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Met dit ambitieus maar realistisch ontwerpvoorstel willen we inspelen op de kwaliteiten die Gullegem 
vandaag reeds karakteriseren. We introduceren Gullegem als parkdorp. Er wordt ingezet op het 
verbinden van groenstructuren waarbij we water een prominente plek in het dorp geven. Feestweide 
‘De Gulle’ wordt aanzienlijk groter en deel van dit parkdorp. We introduceren het centrumplein als 
gemeentelijke ontmoetingsplek. 

We schuiven daarnaast een eigenzinnig gebouw naar voor. Dit ontmoetingscentrum op maat van het 
dorp heeft een sterke relatie met haar omgeving. Gullegem krijgt hiermee een plaats voor spontane 
ontmoetingen voor jong en oud. 
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ONZE AMBITIE . EEN GROEN EN 
LEEFBAAR PARKDORP
De aanwezige kwaliteiten van Gullegem vormen het uitgangspunt van ons ontwerpvoorstel. De blauwe 
dooradering van de Heulebeek, bestaande groenstructuren en bovenal de levendigheid die de 
inwoners van Gullegem in de dorpskern brengen, vormen de aanknopingspunten van waaruit we 
vertrekken. We willen, samen met alle betrokken actoren, potentiële kansen met twee handen grijpen en 
uitdagingen het hoofd bieden. Wij willen met ons voorstel bijdragen aan een duurzame toekomst, zowel 
op sociaal als ecologisch vlak. 

Op sociaal vlak valt er in Gullegem al heel wat te beleven, zowel kleine als grotere evenementen. 
Naast deze evenementen vormt het dagelijks gebruik van de kern, woonkwaliteit voor de inwoners, 
een belangrijke randvoorwaarde in het ontwerpproces. De ruimte moet flexibel in gebruik zijn, waardoor 
deze multi-inzetbaar blijft. Daarnaast is het centrum van Gullegem - als schakel tussen Provinciedomein 
Bergelen en de groene slinger - een kwaliteit waarop we willen inspelen en waaruit ook economische 
voordelen voortvloeien. De toeristisch-recreatieve en culturele sector moet een ruimtelijke plaats krijgen, 

een plaats die zowel een link heeft met het natuurschoon als met de historische kwaliteiten. Daarnaast 
willen we met ons ontwerp ook inzetten op ‘de kleine ontmoeting’, waarin de publieke ruimte en het 
nieuw ontmoetingscentrum een plaats wordt die fungeert als ‘derde plek’, een verblijfplaats die zich 
situeert tussen het wonen en het werken, tussen school en thuis. Woonstraten worden een plaats waarin 
de mens centraal staat en de auto te gast is. De publieke ruimte is een plaats waar allerhande activiteiten 
plaatsvinden en biedt op die manier een meerwaarde aan het dagelijkse leven van de inwoners van de 
gemeente. 

Ook op ecologisch vlak moet het ontwerp duurzaam zijn, alsook de realisatie en het beheer ervan. 
Vlaanderen krijgt te maken met heel wat problemen met betrekking tot een daling in biodiversiteit en 
droogte en ook op globale schaal zien we de gevolgen van de klimaatproblematiek. Met deze grotere 
verhaallijnen indachtig, is het onze plicht om op een positieve manier ons steentje bij te dragen aan een 
duurzame toekomst. Groen en water vormen daarom de rode draad doorheen het ontwerp. Door de 
verschillende groen en waterstructuren met elkaar te verbinden en deze verder uit te bouwen maken we 
van Gullegem één groen parkdorp. Deze plek wordt als het ware het groene hart van het dorp. Daarbij 
willen we de Heulebeek terug tastbaar maken en regenwater uit de omgeving zoveel mogelijk lokaal laten 
infiltreren. Dit kan door te ontharden, te kiezen voor waterdoorlatende materialen en door buffergebieden 

in te zetten om overtollig regenwater te laten infiltreren. We willen zo veel mogelijk barrières tussen de 
verschillende groengebieden verwijderen. Daarnaast is het vergroenen van de straten een belangrijke 
component in ons verhaal. Deze zullen fungeren als groene corridors, die eveneens de verschillende 
groenpolen met elkaar verbinden. Ook op sociaal vlak creëert dit voordelen: de parkzone krijgt als het 
ware uitlopers over het volledige projectgebied, wat in de woonzones op een positieve manier bijdragen 
aan ‘de kleine ontmoeting’. 

Deze ambities leiden tot een ontwerpvoorstel dat vanuit vier ontwerplagen op schaal van de gemeentelijke 
ruimte vorm krijgt. De ontwerplagen leiden tot een samenhangend project, waarin sociale, ecologische, 
hydrologische en historische lagen centraal staan. We streven naar een ontwerpproces op maat 
van de opgave en in dialoog met het gemeentebestuur, de gemeentediensten, de actoren en de ruime 
bevolking. Op deze manier verfijnen we dit ambitieus maar tegelijk realistisch ontwerpvoorstel en leidt 
uiteindelijk tot realisatie op terrein. Het project kent reeds een uitgebreid en sterk voortraject. Ons 
huidig voorstel is slecht één schakel in dit traject. We willen dan ook ten volle inzetten op een gedegen 
verderzetting van het lopende participatietraject. Het ontwerpvoorstel zet hiermee niet alleen in op het 
terugschenken van de publieke ruimte aan de mensen, maar rekent ook op de inbreng van de mensen 
om samen het Gullegem van morgen mee vorm te geven.
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Lezing van het landschap in en rond de Gullegemse kern

LEZING VAN DE PLEK . EEN LANDSCHAPPELIJKE BENADERING
Op historische kaarten van Gullegem is te zien hoe de vallei van de Heulebeek meanderd door het 
landschap en doorheen het centrum aanwezig was. Doorheen de jaren kromp de vallei meer en meer 
door de toenemende verstedelijking en uiteindelijk werd de waterloop in het centrum van Gullegem 
grotendeels ingebuisd. Het centrum van Gullegem is de schakel tussen twee grote natuurgebieden, de 
Groene Slinger en provinciedomein Bergelen, die onmisbare clusters vormen in het landschappelijk 
en ecologisch netwerk van de gemeente. De biodiversiteit van fauna en flora heeft er alle baat bij dat 
deze grotere clusters ook in verbinding staan met elkaar via landschappelijke corridors, in het bijzonder 
groen-blauwe corridors gekoppeld aan een waterloop. De knip die hier in het verleden werd uitgevoerd, 
vormt dus een knelpunt voor het ecologisch systeem. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van water ook 
voor een hogere belevingswaarde voor bewoners.

Het recreatief netwerk met wandel en fietspaden situeert zich zowel aan de randen van het bebouwd 
weefsel van Gullegem, waar het de natuurlijke en agrarische gebieden dooradert, als in het centrum 
van de dorpskern. Het dorpshart van Gullegem kent vele kleine groene ruimtes, buurtparkjes en trage 
verbindingen. In functie van een levendig en aantrekkelijk dorpshart is het gewenst missing links in dit 
trage wegennet in te vullen en het netwerk uit te breiden om zo een doorlopende recreatieve wandel- en 
fietsnetwerk te bekomen. Het openleggen van de Heulebeek gecombineerd met het versterken van het 
trage wegennetwerk vormen de landschappelijke dragers van het project. 

Water verbindt mensen. In Gullegem kan dat heel letterlijk worden genomen. Want de Heulebeek 
stroomt door heel wat gehuchten, en verbindt zodoende de verschillende dorpsbewoners met elkaar. De 
bouw van een nieuw ontmoetingscentrum en de daaraan gekoppelde centrumvernieuwing vormt dan 
ook een ongelofelijke opportuniteit om aan de slag te gaan met de aanwezigheid van het water. Over 
de volledige lengte van de Heulebeek, zowel binnen als buiten het projectgebied, kan op een andere 
gepaste wijze ingespeeld worden op de beleving ervan.

Een duurzame kernversterking en de ondersteuning van het lokale voorzieningenapparaat die door 
het gemeentebestuur wordt vooropgesteld, mag niet bijdragen tot een verdere versnippering van de 
open ruimte. Nieuwe ontwikkelingen dienen zich dus zo dicht mogelijk bij het dorpshart te situeren, 
zonder de kwaliteiten en de eigenheid van het dorp aan te tasten.

