en ondertussen te observeren). 

In het Forum lopen wacht- en werkplekken in elkaar over zodat het eerder een 
verblijfsruimte is dan een wachtruimte. Er staan tafels waaraan informeel wordt 
vergaderd. 

De lange themabalie laat verandering toe: thema’s kunnen worden herverdeeld, 
vermeerderd, verminderd. De themabalie is overzichtelijk opgesteld en overziet 
het volledige Forum.

Net achter deze balie staan de beglaasde spreekruimten. Deze zone is gecodeerd 
als semi-publiek : Hier wandel je als klant niet zomaar door, hiervoor heb je een 
afspraak, wordt je opgewacht. 

Een grote vergaderruimte markeert de westhoek van het gebouw. Deze kan 
courant binnen de werking van het NAC worden gebruikt maar ook na de uren 
dienst doen en dit via een 24/24 toegangssas (met bankcontact, postpunt en 
photobooth). 

De dienstingang bevindt zich halverwege de westgevel. Van hieruit bereik je vlot 
de circulatiekoker met lift, sanitaire voorzieningen en lockers. Een extra schuin 
geplaatste trap zorgt voor een vlotte circulatie naar de verdiepingen.

Achteraan het gebouw voorzien we de nieuwe drukkerij met eigen toegang voor 
vlotte leveringen.

GELIJKVLOERS
SCHAAL 1/200

4



simulatie 1ste verdieping / werkplek maatschappelijk werkers

+1

Alle Persoonsgebonden Activiteiten zijn op niveau +1 samengebracht. Elke 
cluster neemt een specifieke plek binnen een groter landschap in. Een vaste 
kern met circulatie, sanitair en bergingen scheidt de gevraagde afgesloten 
bureauruimten van een eerder open kantoorlandschap met werk-eilanden. 
Een vide naar de 2de verdieping zorgt voor extra lichtinval in de kern van het 
werklandschap. Doorheen deze vide spiest de trap voor intern gebruik, die van 
gelijkvloers tot dakterras in 1 beweging doorloopt.

Het cafetaria plaatst zich op de brug tussen inkom en Forum en heeft hierdoor 
een haast panoptisch zicht op dit Forum en de kantoorlandschappen.
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1ste VERDIEPING
SCHAAL 1/200

DWARSE SNEDE AA’
SCHAAL 1/2006
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simulatie 2de verdieping / zicht op dakterras over vide heen

LANGSE SNEDE BB’
SCHAAL 1/200
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2de VERDIEPING
SCHAAL 1/200

+2

Op  deze verdieping bevinden zich alle Plaatsgebonden Administraties. Ook 
op dit niveau scheidt een vaste kern de kleinere bureauruimten van de grotere 
werklandschappen. Elke cluster binnen het grotere geheel neemt een eigen 
hoek of plek in. Afdelingshoofden houden overzicht over hun medewerkers. 

De schuingeplaatste steektrap eindigt waar het dakterras begint en geeft 
de administratie van Plaatsgebonden Zaken een snelle circulatie naar het 
gelijkvloers. Deze spie-vormige buitenruimte met zicht op de toren houdt de 
verbondenheid met het gemeentehuis levend.
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Bovenstaand plan geeft de inplanting weer van het NAC in haar ruimere  
context, het openbaar domein en de bovengrondse parkeermogelijkheden. De 
verbreding van de voorzone ter hoogte van de inkom én de verdraaiing van het 
volume tonen aan dat met het architectuurontwerp de basis voor een ruimere 
stedenbouwkundige visie wordt gelegd. De link met het gemeentehuis krijgt een 
eerste duw. Het masterplan kan u verder in de bundel vinden.

Los van de losstaande berging 10.21 & 10.22,  kunnen er op de achterliggende 
kavel 15 wagens bovengronds parkeren. De fietsenparkeerplaatsen worden 
dicht bij de hoofdinkom voorzien.

NIVEAU -1

Dit niveau biedt ruimte voor 42 parkeerplaatsen, waarvan 4 voor mindervaliden.
Een groot archief  is overlangs de westgevel geplaatst. Dit archief is rechtstreeks 
bereikbaar via de lift.
Daarnaast is er aan deze westzijde ook ruimte voor hemelwaterbuffer, technische 
ruimte allerhande en luchtgroep.

NIVEAU -1
SCHAAL 1/500

INPLANTINGSPLAN
SCHAAL 1/1000
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LEGENDE

01. hemelwaterbuffer
02. tellerlokaal

03. ALSB
04. HS- cabine

05. archief
06. pompinstallatie sprinkler

07. pompinstallatie hemelwater
08. berging

09. stooklokaal
10. LBK 1



STEDENBOUWKUNDIG  OPZET

de generische vorm: ongenuanceerd maar 
binnen de perimeter-restricties

de vrijgezette vorm: compacteren van massa 
zodat volume autonoom wordt

4 volwaardige gevels die op toekomstige ge-
biedsontwikkeling anticiperen. 

de getwiste vorm: hoek van gebouw wordt 
naar binnen gedrukt. Dit creëert een “parvis“ 
en richt het NAC naar het gemeentecentrum

het compactere volume in vergelijking met de 
maximale bouwenveloppe.

INPLANTNG & STEDENBOUWKUNDIGE GESTE 

De stapeling van de programma-onderdelen leidt tot een ruimtelijk 
conglomeraat. Dit basisvolume is de generische vorm van het NAC. 
Deze “massa” moet zich echter nog in het bestaande weefsel nestelen. 
Het generisch volume wordt gemanipuleerd in functie van stedelijke 
randcondities. Het resultaat van deze manipulaties levert de uiteindelijke 
footprint en verschijningsvorm van het NAC op.

AMBITIE

De functie van het NAC is atypisch voor de woonstraat.  Het echte 
gemeentecentrum ligt om de hoek. Het NAC is op dit moment verplicht tot 
de anomalie. Inpassen is hier echter niet aan de orde: vanuit zijn functie 
noch schaal kan het NAC dit waarmaken en bovendien is het niet nodig. Het 
nieuwe gebouw is de eerste hoeksteen van een verdere gebiedsontwikkeling.  
Daarom willen we een eenduidig NAC met stevige randen, een eenvoudig en 
herkenbaar gebouw. 

Volgende bewerkingen worden op het basisvolume losgelaten:

VRIJZETTEN

Het volume wordt losgetrokken van haar randen: aan de  achterliggende 
commerciële ruimte (Tom&Co) voorzien we een 3 meter bouwvrije zone. Aan 
de straatzijde laten we links een bouwvrije strook van 9 meter en rechts trekt 
het volume zich 6 meter terug. Het volume stelt zich op als een autonoom, 
compact gebouw. 