Bestaande Heulebeek in de dorpskern Uitzicht op de schoorsteen als relict van de vlasnijverheidBestaand dorpspark ‘De Gulle’ en feestweide
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FIETSERS EN VOETGANGERS

LEZING VAN DE PLEK . EEN STEDENBOUWKUNDIGE BENADERING

NIVEAU VAN HET CENTRUM VAN GULLEGEM

NIVEAU VAN HET BOUWBLOK

NIVEAU VAN HET OC

In de dorpskern van Gullegem zijn verschillende kenmerkende 
gebouwen aanwezig. Deze gebouwen (scholen, kerk, sportschool, 
grotere appartementencomplexen, gebouwen met een bouwkundige 
erfgoedwaarde, ...) hebben allemaal hun eigen identiteit en (soms 
grillige) oriëntatie en vormgeving.  Op stedenbouwkundig vlak kan 
je zeggen dat de grotere gebouwen een bepaald koppig karakter 
hebben ten opzichte van elkaar en een mooie weerspiegeling vormen 
van de organische groei van het dorpshart. Het nieuwe OC zal hier 
op inspelen door op dezelfde manier een eigen koppige entiteit te 
vormen, rekening houdend met de schaal en korrel van de omliggende 
gebouwen, dorpsplein en parkgebied.

De bestaande rijbebouwing  tussen de Koningin Fabiolastraat, 
Schutterhoflaan en het dorpspark keert de rug toe naar het park en 
de Heulebeek. Vanuit het park krijgen we hierdoor een informele 
achterkanten situatie die geen connectie aangaat met het park en 
de daaraan verbonden potenties. Met de komst van het nieuwe OC 
wordt een eerste stap gezet naar het kwalitatief verdichten van de 
dorpskern en het vervolledigen van dit bouwblok.

In de toekomst vormt het verder aanvullen van dit bouwblok een nieuwe 
kwaliteit voor het park, een slimme verdichting van de dorpskern én 
een sterke meerwaarde voor de toekomstige bewoners. Er worden 
nieuwe voorkanten gecreëerd richting het park, die in relatie staan met 
het park en rekening houden met de dorpse schaal en identiteit. Hier 
een woning, atelier, werkplek, ... hebben aan het water is niet alleen 
een grote kwaliteit voor de bewoners maar zal ook aan het park een 
nieuwe identiteit geven.

De inplanting van het nieuwe OC is het gevolg van een doorgedreven 
stedenbouwkundige voorstudie. We voorzien een ambitieus project op 
schaal van Gullegem. Een koppig gebouw, waarvan iedere kant een 
betekenis heeft en inspeelt op de omgeving. Het nieuwe OC zal net 
als andere grote gebouwen in het centrum van Gullegem een koppige 
en grillige oriëntatie hebben, maar tegelijk vormelijk aansluiten op de 
schaal en korrel van haar omgeving. 

Dit nieuwe volume vindt een manier om om te gaan met de veelheid aan 
landschappelijke- en omgevingselementen, zoals de meanderende 
Heulebeek de kerk die in de toekomst een meervoudig gebruik zal 
kennen, het plein zonder formele grenzen, de bestaande dorpshoek 
met gezellige cafés en de andere opvallende gebouwen. Het gebouw 
lijkt mee te gaan met de natuurlijke stroom van het water en krijgt een 
bijna meanderende facade.

Om in het toekomstige dorpspark en dorpsplein in te zetten op een autoluwe plek waar de fietser en 
wandelaar primeert, is het belangrijk dat dit  trage wegennetwerk ook op dorpsniveau kan werken. De 
nieuwe inrichting vertrekt vanuit het STOP-principe en zal verder bouwen op het lopende LAMA-traject. 
Daarom zetten we in op een doorgedreven analyse van fiets- en wandelbewegingen, vlotte en veildige 
verbindingen tussen fiets- en wandelknooppunten, ... Daarbij worden woongebieden verbonden met 
andere functies (sport, cultuur, administratieve diensten, natuur,..). 

GEMOTORISEERD VERKEER

Vandaag ligt de nadruk in het dorpscentrum, dat op heden voornamelijk wordt gekenmerkt door de 
Kerkstraat en bijhorende parking, voornamelijk op gemotoriseerd verkeer. In het ontwerp wordt gekozen 
voor een dorpscentrum dat de nadruk legt op de trage beweging. Er komt dan ook een nieuwe autoloze 
zone (park en dorpsplein) in het hart van Gullegem. Om in de dorpskern een meerwaarde te creëren als 
autoluw centrum, en deze plek aldus  te ontlasten van gemotoriseerd verkeer, stellen we voor een deel 
van de Koningin Fabiolastraat, de Kerkstraat, Rederijkersstraat en de Processiewweg om te vormen 
tot éénrichtingsstraten. Daarnaast wordt de parking verkleind zoals aangegeven in de mobiliteitsstudie. 

+4P
P
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De publieke ruimte als canvas voor diverse 
zachte recreatie en andere (plein)activiteiten

Door het dagelijks leven in de kern van Gullegem te kaderen ontstaat een schilderij. We 
stellen voor om een eenvoudig, maar mooi groen-blauw centrum te creëren voor het 
dagdagelijkse dorpsleven. Het toekomstige parkdorp vormt een ruim canvas waarop 

telkens nieuwe verhalen kunnen plaats vinden.

De Heulebeek als ruggengraat 
voor toekomst gerichte 

ontwikkelingen

Groen-blauw kader
voor het dagdagelijkse  leven

De Heulebeek als identiteitsdrager en historische groen-blauwe ader. Een levendige kern en activiteiten op schaal van Gullegem. Groene ruimte voor zachte recreatie, spelen en rustig vertoeven. Ruimte voor de wekelijkse markt,  jaarlijkes Ommeganckfeesten, 
carnaval, willerwedstrijden, jaarlijkse kermis ...

Een ‘levendig schilderij’

LEVENDIG CENTRUM MET EEN GELAAGDE OPBOUW
De Ommeganckfeesten, jeugdfeesten, Gullegem Koerse, de jaarlijkse kermis, ... Het zijn maar enkele 
voorbeelden van evenementen die in Gullegem plaatsvinden. Deze evenementen trekken enkele 
keren per jaar veel bezoekers aan. De rest van het jaar staan wonen, rust, spelen en zachte recreatie 
centraal. Het is dus belangrijk dat het ontwerp toelaat dat deze evenementen plaatsvinden, zonder 
de dagdagelijkse momenten uit het oog te verliezen. De publieke ruimte moet dus zowel een plaats 
bieden aan evenementen, kleinere activiteiten en toerisme, als bijdragen aan de woonomgeving, het 
dagdagelijkse leven, van de inwoners van Gullegem.

EEN HISTORISCHE EN UNIEKE PLEK

EEN GROEN EN MULTIFUNCTIONEEL KADER

EEN STROOM VAN MENSEN IN PLAATS VAN EEN STROOM AAN WAGENS

EEN TOEGANKELIJKE PUBLIEKE RUIMTE WAGENS

De gemeente Gullgem is een gemeente met een rijke geschiedenis, die zich weerspiegelt in zowel de 
bebouwde als de niet-bebouwde ruimte. De Heulebeek stroomt centraal door het projectgebied en 
vormt dé ruggengraat van de publieke ruimte in Gullegem. De omringende groene ruimte vormt 
het decor van deze beekvallei. Ten westen van het projectgebied kan je het provinciaal natuurgebied 
Bergelen terugvinden, dat je recht het natuurschoon van Wevelgem inloodst. Ten Oosten van de site 
wandel of fiets je langsheen de Heulebeek door de Groene Slinger. Met ons voorstel willen we de 
verschillende groengebieden structureel met elkaar verbinden en van Gullegem één groen parkdorp 
maken. De Heulebeek staat daarbij centraal in het ontwerp en wordt benadrukt door middel van 
verrassende zichtlijnen en weelderige oevers. Sinds de 15e eeuw heeft ook de vlasnijverheid een 
belangrijke rol gespeeld in Gullegem. Dit historische vlas-tijdperk inspireerde ons voor een eigentijdse 
invulling van het park en centrumplein met subtiele hints naar dit verleden. 

Het vergroenen en ontharden van de straten zijn twee instrumenten die we inzetten om de mensen 
opnieuw centraal te stellen in de publieke ruimte. Momenteel worden de voetgangers verdrongen naar 
de zijkant van de weg. Fietsers moeten waakzaam blijven voor hun veiligheid. Dit fenomeen willen we 
omkeren. De publieke ruimte is van iedereen en voor iedereen: zowel als jong, als oud moeten 
zich verbonden met en veilig voelen in de publieke ruimte. Een goed uitgewerkt mobiliteitsverhaal is in 
deze context belangrijk. We zetten in op multimodaliteit: het gebied moet vlot en veilig te bereiken zijn 
met de fiets, met de bus, met de auto of te voet. Onze visie vertaalt zich in een heldere vormgeving en 
structuur van het wegennetwerk: het doorgaand verkeer wordt verwezen naar een weg die zich rond  het 
centrale dorpshart buigt. Het dorpsplein, dorpspark en de toegang tot de school blijven zo gevrijwaard 
van doorgaand verkeer. Hierbij geldt er één regel: de auto is te gast, de mens staat centraal. 

Door de trage weggebruiker prioriteit te geven in het ontwerp, stimuleren we spontane ontmoetingen en 
krijgt de sociale cohesie op die manier een duwtje in de rug. We moeten er in deze context wel mee 
rekening houden dat dit een inclusief verhaal wordt voor àlle inwoners en bezoekers van Gullegem. We 
hebben onder meer aandacht voor mensen die zich zelfstandig minder goed kunnen verplaatsen, door 
exclusieve parkeerplaatsen vlakbij belangrijke strategische plaatsen te voorzien. De jongste gebruikers 
kunnen in de toekomst op een meer natuurlijke, aangename en veilige manier spelen op het nieuwe 
speeleiland. Verder voorzien we verspreid in het park- en woongebied een verscheidenheid aan plekken 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en rust kunnen vinden.
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(1) (2)

(3) (4)

MOBILITEITS RAAMWERK

SOCIAAL RAAMWERK

GROENBLAUW RAAMWERK

BELEVINGS RAAMWERK

Trage wegennetwerk: De Groene slinger Overstroming Heulebeek tussen Gullegem en Bergelen Baksteenarchitectuur: Dwarsschuur van ‘t Goet te Wynckele

1. MOBILITEITS RAAMWERK

2. GROENBLAUW RAAMWERK

3.  SOCIAAL RAAMWERK

4.  BELEVINGS RAAMWERK

EEN STRATEGISCH RAAMWERK VOOR HET PUBLIEK DOMEIN

• Het landbouwgebied, de grote groenpolen rondom het dorp en de groene ruimtes in het dorp bepalen 
mee de identiteit van Gullegem en zullen in de toekomst samen één groot parkdorp vormen. De 
bewoners op een veilige aangename manier deze plekken laten ervaren zal de identeitsvorming en 
landschapsbeleving verhogen. 

• Door de straten rondom de dorpskern te herinrichten (verharding die aansluit bij dorpsidentiteit, 
meer groen en minder ruimte voor de auto) krijgt de straat een zachtere en aangenamere uitstraling 
waar de voetganger zich veiliger voelt. Deze nieuwe straatinrichting versterkt de identiteit van het 
dorpshart.

• De verschillende doorsteken in de dorpskern zijn verrassend en creëren een fijnmazig, haast 
verborgen, ‘luwtenetwerk’ die de wandelaar een rustige en aangename beleving van het dorp 
bezorgen.

• Het beschermen en versterken van de identiteit van de plek door de historische gebouwen te 
respecteren en te integreren in het ontwerp ( vlasnijverheidsgebouwen, baksteenarchitectuur, grote 
oude dorpsgebouwen zoals de school, ...).

• Belangrijk voor het versterken van het sociale raamwerk van Gullegem is het maken van een 
aangenaam en veilig ‘luwtenetwerk’. De inrichting van een netwerk tussen bestaande 
luwteplekken als primaire verbinding voor voetgangers doorheen de buurt.

• De bewoners worden betrokken in het sociale buurtgebeuren. Door middel van een participatief 
proces worden ze betrokken bij het ontwerpen van hun eigen omgeving en straat. 

• De verblijfsplekken in het dorp kennen een divers programma passend bij de wensen en noden 
van het dorp.

• In de buurt zelf kunnen de verschillende verblijfsruimten (parkjes, groene ruimtes, publieke 
ruimtes,..) geactiveerd worden met kleinschalig programma zoals speelinfrastructuur, zitbankjes, 
wandelpaden,.. om zo de sociale cohesie in het dorp te versterken. Hierbij kijken we niet enkel 
binnen de contouren van de projectgrens!

• Gullegem wordt gekenmerkt door de Heulebeek, een groen-blauwe ader door het dorp, met 
een belangrijke ecologische en historische betekenis. De opgave bestaat uit het invullen van de 
ontbrekende schakels in het groene raamwerk op grote schaal.

• Het ontharden en vergroenen van het dorpshart van Gullegem (bestaande parking en Kerkstraat) 
om het groenblauwe netwerk aaneen te sluiten, hittestress tegen te gaan, ruimte te geven aan het 
water, de biodiversiteit te verhogen en er een aangename verblijfsplek voor het dorp te maken.

• Zo veel mogelijk de waardevolle bomen behouden in en waar mogelijk bomen (ver)planten.
• Vergroenen van straten, het nieuwe centrumplein en opwaarderen van de kerktuin om zo van 

Gullegem een parkdorp te maken.

• In eerste instantie zetten we in op het vervolledigen van de missing links in het netwerk voor fietsers 
en voetgangers in het dorp. Zo kan iedereen, jong en oud, zich veilig verplaatsen binnen de 
dorpskern en worden woonerven, parken, culturele en recreatieve functies met elkaar verbonden.

• De straten rondom de dorpskern (dorpsplein, Konigin Fabiolastraat, Kerkstraat, Processieweg 
en Bissegemstraat) worden (deels) heringericht (vergroenen, aanleggen nieuwe verharding die 
aansluit op het gevoel van de dorpskern, eenrichtingsstraat, fietssuggestiestroken, fietsstraat, 
verleggen busverbinding ..) om zo het park te ontlasten van doorgaand gemotoriseerd verkeer en 
een remmend effect van het verkeer te verkrijgen.

Ieder ontwerp start met een grondige lezing van de plek. Gelet op de aard van het project, namelijk 
een grondige herziening van de dorpskern, is het van groot belang om alle ingrepen, te situeren binnen 
een groter geheel. In functie van overleg met betrokken actoren, zoals gemeentelijke diensten en 
nutsmaatschappijen, maar zeker in functie van een participatief traject met de bewoners stippelden 
we een strategisch raamwerk uit. Dit raamwerk behandelt vier grote thema’s die verdere dialoog 
stroomlijnt en tegelijk afwegingen helpt te maken. De grens tot deze opdracht stopt voor ons niet aan de 
projectgrens, maar kijkt ook verder waar bijvoorbeeld bepaalde functies kunnen ondergebracht worden, 
of hoe natuurlijke structuren kunnen verbonden worden of ... 
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KLIMAATADAPTIEF EN VEERKRACHTIG 
KADER
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Rijbaan beton
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DORPSPLEIN 

VERGROENDE 
PUBLIEKE RUIMTE

FEESTWEIDE
SPEELZONE

SPEELEILANDJES

BINNENTUIN

CHILL O
UT 

KERKTUIN 

P

GULLEGEM ALS PARKDORP

(1)

(2)

(3)

(5)(7)(8) (6)

(4)

(1) St. Plechelmussquare, Oldenzaal, Nederland
(2) Landgoed Windesheim
(3) Bathhouse Garden, Taipei Taiwan
(4) Gemeentepark Wevelgem
(5) Wolvenbergpark, Antwerpen
(6) Middelheimmuseum Antwerpen
(7) Chicago Riverwalk East, USA
(8) Gentbrugse meersen, Gent

EEN AUTHENTIEKE PUBLIEKE RUIMTE 

Door inspiratie te putten uit bestaande historische elementen, en een onderzoek naar de evolutie van de 
plek, krijgt de site een unieke uitstraling, die verweven is met de identiteit van Gullegem. De Heulebeek 
slingerde decennialang doorheen de dorpskern van Gullegem. Vandaag loopt deze ter hoogte van 
het dorpshart ondergronds verder, waardoor niet alleen het visuele beeld wordt onderbroken maar 
vooral ook het groen-blauwe netwerk wordt versnipperd. We stellen voor om de Heulebeek terug als 
ruggengraat van het dorp op te waarderen. Het ontwerp kunnen we indelen in verschillende deelzones 
die elk een eigen verhaal vertellen, een eigen interessante ruimte creëren, maar ruimtelijk samenhangen 
door aanwezigheid van de Heulebeek. De verschillende belevingen in het projectgebied creëren een 
dorpse ongedwongenheid die aansluit op het hedendaagse dorpsleven. Deze verschillende plekken in 
het centrum van het dorp vormen samen een aaneengesloten groen park. Het maakt van Gullegem als 
het ware één groot parkdorp die de bewoners met elkaar verbindt.