Dit vrijzetten anticipeert op toekomstige gebiedsontwikkeling. Wat nu 
“zijkant” of “achterzijde” is, kan in de toekomst een voorzijde worden. Dit 
vertaalt zich logischerwijs in haar verschijningsvorm: er zijn 4 volwaardige 
gevels en geen enkele echte achtergevel, hoogstens 1 zijgevel. 

TWISTEN

Een kleine “twist” of verdraaiing aan de straatzijde, zorgt dat de basisvorm 
zich net iets atypischer en autonomer opstelt: door 1 hoek een dikke 3 meter 
naar achteren te duwen, wordt de publieke ruimte verbreed tot een “parvis”.
Hierdoor wordt de bezoeker naar binnen getrokken.
Deze geste vormt de aanzet tot een globale masterplan over het gebied 
tussen Gemeentehuis, NAC en Leopoldslei (zie verder).

Het gebouw draait zich dus fijntjes naar het oude Huis toe. 
Het richt zich tot zijn voorganger, het kijkt terug maar induceert gelijkertijd 
een nieuwe richting.

VERLUCHTEN

Op het gelijkvloers vormt het Forum de holle ruimte waarin de straat 
doorloopt. Een tweede atriumruimte verlucht en verbindt de eerste en tweede 
verdieping. Een spievormig dakterras dat terugkijkt naar het gemeentehuis, 
bepaalt de laatste uitsnijding uit de basisvorm.

Het resultaat van dit ontwerpend onderzoek is een aangepast volume waarin 
alle functies “passen” én dat zich relateert tot de context. 
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De structurele opbouw en de selectie van materialen ontstaat vanuit het 
architecturaal en bouwkundig concept. Parameters zoals openheid en 
flexibiliteit, overzicht en doorzicht bepalen de tektoniek van het gebouw.
Het aantal kolommen is tot een minimum herleid. Balken worden zo veel als 
mogelijk vermeden en de ruimtebepalende technieken (luchtkanalen) worden 
bouwkundig ingewerkt.

De draagstructuur is daarom niet minder aanwezig, wel in tegendeel.
Door de grote overspanningen en zware kolommen ontstaat een aanwezige 
monumentaliteit. De tektonische krachtlijnen zijn duidelijk aanwezig en 
afleesbaar. De resultante van die krachtlijnen is een open doorstroomruimte die   
vrijelijk ingericht kan worden: een intelligente casco. 
Het typsiche cassetteplafond geeft het Forum een extra grandeur: dit is “het 
schoon verdiep”, de plek waar de gemeenschap samenkomt.

Materialen worden oordeelkundig ingezet omwille van hun kwaliteit en 
expressie op de plaatsen waar ze relevant zijn. Eerder dan een volledig gebouw 
te willen aankleden wordt gezocht naar een budgettair evenwicht tussen 
standaardproducten en meer exclusieve toepassingen.
Toegepast op het NAC wordt gezocht naar een wisselwerking tussen standaard/
industriele/harde  en projectspecifieke /huiselijke/zachte materialen.

Voorgestelde materialen NAC :

Beton :
We voorzien een CEMIIIb-beton voor alle dragende elementen: de koudgrijze 
cementkleur wordt hierdoor zachter, meer zanderig van kleur.
De vloer van het Forum is voorzien in een bruin/--groen gepolijste beton. 
Duurzaam, makkelijk in onderhoud en door de pigmentering en het polijsten (in 
tegenstelling tot het industrieel polieren) krijgt de vloer een voornaam karakter: 
glanzend en diep van kleur.

Gordijngevel :
De gordijngevel wikkelt zich rondom het gebouw. De gevel is ontdubbeld met 
een geventileerde tussenruimte.
Het schrijnwerk is voorgesteld als aluminium geanodiseerd zachtgoud/
champagne kleurig. Dit geeft het overheidsgebouw een zekere distantie en 
voornaamheid zonder opzichtig of protserig te worden.
De verluchte spouw (= lowtech klimaatgevel) is uitgevoerd met vrijhangende 
gordijnen. Ze werken als primaire zonwering, regelen de lichtinval en bepalen 
de inkijk en uitzicht van elke ruimte.
Ze geven de gevel bovendien een huiselijkheid, zowel van binnen- als van 
buitenuit. Dit voor kantoorruimten eerder atypische gebruik van gordijnen 
wordt ook in het interieur verder toegepast. Ze geven een warmte en directheid, 
brengen kleur en dragen bij tot een aangename akoestiek. Ze zijn makkelijk en 
persoonlijk manipuleerbaar en eenvoudig te vervangen. 
Een modulair ritmisch systeem in een veelvoud van 120cm wordt architecturaal 
ingezet.

Tapijt :
Het tapijt wordt enkel op de verdiepingen toegepast. Het brengt warmte, 
reduceert contactgeluid en verbetert de nagalm. Tapijt wordt als huiselijk en 
warm ervaren, brengt kleur en is net zoals de gordijnen op termijn makkelijk 
vervangbaar.

TEKTONIEK & MATERIALITEIT
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NAC +

CONCEPT

Het idee van een heus theater werd tijdig uit de projectdefinitie geschrapt. 
Terecht, gezien het inherente schaalprobleem en functionele / logistieke 
incompatibiliteit. Maar het idee om een administratief centrum te combineren 
met een ‘theater’ blijft hangen.

Beide functies horen traditioneel niet samen: werken versus vrije tijd / 
individualiteit versus maatschappij / systyeem versus verbeelding.

We zien het voorstel van een NAC+ als een uitbreiding op het reeds aangehaald 
Forum concept. Het is dus geheel optioneel.

De initiële conceptuele opzet van een wachtzaal als publieke gebruiksruimte 
kan vrij eenvoudig uitgebreid worden tot een gemeenschapsruimte. Een ruimte 
waar een gemeenschap zin en betekenis kan vinden, los van of aanvullend 
op de betekenis als administratief centrum. De ambitie om een autonoom 
werkbaar professioneel theater te realiseren blijft echter uitgesloten omwille van 
evidente praktische redenen (akoestiek/ logistiek/ brandveiligheid/ te beperkte 
capaciteit…)

We denken in het NAC+ aan lezingen, voorstellingen, politieke en 
maatschappelijke debatten, tentoonstellingen, bijeenkomsten, conferenties, 
toespraken, ontvangsten, amateurtheatervoorstellingen, drinks, een walking 
dinner...
Deze activiteiten kunnen na de “NAC uren” doorgaan dus niet simultaan met de 
dagdaglijkse werking. In die zin hypothekeert dit voorstel het NAC niet, maar is 
het een uitbreiding op (en verrijking van) de werking.