EEN IDENTITEITSVOLLE PUBLIEKE RUIMTE 

Het totale projectgebied vormt een samenhangend geheel waarbinnen een diversiteit aan sferen aan 
bod komen: een karaktervol dorpsplein, een kerktuin, een weelderig park voor zachte recreatie, een 
rustige zone tussen de kerktuin, het nieuwe OC en het water, een speeleiland aan het water ...  Door 
deze diversiteit kan iedereen zich thuis voelen in de kern van Gullegem. De identiteit van Gullegem wordt 
niet enkel door de Heulebeek bepaald, maar ook door de baksteenarchitectuur, sterk te herkennen in 
bouwkundig erfgoed gelinkt aan de vroegere vlasnijverheid in Gullegem. Om deze Gullegemse identiteit 
door te trekken in het projectgebied wordt een lijnenspel van bakstenen zit- en keermuurtjes toegepast 
langsheen de loop van de Heulebeek en speelt op een landschappelijk geïntegreerde manier in op het 
aanwezige microreliëf. Deze eenvoudige ingreep kan ook worden toegepast buiten de grenzen van het 
projectgebied en verbindt zo verschillende deelzones met elkaar. Daarnaast creëren we subtiele hints 
naar het verleden: balustrades op de bruggen die verwijzen naar het vlas verleden, graveringen in de 
bakstenen die verwijzen naar de ondergrondse Heulebeek, ...

RUIMTE VOOR DIVERSE GEBRUIKSVORMEN

Het ontwerp geeft een antwoord op de vraag naar diverse gebruiksvormen. Graszones en een 
speelprikkels voor ravottende jongeren, ruimte voor zowel wekelijkse als jaarlijkse evenementen, 
ruimte voor rust en bezinning en ruimte voor samenkomst en horeca. Het nieuwe dorpsplein en de 
aansluitende Koninging Fabiolastraat zullen een nieuw levendig hart van Gullegem vormen. Het park 
langsheen de Heulebeek is een oase van rust waar groen en water die ruimte biedt om te vertoeven, 
spel, evenementen, en zoveel meer. Wie zoekt naar rust en bezinning kan zijn gading vinden in de 
kerktuin, op een bankje tussen de bloemen of langs het kabbelende water van de Heulebeek. Tot slot 
geeft een avontuurlijke speeleiland ter hoogte van de chiro en de Heulebeek de nodige spelprikkels aan 
kinderen en dit in een natuurlijke omgeving.
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D

Snede A: Heulebeek aan de kerktuin

DE HEULEBEEK ALS KLIMAATADAPTIEVE EN VEERKRACHTIGE RUGGENGRAAT
DE HEULEBEEK ALS RUGGENGRAAT

De Gulle is niet enkel een park rond een waterloop; het wordt als het ware een waterpark.  Om dit op 
een duurzame en samenhangende wijze te bereiken, stellen we voor om dit te doen door de bestaande 
waterloop van de Heulebeek deels te herprofileren en maximaal open te maken. Daarbij wordt de 
Heulebeek in het park weer een echte vallei. Daar waar het water een natuurlijke ondergrond heeft, ten 
zuiden van het pompgemaal, stellen we voor het water de ruimte te geven door beddingen te verbreden 
en te verflauwen zodat mensen dicht bij het water kunnen komen. We breiden de waterloop uit met extra 
meanders die verwijzen naar de historische meanderarmen, nog mooi te herkennen verderop in het open 
landschap. Aangezien de historische meanderarmen deels liepen daar waar het nu bebouwd is, stellen 
wij twee meanders voor die gebaseerd zijn op bestaande meanderbochten in het traject ten zuiden van 
het projectgebied en inspelend op de bestaande vijver. Deze nieuwe meanders omsluiten eilandjes 
die een diverse invulling kunnen krijgen; speeltuintjes, ligweides, zitplekken, natuurontwikkeling, ... 
kunnen hier worden gepositioneerd. De extra lengte en bijgevolg volume kan worden ingeschakeld bij 
grote regenval en hoge waterstanden. Hierdoor wordt het vermogen tot infiltratie verhoogd en wordt 
grondwater gevoed. Ten noorden van het pompgemaal wordt de nu ondergrondse beek open gelegd en 
kan de zichtbaarheid eenvoudig worden bereikt door de bovenste laag van deze koker eraf te halen en 
fijne plekken aan het water te creëren. Op bepaalde plekken wordt een deel van de ondergrondse koker 
behouden en geïntegreerd in de nieuwe aanleg.  Bijvoorbeeld waar een hoogteverschil te groot is, waar 
een terras aan het water gewenst is, waar bestaande nutsleidingen onder de beek door gaan ...

EEN DYNAMISCH EN BELEVINGSVOL WATERSYSTEEM

Het parkontwerp speelt in op een dynamisch watersysteem. Een systeem dat toelaat dat periodiek 
hogere waterstanden mogelijk zijn, met een grotere buffering van regenwater als gevolg. Een subtiele 
uitwerking van het reliëf, in het bijzonder bij de meandering met holle en bolle oevers, brengen een 
hogere biodiversiteit met zich mee en zal het park in aanzicht laten evolueren. Met het versterken van de 
meandering van de Heulebeek en het aanbrengen van extra meanders maken we een eilandenrijk en 
genereren meer topografie in het gebied. Deze nieuwe topografie geeft op haar beurt meer ruimte voor 
gecontroleerde overstromingsgebieden langsheen de beek. Zo kan in geval van een heel zware regenval 
het water worden vastgehouden en en waar mogelijk worden geïnfiltreerd. De invulling van de eilanden 
is flexibel en kan in de tijd ook veranderen. Het nieuwe waterlandschap is daarbij een waardevolle 
parkruimte; een combinatie van ecologie, romantische wandelvallei en avontuurlijk speellandschap. De 
exacte invulling van de eilandjes kan nader worden verkend in samenspraak met omwonenden en in 
relatie tot een gezonde verhouding buurtvoorzieningen en parkfuncties die op een groter bereik zijn 
gericht. Niet in alle meanders hoeft permanent water te staan. Zo zijn de eilandjes in droge periodes 
schiereilandjes en worden ze bij regenval door het water afgescheiden van de rest van het park. Deze 
kunnen ook gebruikt worden als waterbuffer, die enkel vollopen met hevige regenbuien, gevoed door de 
omliggende urbane omgeving. Het is dan ook de moeite waard om verder te bestuderen welk verhard 
areaal van de omgeving op de dorpspark kan worden aangekoppeld. 

BELEEFBARE WATERSTRUCTUUR

Langheen de volledige loop van de Heulebeek willen we inzetten op een gepaste beleving. Buiten 
de contouren van het projectgebied primeert rust, natuur en integratie in het open landschap. Binnen 
het projectgebied speelt de beleving in op de reeds beschreven deelzones. Zo wordt spelen aan het 
water voorzien in het park, nabij de lokalen van de Chiro, is er een veelvoud aan zitplaatsen aan het 
water bij het nieuwe OC en is er ruimte voor rust in de kerktuin. Het herprofileren en openleggen van 
de Heulebeek impliceert ook enkele nieuwe bruggen en oversteken waardoor veel contact met het 
water kan worden gemaakt. De oversteken over het water zijn divers in uitwerking; van hoogwaardige 
fietsbruggen, via ‘low-key’ houten loopplankjes tot stapstenen nabij de speelzone door het water. De 
drie bruggen zien we als belangrijke knooppunten én ontmoetingsplekken aan het centrumplein en in 
het park. De paden worden vormgegeven door de paden, hebben aan één kant een kunstzinnige reling 
en aan de andere zijde een lange zitbank die zich integreert in het spel van baksteen-lijnen in het 
landschap. Deze knooppunten zijn met andere woorden meer dan enkel een brug.

A

B

C

Snede B: Heulebeek aan het dorpsplein

Snede C: Heulebeek aan het nieuwe OC

Snede D: Heulebeek aan het speeleilandje

Normaal waterpijl TAW 15.70
TAW 16.50
TAW 18.00
Ontharding

Principe schets  bruggen
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INRICHTING

Bij de inrichting van de open waterloop richten we ons op de beleving van de waterloop en het stromend 
water, het versterken van de structuurkwaliteit van de waterloop, het optimaliseren van de groen-blauwe 
corridor doorheen het dorp, het verhogen van het natuurlijk bufferend vermogen van de waterloop en 
haar vallei en het verhogen van de waterkwaliteit van de Heulebeek.

Voor de oeverinrichting van de open bedding houden we rekening met het toekomstige gebruik en 
de beleving. Zo voorzien we intensief toegankelijke oevers in goed toegankelijke minerale materialen, 
extensief toegankelijke oevers ingericht als ligweides en speelzone en ecologische niet toegankelijke 
oevers. Deze worden natuurtechnisch ingericht met grotere variaties in peilen met lokale overdieptes en 
-hoogtes met een groot gradiënt in vochtigheid en een grote variatie in vegetatie. 