Al deze activiteiten vergen een goede, centraal gelegen en makkelijk bereikbare 
ruimte. Door een laag (theater)technieken toe te voegen, kunnen de verschillende 
settings georganiseerd worden: een uitschuifbare tribune (tot 150 personen), 
gordijnen, screens, aangepast kunstlicht en een audio-visuele installatie.

Met dit voorstel bevragen we de monofunctionaliteit van een administratief 
centrum.
De betekenis van het NAC in het collectief beleven en gebeuren van Brasschaat 
wordt breder en rijker als het om meer kan gaan dan enkel (administratieve) 
verplichtingen.
Ook al woont een burger maar enkele events per jaar bij, het NAC wordt geënt in 
het persoonlijk en collectief geheugen als een plek van betekenis.

BEHEER

Onderstaande schema’s tonen de potentiële zones voor een brede werking: Op 
het gelijkvloers vanzelfsprekend het Forum maar ook de grote vergaderzaal. 
De nabijheid van een grote functionele berging ter hoogte van het 
bezoekerssanitair laat toe om het los meubilair van de wachtzaal (stoelen, 
banken en tafels) efficiënt op te bergen. De onthaalbalie dient afgesloten en de 
themabalie ontdaan van desktops.

Via een secundaire circulatiekoker kan het publiek naar een deel van de eerste 
verdieping. Een lang pad langs de vide verbindt koker met cafetaria. Een 
duidelijk opsplitsing met beglaasde delen zorgt ervoor dat externen de kantoren 
niet kunnen betreden maar wel het cafetaria na de uren kunnen gebruiken.
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beheersschema gelijkvloers
alle groene delen kunnen na de uren worden 

opengesteld voor externen zonder de normale 
werking van het NAC te hypothekeren.

beheersschema verdieping +1
cafetaria en vergaderruimten kunnen na de 

uren worden opengesteld zonder de normale 
werking van het NAC te hypothekeren.



PALIMPSEST

Het ontwerp van laatste renovatie van het gemeentehuis 
wordt als waardevol gezien en levert een goed 
aanknopingspunt: het ontwerp van de vide brengt licht 
in de kern van het gebouw en zorgt voor een sterkere 
interactie tussen gelijkvloers en +1. Het gebouw heeft 
hierdoor een duidelijk ijkpunt. Eigenlijk doet deze 
verbouwing op een kleine schaal wat het NAC ambieert 
(= opboosten van relaties, interacties, doorzichten).

Het gemeentehuis is een laag-op-laag ontwerp - een 
palimpsest. Hierin ligt niet de zwakte van het gebouw, 
integendeel. Het geeft haar architectuur een historisch 
besef, een traagte. Tijd gaat hier trager.

In dit ontwerp voegen we aan dit palimsest nog een 
laag toe met behoud van het beste van de voorgaande 
renovaties, inclusief het historisch decorum van 
bouwkundige details, de schilderijen, de oude kluis, etc.. 
De voorgestelde renovatie is mild en behoeft daarom 
geen stedenbouwkundige vergunning.

Het gebouw is opgebouwd vanuit een kamerlogica die 
logischerwijs als uitgangspunt wordt genomen. De 
charme van de kamers zet het “Huis” qua identiteit 
tegenover de platformlogica van het NAC. Beide 
ontwerpen zijn complementair.

GELIJKVLOERS

Hoewel het gemeentehuis het Bestuurscentrum en de 
Ondersteunende Diensten huisvest - functies waarbij 
geen frequent contact met de burger is gewenst -  
voorzien we ter hoogte van de bestaande publieke inkom 
een kleine ontvangstbalie: mensen op afspraak worden 
hier ontvangen. Aan deze zone is een wachtruimte 
verbonden. Van hieruit kunnen externen naar de nieuwe 
vergaderruimte zonder doorheen een kantoor te moeten. 
Links en rechts van de wachtzone-onder-de-vide vind je 
de Administratie Financiën én de Cel Communicatie.

Het resterende gedeelte van het gelijkvloers wordt 
voorbehouden voor diverse algemene interne functies.

Wat ons opviel bij de verschillende bezoeken aan het 
gemeentehuis was het gebrek aan 1 sociale ruimte : de 
medewerkers eten hun boterhammen ‘s middags aan 
hun bureau op. Dat vinden we niet kunnen binnen een 
modern functionerende firma en daarom hebben we 
een eetruimte voorzien op de plek waar nu de drukkerij 
zit. Deze zone ligt net naast de dienstinkom, dicht bij 
de nieuwe keuken en geeft zicht op een rustig deel van 
het pleintje. Is het denkbaar hier een buitenterras te 
voorzien ?

+1

Dit niveau centraliseert het Bestuurscentrum met 
OCMW-voorzitter rond de vide en faciliteert de (trouw)
ceremonies. Om de samenvoeging met het OCMW te 
onderlijnen is er een spiegeling van lokalen doorgevoerd: 
links van de centrale vide vind je de Burgemeester, 
rechts de OCMW voorzitter. 
De Administratie Interne Organisatie plaatst zich 
centraal tussen het Bestuur in.

De trouwzaal blijft zoals ze is maar door de implementatie 
van de nieuwe keuken op het gelijkvloers kan (via de lift) 
catering worden aangeboden.

GEMEENTEHUIS
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GELIJKVLOERS
SCHAAL 1/200

+1
SCHAAL 1/200



+2

Dit niveau huisvest de Administratie Personeel en 
Onderwijs met onderverdeling “Salaris”, “HRM” en 
“Onderwijs”. De Schepen van Onderwijs heeft haar 
bureau op dit niveau temidden eigen administratie. 

Het sanitair dient te worden vernieuwd, de correcte 
verdeling mannen/vrouwen indachtig.

Het duplexniveau wordt uitgebreid met een 
archiefruimte.

ZOLDER

Omdat op dit niveau het ruimtepotentieel het grootst 
is, grijpen we op zolder het zwaarst in: Het ontwerp 
voorziet in 1 zolder-onder-dakgespan, waarbij de 
spanten niet langer worden weggestoken maar de 
ruimte een duidelijk karakter en ritmering geven. 
De dakkap krijgt extra daklichten. De zolder wordt 
een statige ruimte.

De ICT-ers nemen één deel van de zolderruimte in, 
het andere deel, inclusief aparte vergaderruimte in  
de toren, is voorbehouden voor de Schepenen.