De meanders geven naast bijkomende waterlooplengte ook een variatie aan oevers (steiloevers en 
flauwe binnentaluds). Zo stellen wij een natuurlijk pool-riffle systeem voor in het lengteprofiel met een 
natuurlijke proces van sedimenttransport in de meanderende waterloop en een veelheid van afwisselende 
stromende en stilstaande zones in de begroeiende oevers. Beperkte stenen drempels in de bedding 
verzorgen ook lokale stroomversnellingen en bijkomende zuurstof in het water. De open waterloop wordt 
een nieuwe ecologische groen-blauwe verbinding tussen Bergelen opwaarts het centrum en de open 
ruimte afwaarts het centrum. Deze wordt gecreëerd door een doorlopende groene oever langsheen 
de waterlijn. Op basis van een inventarisatie van de opwaartse oevers van de Heulebeek zal een 
inschatting gemaakt worden van de toekomende zadenbank via de waterloop. In functie van deze 
natuurlijke aanvoer en het gewenste streefbeeld zullen we beslissen welke bijkomende aanplantingen 
eventueel noodzakelijk zijn om de oevers de gewenste ecologische meerwaarde en belevingswaarde te 
geven. Uiteraard zullen aanplantingen enkel worden voorzien met streekeigen plantgoed.

Ook het bufferend vermogen van de Heulebeek is voor ons van groot belang. Volgens de peilmeter 
ter hoogte van Kortrijk kent de Heulebeek sterke peilschommelingen (pieken tot 2.5 m boven normaal 
waterpeil). De Heulebeek kent dus een typische fenomeen van regenrivieren in Vlaanderen met lage 
basiswaterstanden en sterke pieken tijdens regenbuiten. Dit willen we afvlakken door de inrichting 
van smallere meanders die het basiswaterpeil op een natuurlijke wijze opstuwen dankzij zowel het 
smallere profiel als de grotere waterlooplengte. Dit gecombineerd met beperkte stenen drempels in 

de bedding. Om de hoogwaterafvoer niet in het gedrang te brengen worden de schiereilanden ter 
hoogte van deze meanders overstroombaar voorzien bij piekafvoer dankzij de flauwe oevers en via een 
hoogwatergeul ter hoogte van de huidige bedding. Voorts worden de flauwe en lagere oevers robuust 
en overstromingsbestendig voorzien om ook hier bijkomend buffervolume voor de waterloop te voorzien.
Het openen van de Heulebeek zal via twee processen een positieve invloed hebben op de waterkwaliteit 
in de waterloop. Enerzijds komen er meer flauwe en sterk begroeide oevers die het natuurlijk zuiverend 
vermogen van de waterloop verhogen. Anderzijds beperken we de opwarming van het water en 
verhogen we het zuurstofgehalte in de waterloop dankzij het natuurlijke proces van poelen en drempels 
in de meanderende waterloop aangevuld met bijkomende beperkte stenen drempels. De verhoogde 
waterhoogte beperkt de opwarming van het water en biedt (vooral in de poelen) schuilmogelijkheden 
voor de aanwezige vissen.

VERVOLG STAPPEN

In het verdere ontwerp van de openlegging van de Heulebeek zullen we de voorgestelde ideeën verder 
technisch onderzoeken en uitwerken. Volgende aandachtspunten zullen hierbij minstens aan bod komen

Ter hoogte van de Kerkstraat kruist een riolering de bestaande koker. Op basis van de huidige 
beschikbare gegevens lijkt dit een kruising onder de bestaande koker van de Heulebeek door. Daarom 
kiezen we er voor hier lokaal de bestaande verharde bodem en een deel van de wanden te behouden 
ter bescherming van de rioleringsinfrastructuur. Dit zal verder onderzocht en besproken worden met de 
beheerder.

Om de bufferende werking van de waterloop en haar vallei te verhogen voorzien we naast de openlegging 
ook verflauwde en overstroombare oevers, bijkomende lengte in de waterloop dankzij de meanders 
en overstroombare schiereilanden thv de meanders. Deze moeten enerzijds de kleine afname van de 
afvoercapaciteit van de Heulebeek thv de meanders compenseren en anderzijds het bufferend vermogen 
van de volledige vallei verhogen. Deze ingrepen willen we graag aftoetsen met de hydrologen van VMM. 
We gaan er vanuit dat VMM de voorgestelde ingrepen via hun hydraulisch model kan verifiëren zodat 
de definitieve dimensionering van de nieuwe loop zeker geen bijkomende wateroverlast veroorzaakt en 
bijdraagt aan de algemene hydraulische werking van de waterloop.

Volgens de beschikbare gegevens van de koker zouden de dakplaten los opgelegd zijn op de wanden 
van de Heulebeek. We gaan er daarom vanuit dat deze dakplaten terug kunnen verwijderd worden 
zonder de stabiliteit van de oude oevers in het gevaar te brengen. Zo kunnen we in het meer stedelijke 
traject van de open loop de oude “kademuren” van de waterloop terug zichtbaar maken. Dit zal verder 
onderzocht en besproken.

(5) (6) (7) (8)

(3)

(1 en 2) Brug Park Groot Schijn, Antea
(3) Semi-extensief grasland in De Gulle 
(4) Grasdallen bij parkeerplaatsen 
(5) Bakstenen zitmuurtjes in het landschap die ook als 
keermuur dienen
(6) Biodiverse oeververgetatie langsheen de Heulebeek
(7) Afwisseling van intensieve en extensieve bloeirijke 
begroeiing 
(8) Parkbomen zorgen voor een roobuuste boomstructuur

(4)

(1) (2)

DE HEULEBEEK ALS KLIMAATADAPTIEVE EN VEERKRACHTIGE RUGGENGRAAT
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De wekelijkse markt met evenveel marktkramers als vandaag

De Kermis met evenveel kermiskramen als vandaag

Het nieuwe dorpsplein is een autoluwe zone tussen de kerk, het nieuwe OC en de bestaande dorpse 
hoek. Dit centrum plein wordt het nieuwe dorpse hart van Gullegem en dit in contact met de heulebeek. 
Het plein geeft ruimte aan de wekelijkse markt, jaarlijkse kermis, horeca-aangelegenheden, ... Er wordt 
met respect omgegaan voor de bestaande waardevolle bomen en nieuwe ruimte gecreëerd voor groen. 
Het plein wordt aangelegd in baksteen om zo aan te sluiten op de historische identiteit van Gullegem 
die wordt getypeerd door de traditionele baksteenarchitectuur. Eveneens de afwerking van de deels te 
behouden koker van de Heulebeek en (zit)lijnen in het landschap worden in dit materiaal afgewerkt. Het 
gebruik van dit materiaal, met klei als basisingrediënt, draagt vanuit duurzaamheidsoogpunt bij tot de 
kwaliteit van het project.

Aansluitend op het plein stellen we voor een kerktuin aan te leggen, inspelend op het vroegere kerkhof 
rond de kerk. Het is een weelderige tuin vol bloeiende planten, meerstammigen, bomen en zitbankjes. 
De tuin kan dienen als bezinningstuin, leestuin voor de toekomstige bibliotheek of als buitenruimte voor 
de toekomstige werknemers van de administratieve dienst van Gullegem. Romdomrond de kerk ontstaat 
zo een oase van rust waar de inwoners van Gullegem kunnen vertoeven. De rand van de kerktuin wordt 
gearticuleerd door een lange zitbank, langsheen het dorpsplein en de Heulebeek.

LEVENDIG DORPSPLEIN EN 
RUSTIGE KERKTUIN

Zicht op het dorpsplein en het cultureelcentrum vanuit de Bissegemstraat Zicht op de Kerktuin vanop het fietspad



OO4203 GULLEGEM 13

NIEUW SCHEMA 
FESTIVAL >> WORK IN 
PROGRESS

DE GULLE XXL
De Gulle is de grootste aaneengesloten groenzone in het centrum van Gullegem. Het dorpspark bestaat 
uit een open grasveld die periodiek kan dienst doen als feestweide, de meanderende Heulebeek, een 
speeleiland en natuureiland. De feestweide is een onlosmakelijk deel van het dorpspark, dat ook tussen 
de evenementen door een aangename verblijfsplek vormt. Door de ontharding van de Kerkstraat en 
een groot deel van de parking ontstaat bijkomende polyvalente open ruimte. De bestaande waardevolle 
bomen blijven maximaal behouden en worden aangevuld met inheemse boomsoorten. De inplanting van 
nieuwe bomen houdt rekening met de jaarlijkse activiteiten en speelt in op het landschappelijk karakter 
van het park. In de nabijheid van deze ruimte voorzien we de inplanting van de nieuwe speelzone, gericht 
naar kinderen van diverse leeftijden. Door de aanwezigheid van de Heulebeek, natuur en spelprikkels 
zal deze open ruimte, ook voor de jeugdverenigingen uit Gullegem een belangrijke ‘hotspot’ worden.

Verspreid doorheen het park en langsheen de Heulebeek creëren verschillende bakstenen zitmuurtjes 
aangename en rustige zitplekken met verrassende uitzichten op en over het water. Paden slingeren 
doorheen het park, spelen subtiel in op het reliëf van het park en takken aan op strategische knooppunten 
langsheen de projectsite. Zo wordt de parking vlot verbonden richting het OC of de naastgelegen school. 
Door het aanpassen van een deel van de loop van de Heulebeek kan een trage verbinding worden 
voorzien langsheen het OC en de achterkanten van de percelen langsheen de K. Fabiolastraat. 

Sport- en speelpark, Wijtschate (OMGEVING)

Bottière Chênaie, Nantes

Festival met evenveel festivalinfrastructuur als vandaagZicht op het speeleiland na hevige regenval vanop de fiets- en wandelbrug
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BOMEN

PARKMEUBILAIRMATERIALISATIE

GROENVORMEN

kleiklinkers, keperverband verband
grasdallen

kleiklinkers, visgraatverband en halfsteensverband

asfalt / beton

betonpaden met baksteengranulaat 
halfverharding, steenslag 

bushalte
inrijverbod houten podium/chill out

verlichting
zit - keermuurtjes

fietsparking
laadpunt auto

nieuwe bomen parkzone

nieuwe bomen vallei

nieuwe bomen pleinzone

bestaande bomen

EEN DUURZAME EN 
ROBUUSTE BASISSTRUCTUUR
BOMEN

De aanwezigheid van bomen in het centrum is op vandaag vooral voelbaar ter hoogte van de kerk en ter 
hoogte van de feestweide langsheen de Heulebeek. Het aanplanten van meer en nieuwe bomen creëert 
verrassende zichten en buffert minder gewenste zichten. De boomsoorten worden gekozen door te kijken 
naar de inheemse bomen en  de impact die ze kunnen genereren voor het veranderende klimaat. Zo kan 
gekozen worden voor waterminnende bomen die het water bij overstromingen vasthouden, filteren en 
vertraagd afvoeren. Op hoger gelegen delen en op het plein en in de straten worden droogteresistente 
bomen aangeplant om zo in te spelen op de klimaatsveranderingen. De heraanleg van de publieke 
ruimte houdt rekening met het bestaande groen. Zo wordt bestaande waardevolle bomen maximaal 
behouden. Bovendien wordt verharding gekozen en aangelegd in functie van de bruikbaarheid voor 
evenementen en het verzekeren van de bereikbaarheid. Bij bestaande en nieuwe bomen die in of nabij 
verharding komen te staan, worden de nodige maatregelen getroffen in de ondergrond. 

GROENVORMEN

Bij de opbouw van het park wordt gewerkt met  open en gesloten groenvormen die rekening houden 
met de gewenste zichtlijnen en gebruiksfuncties. Langsheen de randen van het park ontwikkelen zich 
iets hogere vegetatievormen met hout- en kruidachtigen, waardoor het park een eigen identiteit en meer 
intimiteit krijgt. Een extensieve en biodiverse graszone met enkele solitaire bomen en bomengroepjes, 
die zich uitstrekt van de Kerkstraat tot de chiro, verleent de mogelijkheid tot het organiseren van tal 
van activiteiten. Langs de randen van de Heulebeek groeit een bloeiende en biodiverse oevervegetatie 
die de beleving van de Heulebeek verhoogt. De straten worden waar mogelijk onthard en vergroend 
en de  inbreng van nieuwe bomen zorgt voor een robuuste en toekomstgerichte ontwikkeling van de 
Gullegemse kern. Het intensief en kwalitatief vergroenen van de kern maakt van Gullegem het eerste 
parkdorp van West-Vlaanderen. 

PARKMEUBILAIR

Het huidige hoogteverschil tussen het maaiveld en de Heulebeek in de huidige situatie is vrij groot. 
Deze afstand zorgt dat het contact met het water minimaal is. Vandaag is het vrijwel louter een visueel 
contact, maar is er geen interactie met het water. Het deels afgraven en herprofileren van de oevers zal 
deze connectie vergroten. Daarnaast zullen bakstenen zitmuurtjes doorheen het volledige project de 
hoogtes opvangen en tegelijkertijd aangename zitgelegenheden creëren. Ter hoogte van het nieuwe 
OC bevindt zich een pompstation dat ook bovengronds een ruimtelijke impact heeft. Verschillende 
putdeksels, buizen en kastjes staan hier geclusterd bijeen en ‘verstoren’ de continuïteit van de publieke 
ruimte. We stellen voor bovenop het pompstation een houten podium te creëren met verschillende zit- en 
ligmogelijkheden. Het wordt een nieuwe ‘chillout zone’ nabij het water en nabij het OC. De putdeksels en 
infrastructuur van het pompstation zullen bereikbaar blijven door luiken in het houten dek. Verspreid in 
het park wordt tevens de nodige verlichting, fietsenstalling en afvalcontainers voorzien.

MATERIALISATE

De gekozen materialen voor zowel het OC als de publieke ruimte versterken de Gullegemse identiteit 
van de baksteenarchitectuur. Het plein wordt aangelegd in een baksteen visgraatverband en dit in 
combinatie met een subtiel lijnenspel dat inspeelt op de verschillende gebouwen rondom het plein. 
Dit lijnenspel omarmt de veelhoekige vorm van het plein en is een subtiele verwijzing naar het weven 
uit de vlasnijverheid. Daarnaast is er een logische link tussen het gewenste mobiliteitsregime en de 
materialisatie van de verharding. De logistieke achterzijde van het OC, de toegang tot de appartementen 
en het laatste deel van de Koningin Fabiolastraat krijgen eenzelfde baksteen in keperverband. Op deze 
manier wordt duidelijk wanneer men het centrum binnen rijdt. De wegen voor doorgaand verkeer krijgen 
fietssuggestiestroken die worden uitgevoerd in beton. Daarbij is er een verschil in kleur en structuur om 
het beoogde gebruik leesbaar te maken. De hoofdassen in het park worden omwille van toegankelijkheid 
aangelegd in een beton met baksteengranulaat, waardoor een eenheid ontstaat in kleur. De andere 
paden in het park en rondom de kerktuin worden aangelegd in een open verharding.

extensieve begroeiing
oeverbeplanting aan rand

houtachtige beplanting
semi - extensief grasveld
vaste planten
grasdallen
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AMBITIES EN STRATEGIE 

In het Vlaams Regeerakkoord staat de doelstelling om tegen 2030 een mobiliteitsshift te realiseren van 
70 (auto) / 30 (duurzaam) naar 50/50 in grootstedelijke gebieden en 60/40 in de rest van Vlaanderen. 
De omvorming van het centrum van Gullegem is het momentum om hierop in te spelen! Doorgaand 
verkeer kan ontmoedigd worden door het centrum verder te ontwikkelen naar een toekomstbestendige, 
verkeersluwe zone, waar de fietsers en voetgangers centraal staan en door het voorzien van een 
goed openbaar aanbod. Zo wordt een deel van de Koningin Fabiolastraat als éénrichtingsstraat en 
verkeersluw ingericht. Hierdoor wordt de straat in hoofdzaak door plaatselijk autoverkeer gebruikt, is er 
ruimte voor evenementen zoals de wekelijkse markt en wordt wandelen en fietsen gepromoot. Ook de 
Kerkstraat maakt plaats voor een trage parkverbinding. De trage verbinding doorheen het park is een 
belangrijke drager van het ontwerp, omdat deze de verschillende deelzones aan elkaar rijgt. 

DE TRAGE BEWEGING ALS BASISSTRUCTUUR 

Vandaag wordt de dorpskern getypeerd door infrastructuur en te vaak gebruikt door doorgaand 
gemotoriseerd verkeer. Hierdoor wordt de dorpskern minder veilig en aangenaam voor de trage 
weggebruikers. De gemeente wil dit ontmoedigen door de kern verder te ontwikkelen naar een 
toekomstbestendige, verkeersluwe zone, waar de fietsers en voetgangers centraal staan, door het 
voorzien van een goed openbaar aanbod. Dit ontwerp komt aan deze doelstelling tegemoet door de 
uitbreiding van het parkgebied, bijsturing van rijrichtingen binnen en rond het projectgebied, via een 
intensieve vergroening van de straten en een herprofilering waarbij de auto’s te gast zijn.  In de lijn 
van deze ambitie moet ook de fietser zich comfortabeler kunnen verplaatsen en stallen. Samen met de 
voetgangers krijgen de fietsers een centrale plek in het samenhangend, toegankelijk weefsel van park, 
plein en straten. 