15

+2
SCHAAL 1/200

+2 duplex
SCHAAL 1/200

ZOLDER
SCHAAL 1/200





1

2

3

4

MASTERPLAN
Het masterplan is een ontwerpend onderzoek naar het ruimtelijk potentieel van het 
centrumgebied van Brasschaat op lange termijn. Hiervoor werd stevig uitgezoomd en is 
verder gekeken dan de mogelijke korte termijns-ontwikkeling van de commerciële strip 
tussen Verhoevenlei en Leopoldslei. Het is een concept, een eerste worp, een startpunt, 
geen finaliteit.

Het centrum van Brasschaat lijkt voor buitenstaanders volledig geënt op de Bredabaan. 
Alles speelt zich bij een eerste lezing op deze lijn af.
Bij een tweede lezing wordt ietwat duidelijk dat het “lijndorp-karakter” van Brasschaat 
moet worden gerelativeerd : Er is wel degelijk een kern-naast-de-Bredabaan maar die 
kan niet op tegen de dominantie van de steenweg. Het Armand Reusensplein, waar de 
wekelijkse markt plaatsvindt, bijvoorbeeld, is stedenbouwkundig “te punctueel” om een 
verschil te kunnen maken. 

Dit masterplan heeft als doel het uni-directionele van de Bredabaan tussen kerk en 
gemeentehuis te relativeren door nieuwe verbindende gebiedsontwikkelingen die dwars 
op de steenweg plaatsvinden. Deze ontwikkelingen vormen een tegenbeweging op het 
vluchtige lineaire van de steenweg.

NAC PARK
Een eerste gebiedsontwikkeling vertrekt vanuit het groeipotentieel binnen de driehoek 
Gemeentehuis / NAC / Leopoldslei en geeft deze zone een nieuwe logica en relevantie. 
Samen met de eerste beweging vormt het een “dubbele barrière “ op de Bredabaan.

Met het ontwerp van de driehoek Gemeentehuis / NAC / Leopoldslei valt (de schaal van) 
het NAC in haar plooi. Verder dan deze zone starten de woonstraten en -wijken. Het 
gebied maakt de overgang naar het centrum.
Wij zetten met dit onderzoek een toekomstvisie uit waarbij de 3 bovenvernoemde 
protagonisten de “stepstones” of beranding van een nieuwe publieke ruimte vormen.

SINT ANTONIUS
Een tweede gebiedsontwikkeling vindt plaats rond de Sint Antoniuskerk. Een pleinaanleg 
met ondergrondse parking maakt van deze plek opnieuw een centrumplek. Ook kan het 
niet goed functionerend “verhoogd plein” aan het Vrijetijdscentrum in één beweging 
worden meegenomen in een integraal ontwerp.

DRIEHOEK GEMEENTEHUIS / NAC / LEOPOLDSLEI 
Het masterplan voor de zone tussen Gemeentehuis, NAC en Leopoldslei overstijgt 
het karakter van een loutere “Development Planning”. Het schenkt de bewoners van 
Brasschaat een ruimtelijk verrijkende publieke plek met hierin nieuwe functies.
Door de zone aan de Verhoevenlei (= 6 eengezinswoningen) tussen gemeentehuis en 
NAC op termijn (met voorkooprecht ?) te verwerven, kan een echt park met kleinere 
pleinen worden aangelegd. Eigenlijk is het park er al in de vorm van een privé-tuin. 
Hierdoor komen NAC en gemeentehuis tegenover elkaar te liggen en wordt de initiële 
zijgevel van het NAC een nieuwe voorgevel. Beiden kunnen nu aan een “stedelijk” plein 
raken op schaal van het gebouw. Deze nieuwe publieke ruimte met divers karakter draait 
ter hoogte van het NAC de hoek om en vormt de onderlaag voor nieuwe ontwikkelingen 
tussen Verhoeven- en Leopoldslei. Een grote luifel markeert de binnenzone en bindt alles 
samen: Park /NAC / nieuwbouw.

MASTERPLAN
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LEGENDE

1. park 
2. luifel / plein voor
    evenementen 
3. vrijstaande 
    enititeiten
    wonen, vrije 
    beroepen
4. grotere functie ; 
    warenhuis,
    theater,
    school, crèche,..



BRANDVEILIGHEID

Een kwaliteit van het NAC is haar openheid en flexibiliteit. Het forum, atrium en 
de landschapskantoren zijn ruimtelijk met elkaar verbonden. Deze ruimtelijke 
openheid vergt echter een verhoogde aandacht voor ruimte akoestiek.

Om goede werkcondities te creëren dient de nagalmtijd in de landschapskantoren 
beperkt.
Ruimtelijke ingrepen:
- De landschapskantoren zijn niet steeds doorlopend uitgestrekt maar worden 
door de inplanting van gesloten kantoren (box in box) verdeeld in zones. Deze 
zones vallen samen met de verschillende taken binnen de respectievelijke 
clusters. 
- Er worden stilteruimten voorzien. Deze ruimtes zijn voorbehouden voor 
geconcentreerd werk. 

Materiaaltechnische ingrepen:
- Alle werkplekken zijn voorzien van projecttapijt en akoestische elementen op 
de plafonds.
- De overgang landschapskantoor – atrium of tussen werkzones onderling 
kan bijkomend afgezoomd worden met manueel bedienbare gordijnen zodat 
verschillende geluidsdrukniveaus gezoneerd en gedempt worden. 

AKOESTIEK0

-1

+1

+2

Het NAC valt onder toepassing van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 
(gewijzigd bij KB van 19 december 1997, KB van 4 april 2003 en bij KB van 13 
juni 2007, KB van 12 juli 2012) tot vaststelling van de basisnormen voor preventie 
en ontploffing en het politiereglement (publiek toegankelijke inrichtingen) voor 
de kantoren.

ALGEMEEN:
Het gebouw is een laagbouw.
Het gebouw heeft 4 bouwlagen waarvan 1 ondergrondse parkeergarage.
Het gebouw is van het type 3 : zelfredzame en wakende bezetters.

INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN:
De site is rechtstreeks bereikbaar vanaf het openbaar domein. Langs drie van de 
vier gevels zijn mogelijke opstelplaatsen voor brandweervoertuigen aanwezig. 
De toegangswegen tot deze opstelplaatsen zijn telkens minstens 4 meter 
breed. Een draaicirkel met een binnenstraal van 11 meter en een buitenstraal 
van 15 meter zorgt ervoor dat de brandweervoertuigen voldoende kunnen 
manoeuvreren.

COMPARTIMENTERING:
Het volledige gebouw wordt voorzien van een sprinklerinstallatie via 
de plenumvloeren. Hierdoor beschikt het gebouw over een verhoogde 
brandveiligheid. De ondergrondse parking, de drukkerij, de circulatiekokers 
en het archief worden apart gecompartimenteerd ten opzichte van het 
hoofdcompartiment.

vloerpas compartiment opp. (m2)

+ 0,00 m
+4,00 m
+7,70 m

C X/1 circulatie 1 -

C X/2 circulatie 2 -

C X/3 hoofdcompartiment 3100 m2

+0,00 m

C +0/1 drukkerij 127 m2

C +0/2 bergingen -

C +0/3 EHBO -

-3,10 m

C -1/1 circulatie 1 -

C -1/2 circulatie 2 -

C -1/3 ondergrondse parking 1370 m2

C -1/4 archief -

C -1/5 technieken 140 m2

Geen enkel comartiment heeft een lengte langer dan 90 meter. Er worden geen 
restricities op de maximum oppervlakte gelegd gezien de aanwezigheid van 
een sprinklerinstallatie. Ieder compartiment met een bezetting groter dan 100 
heeft minstens twee verschillende uitgangen in tegenovergestelde zones van 
het compartiment. Geen enkel punt van gelijk welk compartiment bevindt zich 
verder dan 45 meter van de toegang tot de dichtstbijzijnde uitgang. Geen enkel 
punt van gelijk welk compartiment bevindt zich verder dan 80 meter van de 
toegang tot de tweede dichtstbijzijnde uitgang. De uitgangen leiden naar buiten 
of naar trappenhuizen die een evacuatieweg vormen.
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Algemeen :
Wij zien gebouwen als energiebronnen. Gebouwen moeten energieproducenten worden 
in plaats van energieconsumenten. Dat is niet enkel een duurzame behoefte, het is ook 
een commerciële behoefte.
Esthetiek en duurzaamheid sluiten elkaar niet uit. Integendeel. Energiebesparing is juist 
aanleiding om vernieuwende en aansprekende architectuur te maken. Om identiteit 
te bouwen. Met energiebesparing en duurzaamheid als uitgangspunt maken wij 
gebouwen die letterlijk en figuurlijk energie geven en daardoor inspireren, blij maken 
en de productiviteit bevorderen; dat zijn intelligente gebouwen die een duidelijke invloed 
hebben op de samenleving. Ze vitaliseren en leiden daarmee tot nieuwe inzichten en 
hogere prestaties.
De kracht van duurzaam bouwen zit in de breedte ervan. Naast de fysieke voordelen 
zoals energiezuinigheid, zijn de menselijke waarden in het geding, waarbij de kwaliteit 
van de architectuur en de connectiviteit van het gebouw met zijn omgeving essentiële 
economische meerwaarde creëren. Deze verschillende waarden en prestaties kunnen 
naast elkaar worden gewogen, en worden uitgedrukt in een rekenmodel waarmee de 
‘return of investment’ en de beleggingswaarde van een duurzaam gebouw evidenter 
is dan bij een niet-duurzaam gebouw. In die nieuwe rationele rekenmodellen zijn vier 
kwesties (in willekeurige volgorde) van belang: de energie, de recycleerbaarheid, de 
menselijke prestaties onder invloed van het gebouw en de waardevastheid van een 
gebouw. Hierbij valt de architectonische kwaliteit onder het begrip waardevastheid. 
Maar als we in staat zijn om duurzame gebouwen economisch rendabel te maken, 
dan wordt een ideologisch onderwerp ook een rationeel onderwerp. Algemeen en 
specifiek belang gaan samenvallen, rekenaars en wereldverbeteraars komen tot dezelfde 
conclusies. Dan wordt een duurzaam gebouw een intelligent gebouw. 
Volgende opsomming is een niet limititieve oplijsting van intelligente ingrepen om zowel 
NAC als gemeentehuis te verduurzamen:

1. Optimaal inzetten van Bestaand Gemeentehuis :
Waarom nieuw bouwen wanneer het bestaande patrimonium kan herbruikt én 
geoptimaliseerd worden? Boutade: “De meest ecologische ruimte is de ruimte die nooit 
werd gebouwd” .
Door het gemeentehuis meermaals te bezoeken werd duidelijk welke functies waar 
konden herplaatst worden. Na de reorganisatie en implementatie van functies blijft er 1 
zone over die grondig kan geoptimaliseerd worden: de zolder. 
Resultaat van deze eerste evenwichtsoefening is een vol en volwaardig gemeentehuis, 
vriendelijk voor haar bewoners en met een uitgesproken eigen karakter. 
Het resultaat van het optimaal inzetten van het bestaand gemeentehuis is dat er “minder 
NAC” moet worden gebouwd.

2. “Delen” van Algemene Functies :
Het NAC-ontwerp zet in op een geoptimaliseerd gebruik van ruimten. Waar in de lijst 
van Overzicht van de Ruimtelijke Behoeften elke ruimte apart wordt gerekend, is in dit 
ontwerp de gelijktijdigheid van sommige functies bekeken. Vooral algemene functies 
zoals vergaderruimten, kitchenette ed komen hiervoor in aanmerking. 
Doordat er is gewerkt met 2 relatief uitgestrekte kantoorniveau’s is het mogelijk 1 
kitchenette en 1 goed sanitair blok per niveau ipv per administratie te voorzien. 
In het gelijktijdigheids-verhaal is het tevens mogelijk om spreek- en vergaderruimten op het 
gelijkvloers en zelfs het atrium mee in te schakelen in de dagdagelijkse kantoorwerking.  

3. Optie van een Breed Gebruik van het NAC :
Het ontwerp biedt de optie aan om de ontvangstruimte “breed” te gebruiken waardoor het 
administratief centrum na de uren ook kan worden ingezet zonder dat dit een hypotheek 
legt op de werking.

4. Stock uit Verwarmd Volume :
Stockageruimten die niet verwarmd dienen te worden, zijn uit het verwarmd volume 
gehaald. De archiefruimten zijn opgesplitst in een “dood” en “levend” gedeelte. Dode 
archiefruimten zijn eveneens uit het verwarmd volume gehaald en in de -1 ondergebracht. 

5. Intelligente Casco :
“ Ik zeg al 25 jaar dat de architect intelligente ruïnes moet bouwen. Datgene waarvan je 
de meest pijn hebt als je ertegenaan loopt – dat noem ik de intelligente ruine ” (Bob Van 
Reeth).
De betonstructuur van het NAC, kan in de toekomst op een andere manier worden 
gebruikt en een andere functie huisvesten. Diezelfde structuur laat snelle interne 
reorganisatie toe. Er zijn nauwelijks dragende wanden wat de flexibiliteit ten goede komt.