De parkpaden takken waar mogelijk aan op het bestaande trage wegennetwerk. Hierdoor worden 
missing links in het tragewegennetwerk weg gewerkt en kunnen bewoners zich vanuit het hele dorp 
op een aangename en veilige manier verplaatsen. Belangrijke fietsverbindingen worden bij voorkeur 
voorzien in een goed toegankelijke gesloten verharding. Het voorzien van bijkomende fietsenstallingen 
verspreid over de kern, is een evidentie in het traject naar de vooropgestelde mobiliteitsshift tegen 2030. 
Enkele strategische plaatsen zijn de toegangen tot het park, nabij het nieuw OC, de kerktuin en in de 
nabijheid van (semi-)publieke gebouwen zoals de nabijgelegen school. Op het schema op voorgaande 
pagina worden de verschillende materialen aangegeven. Afhankelijk van het lopende LAMA-traject zal 
dit verder afgestemd worden. De materiaalkeuze en legpatronen worden afgestemd om een samenhang 
te verzekeren. 

 
SLIMME SPREIDING IN HET PARKEREN 

Rondom het projectgebied bevinden zich verschillende parkeerpockets en bieden de straten ruimte om 
te parkeren. In het ontwerp wordt een nieuwe paarkeerzone voorzien aan de achterzijde van de kerk. 
Deze zone biedt ruimte voor 63 wagens en wordt ontsloten via de Bankstraat en Rederijkersstraat. 
De ontsluiting via de Bankstraat dient verder afgestemd te worden op de toekomstige invulling van 
de site van het voormalig OC. Deze parking wordt groen ingericht, voorzien van bomen van eerste 
grootorde en maximaal een waterdoorlatende halfverharding, waardoor het een onderdeel wordt 
van het park. In functie van de herinrichting van de omliggende wegen gebeurt een herschikking 
van de parkeergelegenheden. Zo worden er 4 extra parkeerplaatsen voorzien in de Kerkstraat 
en Rederijkersstraat en 3 nieuwe parkeerplaatsen achter het OC. Hiermee wordt voldaan aan de 
parkeernood die blijkt uit de mobiliteitsstudie. Parkeren voor bezoekers wordt maximaal gecentraliseerd 
op nieuwe parking en in het straatprofiel van de nieuw aan te leggen wegen.  

FIGUREN
(1) Straatindeling met fietssuggestiestroken
(2) Halfverharding waar mogelijk
(3) Boomspiegels voorzien van een boomrooster op het centrumplein
(4) Diverse borders en half verharde paden in de kerktuin

(1)

(2)

(8)

(5)

(6)

(7)

(4)

(3)

(5) Snede Koningin Fabiolastraat
(6) Snede Bissegemstraat
(7) Snede Kerkstraat
(8) Kleiklinkers als bindend materiaal doorheen het projectgebied

NAAR EEN MOBILITEITSHIFT: HET PARK ALS UITGANGSPUNT
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Dit project biedt de unieke kans om een 
gemeentelijke ontmoetingsplek voor Gullegem 
te creëren. Het wordt een eigenzinnig gebouw 
op maat van het dorp, in sterke relatie met het 

parkdorp. Gullegem krijgt hiermee een plaats voor 
spontane ontmoetingen voor jong en oud, een 

woonkamer voor het dorp.
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Het ontmoetingscentrum heeft de ambitie een bestemming te worden. Het integreert zich in het parkdorp, grenzend 
aan het centrumplein. We gingen voor het project dieper in op een aantal thema’s. We werken verder op de 

krachtlijnen van de voorafgaande haalbaarheidsstudie en het reeds opgestarte participatief proces. 
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HET ONTMOETINGSCENTRUM OP MAAT VAN GULLEGEM ...

EEN ONDERZOEK NAAR SCHAAL

 De woningen aan de Koningin Fabiolastraat en het huidige 
Dorpsplein hebben een interessante schaal die het dorpscentrum 
van Gullegem karakteriseert. 

Een eerste gebaar voor de inpassing van het ontmoetingscentrum is 
het verkleinen van de schaal. Er wordt ontworpen op schaal van 
het bouwblok. Ieder volume heeft zijn eigen oriëntatie. Het zoekt 
aansluiting bij de woningen aan de Koningin Fabiolastraat, de kerk 
en andere gebouwen.

Het ontmoetingscentrum initieert het idee van een nieuwe 
voorkant richting het park en de Heulebeek: een nieuw gezicht 
voor Gullegem met een eigen openheid, transparantie en 
aantrekking.

Het ontmoetingscentrum aan het dorpsplein.

Het ontmoetingscentrum zoekt aansluiting bij de woningen aan de Koningin Fabiolastraat.

Door het ontmoetingscentrum op te vatten als een aaneenschakeling van vier volumes met een eigen oriëntatie ontstaat een gebouw op maat 
van zijn omgeving.
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HET DORPSHART VAN GULLEGEM

 Door haar eigenwijze inplanting heeft het kopvolume van het 
ontmoetingscentrum een sterke relatie met het centrumplein. Het 
gaat in dialoog met een belangrijk gebouw in Gullegem: de deels te 
herbestemmen Sint-Amanduskerk.

Het kopvolume heeft de capaciteit het nieuwe centrumplein voortdurend 
te activeren. Het licht ‘s avonds op door de verschillende activiteiten 
die binnen plaatsvinden. Op het gelijkvloers animeren cafetaria ‘De 
Dorpshoek’, met een terras aan het centrumplein, en de centraal 
zichtbare inkom het toekomstige dorpsplein. De ruimtes voor 
verschillende socio-culturele activiteiten en de verschillende ateliers 
voor plastische kunsten zijn eveneens zichtbaar op de hoger gelegen 
verdiepingen.

... IS EEN KOPPIG GEBOUW ...

Het gelijkvloers is transparant en oogt uitnodigend vanaf het centrumplein.

Het toekomstige centrumplein wordt een levendige plek: geactiveerd door de inkom en cafetaria van het ontmoetingscentrum, de nieuwe programmatie van de Sint-Amanduskerk en 
de omliggende horeca.
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backstage voorzieningen

frontstage voorzieningen

frontstage

inzetbaar front- of backstage

EEN VEELHEID AAN PLEKKEN

 Het nieuwe ontmoetingscentrum is door zijn positie veel 
zichtbaarder dan het bestaande en gaat een directere relatie aan met 
zijn omgeving. Door de nieuwe locatie ontstaat een connectie met een 
veelheid aan plekken rondom, elk met een eigen karakter. 

Het project kent geen achterzijde. In zijn unieke setting als eerste 
parkdorp van West-Vlaanderen grenst het project aan de Heulebeek 
en het park, waar een aantal bruggen de connectie maken tussen 
verschillende zones. Aan het kopvolume ontstaat een sterke relatie 
met het centrumplein. In het bouwblok voorzien we een binnentuin 
die een meerwaarde biedt voor zowel de omringende woningen en 
appartementen als het onmoetingscentrum zelf.

EEN DUIDELIJKE CIRCULATIE

 Het gebouw beschikt over meerdere toegangen van buitenaf: 
één voor publiek, personeel, artiesten en leveringen. Hierdoor ontstaan 
verschillende circulatiestromen die onafhankelijk van elkaar werken.

Intern wordt het gebouw gestructureerd door een duidelijke circulatie 
rondom de polyvalente zaal, de kern van het ontmoetingscentrum. 
Verschillende functies zijn rondom de zaal geschakeld en laten een 
veelzijdigheid aan gebruik toe.

Er is een duidelijke front- en backstage in het ontmoetingscentrum. 
Deze kunnen in elkaar overlopen afhankelijk van de verschillende 
activiteiten, maar zullen elkaar niet hinderen. Dit maakt het project 
praktisch zeer wendbaar en aanpasbaar aan elke situatie.

PUBLIEK

LEVERINGEN

LEVERINGEN

PERSONEEL
ARTIESTEN

... DAT RONDOM ROND WERKT.

Een zicht op het centrumplein.

Het ontmoetingscentrum wordt omringd door verschillende buitenruimtes, elk met een eigen karakter.

POLYVALENTE 
ZAAL

Het gebouw heeft een duidelijke circulatie rondom de polyvalente zaal.