6. 10 % ingecorporeerde groei :
Alle footprint van de administratieve clusters zijn nu reeds 10 % groter dan gevraagd. 
Hiermee anticiperen we op groei. Bovendien voorzien we flexibele werkplekken per 
niveau die op termijn kunnen worden toegeëigend.

7. Uitbreidbaarheid NAC :
De structuur van het gebouw is berekend op het toevoegen van een extra niveau. 

8. Plenumvloeren :
De vloeren van de kantoren worden ontwikkeld volgens het plenumvloersysteem. De 
volledige technische installatie wordt geïntegreerd in deze vloer. Voor onderhoud en 
aanpassing blijven de technieken door een oordeelkundige keuze van de afdekplaat 
steeds bereikbaar. Door dit systeem wordt een flexibele kantoorindeling vandaag en in de 
toekomst mogelijk. Het vloersysteem is bovendien geheel Cradle-to-Cradle gecertificeerd. 
De lichtheid van de structuur zorgt tevens voor een belangrijke besparingen op de 
kostprijs van de funderingen van het gebouw. 

9. Parking voor 2 :
De nieuwe ondergrondse parking is zo ontworpen dat deze in de toekomst kan worden 
uitgebreid naar het hart van de zone tussen Verhoevenlei en Leopoldslaan. Dit spaart 
circulatieruimte uit.

9. Duurzaam Materiaalgebruik :
De gebruikte materialen worden op hun milieuclassificatie (NIBE) geselecteerd. We 
hebben de ambities om minstens 75% materialen te gebruiken met een milieuclassificatie 
van minder dan of gelijk aan 3 (volgens NIBE, aanvaardbare materialen). 
Alle ontwerpkeuzes worden bovendien afgewogen tegen het maatschappelijke kader 
waar maximaal rekening gehouden wordt met de mens, het milieu en de economie. Een 
ontwerpfilosofie als CRADLE to CRADLE design past perfect in deze werkmethodiek. 
Het toepassen van deze filosofie vertaalt zich in dit ontwerp voornamelijk in de 
materiaalkeuzes en de verwerkingsprocessen van de materialen met het oog op later 
hergebruik of recyclage ervan.

10. Warme Werksfeer :
Beide gebouwen hebben een ander karakter maar delen eenzelfde warm respect voor de 
mensen die er werken. Zo heeft In het gemeentehuis de drukkerij plaats gemaakt voor 
een gemeenschappelijke koffieruimte. We vinden dat deze ruimte ontbreekt waardoor 
iedereen ‘s middags maar op het eigen bureau blijft. 
In het NAC is het cafetaria niet weggestoken maar mag het gezien worden. Het gebouw 
is fier op zijn bewoners. In return zijn de gebruikers “vriendelijk” dus zorgzaam voor het 
gebouw.

11. Duurzame Toegankelijkheid = Integrale Toegankelijkheid
Wij volgen de ontwerpregels van integrale toegankelijkheid zoals samengebracht in het 
handboek “Toegankelijk Gebouw”. 

12. Energetica
Voor de invulling van het energieluik wordt vertrokken vanuit een zeer goed geïsoleerde 
bouwschil gekoppeld aan een goede luchtdichtheid (n50 < 1.0). 
Uwand = 0.20 W/m²K, Udak = 0.15 W/m²K, Uraam= 0.80 W/m²K, Uvloer = 0.15 W/m²K
Hierdoor zijn de behoeftes aan bijkomende verwarming en/of koeling uiterst beperkt. 

Het afgeven van geproduceerde warmte/koude wordt in het gebouw door middel 
van betonkernactivering lijkt zeker te onderzoeken. Dit houdt in dat we op heel lage 
temperatuur kunnen verwarmen (25-35°) en op heel hoge temperatuur kunnen koelen (15-
19°). Hierdoor bereikt de warmtepomp een heel hoog rendement (COP > 5). Bovendien 
kan gedurende een groot deel van het jaar gewerkt worden op free heating/free cooling. 
Door de evenwichtige vraag van het gebouw vermijden we uitputting van geothermische 
bronnen over de levensduur van het gebouw.
De betonkernactivatie bestaat uit leidingen die worden geïntegreerd in de dunne 
betonplaat van de slimme vloerelementen en in de zwaluwstaartplaatvloeren waarmee 
de elementen worden afgedekt. Alzo worden ruimtes d.m.v. straling verwarmd. Daar 
de oppervlakte temperaturen van vloer en plafond nauwelijks verschillen, ontstaat een 
bijzonder aangenaam comfort in het gebouw waarbij het risico op tocht tot een minimum 
is gereduceerd. 

Alle ruimtes worden mechanisch geventileerd. Hiervoor wordt op modulaire wijze verse 
lucht via de vloeren verdeeld over alle ruimtes in functie van hun bestemming. De 
gebruikte lucht wordt via het centrale atrium teruggenomen. Door de planorganisatie 
en de aanwezigheid van het binnenatrium is het mogelijk de gebruikte lucht terug 
te verzamelen zonder een extractiekanalen-net. De energie-efficiëntie van de 
kantorenluchtgroep wordt hierdoor sterk verbeterd. Bovendien laat de planorganisatie 
toe om de kantoren luchtgroep zowel te gebruiken voor de ventilatie van de kantoren 
op de eerste en tweede verdieping als voor de ventilatie van de centrale inkom tijdens 
intensief gebruik van de ruimte (grote groep aanwezigen). Dit is onder meer mogelijk 
door het gescheiden gebruik in de tijd. Voor de vergaderzalen en de kleedkamers 
worden aparte luchtgroepen voorzien in de kelder zodat beter kan ingespeeld worden 
op het tijdsgebruik van deze specifieke ruimten. Alle luchtgroepen zijn voorzien van 
warmtewielen voor de recuperatie van zowel warmte als vocht. 

Voor de productie van sanitair warm water wordt een kleine warmtepompboiler voorzien. 
De verdeling van sanitair warm water wordt beperkt tot de hoogst nodige punten. 
(douches/poetsberging/keuken).

De energiebehoefte van het NAC bestaat voor meer dan 40% uit elektriciteit voor 
de verlichting van het gebouw. We willen dan ook door middel van een intelligent 
gebouwenconcept maximaal inzetten op het mogelijk gebruik van natuurlijk licht voor 
de verlichting van alle ruimten in het nieuwe gebouw. Daglichtsturing, bewegings- en 
aanwezigheidsdetectie wordt voorzien in elke ruimte. Bovendien wordt het verbruik 
van een dergelijk gebouw heel sterk beïnvloedt door de gebruiker. We kunnen door een 
correct gebruik van het gebouw en zijn installaties makkelijk bovenop de efficiëntie van 
de installatie een bijkomende besparing op het energieverbruik realiseren van 15 à 30 
%. Om dit te realiseren willen we heel fel inzetten op een doorgedreven automatisatie 
van het gebouw. Door het verlenen van toegang (d.m.v. badgesysteem) tot het gebouw 
en/of de reservering van zalen zal het gebouw zelf de behoefte aan warmte/koude/
ventilatie bepalen en voorzien. Door het gebruik van de aanwezigheidsdetectoren van de 
verlichting kan het systeem zelfs afwijking van de reserveringen detecteren en alsnog in 
real time bijsturen. De bedoeling van het gebouwenbeheerssysteem is corrigerend op te 
treden op het gedrag van de gebruiker. We willen een duurzaam gebouw realiseren die 
ook door zijn gebruikers duurzaam wordt gebruikt. De inspanning die we hiervoor vragen 
van de gebruiker is bewust zo laag mogelijk gehouden, dit biedt immers de meeste kans 
op succes.

Voor de invulling van de energiebehoefte wordt -gelet op de grote beschikbare 
dakoppervlakte- de mogelijkheid tot plaatsing van zonnepanelen of -boilers meegenomen 
in het ontwerp.

Alle hemelwater binnen het project wordt maximaal verzameld en gebufferd onder de 
parkeeroprit. Het opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor toiletspoeling en 
schoonmaak. 

DUURZAAMHEID
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Kostenbeheersing wordt als wezenlijk onderdeel van een architectuurontwerp 
gezien. Een goede kostenbeheersing garandeert doorgaans de uitvoering van 
het project. Daarom wordt elke ontwerpzet ook financieel afgewogen. 
De raming geldt vanaf de start van het proces als een dynamisch controle-
instrument.  Als er “ergens iets bijkomt” moet er “ergens iets af”. Deze vaststelling 
is geen minwaarde voor het ontwerp, het is een constante realitycheck die – 
mits voldoende versatiliteit- het ontwerp en uitvoeringsproces voortdurend 
onderbouwt 

De kostenbeheersing wordt gewaarborgd door:
- het management van het ontwerp- en bouwproces niet uit te besteden. Hierdoor 
is er op elk moment een budgetcontrole mogelijk.
- een directe communicatie met de onderaannemers/ ingenieurs. Hierdoor 
kunnen veranderingen/ aanpassingen/ verdere uitwerkingen snel getoetst 
worden op hun budgettaire implicaties.
- per fase een volledig nieuwe raming op te stellen. Er wordt niet voortgewerkt 
op eerdere ramingen. Een nieuwe fase vraagt om een raming die ‘from scratch’ 
wordt opgebouwd.
- bouwonderdelen in detail te bespreken met uitvoerders en hen richtprijzen 
op te vragen, die vervolgens in de raming worden geïmplementeerd (rekening 
houdend met de coördinatiefee van de hoofdaannemer). 

Het Uitvoeringsdossier betreft de meest intense studiefase voor het 
Ontwerpteam. Tijdens deze fase worden alle bouwgerelateerde aspecten 
uiterst grondig onderzocht en uitgewerkt tot een totaalproject, uitgedrukt in 3D 
onderzoek, bouwplannen en -details, bestekken en een gedetailleerde meetstaat 
met raming.
Het Ontwerpteam besteedt uiterst veel zorg aan het materiaalonderzoek, zowel 
technisch als budgettair. Stabiliteitstechnische concepten worden gedetailleerd 
uitgewerkt. De technische installaties worden naar uitvoering gedimensioneerd 
en ingetekend. Conflicten tussen architectuur, stabiliteit en technieken worden 
reeds in deze fase blootgelegd middels een doorgedreven grafisch onderzoek 
in plan en 3D. De studie EPB en akoestiek worden integraal verwerkt in het 
totaalconcept. Resultaat is een uiterst samenhangend aanbestedingsdossier 
dat volledig conform de Wet op de Overheidsopdrachten, gepubliceerd kan 
worden. 
Het Ontwerpteam staat de Opdrachtgever bij tijdens de opening der 
inschrijvingen, gaat over tot controle van de inschrijvingen en maakt het 
advies tot gunning over middels een uitgebreid en juridisch onderbouwd 
gunningsverslag. 

Het realisatieproces van een bouwproject is een complexe aangelegenheid.De 
rol van de architect in dit proces is navenant complex. 

De slaagkans van een project is afhankelijk van een goed architecturaal concept. 
Een goed concept is als een stamcel die vol kracht en potentieel zit om te 
kunnen uitgroeien tot iets groots, het kan wijzigingen, tegenslagen, obstructies 
en weigeringen aan. 
Een goed concept is echter kansloos indien het niet door een breed veld van 
mensen gedragen wordt.

De architect is, door zijn positie als ontwerper van het concept een draaischijf 
van informatie en de enige speler die het  volledige veld van het realisatieproces 
kan overzien. Het realisatieproces is complex omdat ontzaglijk veel kennis, 
data en vaak tegenstrijdige meningen en gevoelens tegelijkertijd in éénzelfde 
richting gestuurd moeten worden.

Het is de positie van ontwerper – dirigent die onze modus operandi vanaf de 
eerste schets tot en met oplevering bepaalt.

MODUS OPERANDI

We kiezen er resoluut voor om het architectuurontwerp, de communicatie en 
het procesmanagement in eigen beheer te voeren, dit om op elk moment het 
overzicht te behouden zodat we onderbouwd kunnen beslissen. 

De sinds de start toegewezen Projectleider is het vaste aanspreekpunt voor 
de opdrachtgever. Alle know-how rond een project is gebundeld in deze 
fysieke persoon, omgeven door minstens 2 ondersteunende medewerkers. 
De Projectleider staat in direct contact met de projectleiders van de 
onderaannemers/ ingenieurs waarmee de architect een Ontwerpteam vormt.
De Projectleider zorgt voor de consistentie van het realisatieproces en heeft 
aangetoonde ervaring inzake projectmanagement. 
Hij rapporteert voortdurend aan de ontwerper – zaakvoerder waarmee hij samen 
de beslissingen neemt en wordt aangesteld voor de volledige duur van het 
project. Als backup wordt er systematisch een volledig geïntegreerd logboek 
van het realisatieproces opgebouwd. Bij het wegvallen van de projectleider 
kunnen zijn taken efficiënt en snel overgenomen worden.

DE FASES van het REALISATIEPROCES. 

Het verloop van het realisatieproces volgt doorgaans het  gekende traject van 
schetsontwerp over bouwaanvraag-en aanbestedingsdossier, controle op de 
uitvoering en oplevering – waarbij elke volgende fase pas wordt aangevangen 
na formele goedkeuring van de vorige fase door de Opdrachtgever.

Tijdens deze fases is het de kerntaak van de architect om:
- de Opdrachtgever bij te staan bij het definiëren, concretiseren en finaliseren 
van het Programma van Eisen tot een werkbaar en controleerbaar instrument. 
- zich voortdurend te informeren teneinde tijdig over alle noodzakelijke informatie 
te beschikken. 
- alle betrokken partners en belanghebbenden te informeren volgens 
duidelijk afgesproken protocollen en tijdsbestekken. De architect maakt de 
projectplanning op in samenspraak met de Opdrachtgever. 
- de kritische punten mbt de stedenbouwkundige, milieutechnische haalbaarheid 
van het project te toetsen bij de desbetreffende overheden. 
- een voortdurende budgetcontrole uit te voeren. 
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ELEMENTENRAMING & OPGAVE STUDIEKOSTEN

project : ADMINISTRATIEF CENTRUM BRASSCHAAT
opdracht

gever : Gemeente Brasschaat

datum : 7-03-14

Nummer Onderdeel Omschrijving Detail Eenheid # Hoeveelheid Eenheidsprijs Subtotaal

co
de Totaal

A. VOORBEREIDENDE WERKEN - BOUWRIJP MAKEN 21.712,30 €                 

A.1 Voorbereidende werken T 2.500,00 €                       

A.2 Bouwrijp maken I 19.212,30 €                     

B. NIEUWBOUW 6.277.038,52 €            

B.1 Structuren S 2.162.708,11 €                 

B.1.1 grondwerken/funderingen 955.200,00 €                   
B.1.2 structuur 1.207.508,11 €                 

B.2 Architectuur - gevels & daken A 1.479.844,00 €                 

B.2.1 gevels 1.366.244,00 €                 
B.2.2 daken 113.600,00 €                    
B.2.3 riolering 26.450,00 €                     

B.3 Architectuur - binneninrichting A 1.077.453,40 €                 

B.3.1 niet dragende wanden 61.750,00 €                     
B.3.2 afbouw 912.478,40 €                   
B.3.3 meubilair 103.225,00 €                   

B.4 Technische uitrustingen T 1.530.583,01 €                 

B.4.1 hvac 545.946,25 €                   
B.4.2 rwa 37.963,88 €                     
B.4.3 sanitair, regenwater en brandbestrijding 256.696,75 €                   
B.4.4 elektriciteit 620.976,13 €                   
B.4.5 liften 65.000,00 €                     
B.4.6 keukenuitrusting 4.000,00 €                       

C. RENOVATIE 456.837,50 €               

C.1 Structuren S 51.319,50 €                     

C.1.1 grondwerken/funderingen nvt
C.1.2 structuur 51.319,50 €                     

C.2 Architectuur - gevels & daken A 16.400,00 €                     

C.2.2 daken 16.400,00 €                     

C.3 Architectuur - binneninrichting A 233.805,00 €                   

C.3.0 verwijderen van niet dragende elementen 8.500,00 €                       
C.3.2 afbouw 217.805,00 €                   

C.4 Technische uitrustingen T 155.313,00 €                   

C.4.1 hvac 62.155,50 €                     
C.4.2 rwa nvt
C.4.3 sanitair, regenwater en brandbestrijding 7.500,00 €                       
C.4.4 elektriciteit 85.657,50 €                     

D. OMGEVINGSAANLEG I 86.250,00 €                 
D.1 grondwerkzaamheden 8.750,00 €                       
D.2 verhardingen en funderingen 67.500,00 €                     
D.3 inrichtingselementen 10.000,00 €                     

E. WERFINRICHTING & -ORGANISATIE X 273.673,53 €               
E.1 werfinrichting & -organisatie % 4,0% 6.841.838,32 € 273.673,53 €

A. VOORBEREIDENDE WERKEN - BOUWRIJP MAKEN 21.712,30 €                 
B. NIEUWBOUW 6.277.038,52 €            
C. RENOVATIE 456.837,50 €               
D. OMGEVINGSAANLEG 86.250,00 €                 
E. WERFINRICHTING & -ORGANISATIE 273.673,53 €               

TOTAAL RAMING WERKEN EXCL BTW controle 7.115.511,85 € 7.115.511,85 €             

TOTAAL RAMING WERKEN INCL BTW 8.609.769,34 €            

CONTROLE BOUWBUDGET EXCL BTW 7.270.247,00 €                 
budgettair overschot 154.735,15 €-                   

F. OPTIONEEL: inrichtingselementen NAC + 195.000,00 €               

F.1 inrichtingselementen NAC + 
telescopische tribune 150pers TP 75.000,00 € 75.000,00 €
verduisteringsgordijnen + sturing m 55,00 400,00 € 22.000,00 €
trusses verlichtingsinstallatie (trusses) st 2 6.500,00 € 13.000,00 €
audiovisuele uitrusting TP 40.000,00 € 40.000,00 €
lichtinstallatie TP 35.000,00 € 35.000,00 €
projectiescherm TP 10.000,00 € 10.000,00 €

G. Niet inbegrepen
1 openbare verlichting in projectzone
2 opmetingen door landmeter; grondonderzoeken (staalnames en milieuonderzoeken)
3 gebeurlijke bijk. kosten tengevolge vervuilde grond/grondwater; kosten voor asbestverwijdering
4 losse inrichting eigen aan de gebruikers behoudens losse inrichting wachtzaal/forum
5 technische installaties eigen aan de gebruikers
6 audio-visuele installaties
7 ongekende eisen opdrachtgever en eindgebruikers
8 verhuiskosten en tijdelijke huisvestingskosten; demontage en tijdelijke opslag eigen inrichtingen
9 honoraria ontwerpers en adviseurs; verzekeringen te nemen door de opdrachtgever (ABR)

10 pro rata; prijsherzieningen (huidige raming op prijspeil maart/2014)

ereloon% raming werken totaal raming studiekost

BASISOPDRACHT               
architectuur, stabiliteit, klimaat & spec. technieken, EPB, akoestiek, omgevingsaanleg

TOTAAL RAMING STUDIEKOST EXCL BTW control               

(*) Opgegeven ereloonpercentage rekening houdende met het vooropgestelde kader aan beschikbare middelen

RAMING WERKEN - prijspeil maart/2014

OPGAVE VAN DE STUDIEKOST
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