HEULEBEEK

BINNENTUIN

CENTRUMPLEIN

KERKTUIN

PARK

CAFETARIA
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EEN DIVERS GELIJKVLOERS

GRONDPLAN GELIJKVLOERS

1. inkom

2. foyer

3. sanitair mannen

4. sanitair mindervaliden

5. sanitair vrouwen

6. centrale trap

7. lift

8. onderhoudsberging

9. vestiaire

10. cafetaria

11. keuken

12. drank en leeggoed cafetaria

13. koelcel cafetaria

14. koelcel zaal

15. drank en leeggoed zaal

16. afvalruimte

17. chill-out ruimte

18. polyvalente zaal

19. vaste en afsluitbare baropstelling

20. wachtruimte

21. speelvlak

22. evacuatietrap

23. controlekamer (theater)technieken

24. opslag technisch materiaal

25. opslag tafels, stoelen en podiumelementen

26. kleine werkhoek voor herstellingen

27. personeelsruimte

28. sanitair personeel

29. EHBO lokaal

30. loge artiest 1

31. loge artiest 2

32. laad- en loszone

Het programma op het gelijkvloers heeft een 
duidelijke plan door de indeling in vier volumes. De 
polyvalente zaal is centraal gelegen. Het plan laat 
gecompartimenteerd gebruik toe en zorgt ervoor dat 
verschillende functies onafhankelijk van elkaar kunnen 
werken. Het maakt het gebouw gemakkelijk beheer(s)
baar, duidelijk leesbaar en overzichtelijk. 

HET KOPVOLUME

Het kopvolume heeft een open gelijkvloers waar 
verschillende ruimtes in directie relatie staan met 
elkaar. Vanaf het centrumplein betreden bezoekers het 
gebouw via een overdekte inkomruimte van waaruit 
een connectie mogelijk is met zowel de foyer als de 
cafetaria. Tussen de foyer en de cafetaria is een vaste 
vestiaire voorzien, die gemakkelijk kan uitgebreid 
worden.

Het centraal opgestelde sanitair is toegankelijk 
vanuit de foyer en cafetaria maar ook vanuit de 
overdekte inkomruimte. Dit maakt dat het sanitair 
bij buitenactiviteiten makkelijk te gebruiken is, ook 
wanneer de rest van het ontmoetingscentrum gesloten 
blijft. Cafetaria ‘De Dorpshoek’ leest als een hoek op 
het plan. Een bestemming op het plein.

DE POLYVALENTE ZAAL

Vanuit de foyer kan het publiek via de chill-out zone, 
met zicht op het park en de Heulebeek, de polyvalente 
zaal betreden. De zaal beschikt onder meer over een 
vaste baropstelling waarachter men zicht heeft op de 
binnentuin. De gedeelde voorzieningen (koelcellen, 
drankvoorraad, leeggoed, keuken,..) tussen de bar van 
de polyvalente zaal en de cafetaria zijn gemakkelijk 
bereikbaar voor leveringen via deze binnentuin. 

BACKSTAGE

Grenzend aan het speelvlak bevinden zich alle 
‘backstage’ voorzieningen: de opslag voor tafels, 
stoelen en podiumelementen, de opslag voor technisch 
materiaal, bediening van de theatertechnieken in de 
controlekamer en zones voor artiesten en personeel. 
In de opslag is eveneens een kleine werkhoek voorzien 
voor herstellingen, vlakbij de personeelsruimten.

ARTIESTEN

Voor de artiesten en het personeel wordt een ingang 
op een meer discrete plaats voorzien. Artiesten kunnen 
gebruik maken van twee ingerichte loges die via een 
aparte circulatiezone een wachtruimte met zicht op 
het water en het speelvlak bereiken. Deze wachtruimte 
is gescheiden van de chill-out ruimte maar kan bij 

grotere evenementen zoals een spaghettifestijn ook 
geschakeld worden tot een groter geheel.

PERSONEEL

De personeelsruimte is vlakbij de logistieke toegangen 
van het ontmoetingscentrum gepositioneerd 
zodat leveringen makkelijk kunnen plaatsvinden of 
artiesten naar hun loges kunnen begeleid worden. 
Via de circulatie rondom de polyvalente zaal kan het 
personeel zich gemakkelijk verplaatsen, om zich zo 
bijvoorbeeld via de wachtruimte en chill-out ruimte naar 
de ingang van het ontmoetingscentrum te begeven. Bij 
de personeelsruimte is ook een EHBO ruimte voorzien, 
zodat personeelsleden kunnen helpen bij de eerste 
zorg.
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C A F É

DE DORPSHOEK BINNENKOMEN

Cafetaria ‘de Dorpshoek’ en de foyer in relatie tot het centrumplein en het park. 

Cafetaria ‘de Dorpshoek’ heeft zowel een sterke relatie met het centrumplein als de foyer en inkom. De dubbelhoge foyerruimte als centrale schakel binnen het ontmoetingscentrum. De chill-out ruimte met zicht op het park en water.

EEN WOONKAMER VOOR HET DORP

Cafetaria ‘de Dorpshoek’ wordt een bestemming op het 
centrumplein. Het wordt een woonkamer voor het dorp, 
een herkenningpunt voor iedereen. 

De cafetaria kan gebruikt worden voor evenementen 
gelinkt aan het ontmoetingscentrum, maar heeft 
eveneens een rechtstreekse toegang van buitenaf. Dit 
geeft de mogelijkheid om de cafetaria open te stellen 
bij buitenactiviteiten en kan zo ook gebruikt worden 
voor recepties, verjaardagsfeesten, communiefeesten of 
andere feestelijke aangelegenheden. 

EEN RUIMTELIJKE FOYER

Er wordt veel aandacht besteed aan het binnenkomen 
in het nieuwe ontmoetingscentrum. Op een prominente 
plek in het kopvolume bevindt zich de foyer, als centrale 
schakel binnen het ontmoetingscentrum. De foyer heeft 
namelijk een sterke relatie met omliggende functies. 

De foyer dient als uitloopzone van de polyvalente zaal. 
Vanuit de foyer is er zicht op een centraal opgestelde 
lift en open trap die leiden naar de hoger gelegen 
niveaus van het kopvolume. Bezoekers kunnen zich 
gemakkelijk oriënteren. De generositeit van de foyer 

biedt de mogelijkheid een flexibel infopunt op te stellen.

De trap en lift in de dubbelhoge ruimte leiden naar de 
bovengelegen verdiepingen waar zich de verschillende 
ruimtes voor socio-culturele activiteiten bevinden, 
alsook de ateliers voor plastische kunsten.



23OO4203 GULLEGEM

De polyvalente zaal, opgesteld voor een dagactiviteit.De polyvalente zaal, opgesteld voor een theatervoorstelling.

DE POLYVALENTE ZAAL BINNENTUIN

HET HART VAN HET NIEUWE 
ONTMOETINGSCENTRUM

De polyvalente zaal vormt het hart van het nieuwe 
ontmoetingscentrum die in het voorstel een centrale 
plek op het gelijkvloers inneemt. 

De chill-out ruimte met zicht op het park en water 
is inzetbaar op meerdere manieren. Tijdens een 
voorstelling of eetfestijn kunnen bezoekers de 
polyvalente zaal betreden via deze chill-out ruimte. In 
het geval van fuiven functioneert het als echte chill-
out zone, zodat feestgangers niet rechtstreeks de 
buitenruimte betreden. 

De zaal is voorzien van de gevraagde theatertechnieken 
met een open regiebalkon achteraan de zaal, een 
uitschuifbare tribune voor de gevraagde 280 personen 
en een vaste, afsluitbare baropstelling. 

De zaal kan als geheel gebruikt worden, verkleind in 
het geval van intiemere evenementen of zelfs in twee 
gesplitst worden. Flexibel gebruik staat voorop.

EEN ONTMOETINGSCENTRUM ZONDER 
ACHTERZIJDE

De zaal heeft een sterke relatie met de 
buitenomgeving, grenzend aan het park en 
de Heulebeek. Door de inplanting van het het 
gebouw ontstaat ook een binnentuin. Deze vormt 
een meerwaarde voor de buurtbewoners en het 
ontmoetingscentrum. 

Deze relatie met de omgeving aan weerszijden zorgt 
voor een aangename plek. Het organiseren van 
dagactiviteiten zoals eetfestijnen, bijeenkomsten 
van verenigingen of stages voor kinderen tijdens de 
schoolvakanties vinden hier hun plek.

Ondanks de veelvuldige inval van natuurlijk licht is 
de zaal volledig te verduisteren en te voorzien als 
‘blackbox’. 

De polyvalente zaal in werking tijdens een eetfestijn. Zicht vanuit de binnentuin met op de achtergrond de Sint-Amanduskerk.
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RUIMTE(S) VOOR BELEVING

SCENARIO THEATER

Bij theatervoorstellingen biedt de polyvalente zaal plaats aan zo’n 280 
personen die het geplande spektakel kunnen bijwonen. Toeschouwers 
kunnen voor het spektakel hun jas ophangen in de vestiaire die voor de 
gelegenheid is uitgebreid. Centraal in de foyer tonen ze hun tickets aan het 
infopunt, dat is omgevormd tot ticket counter. Via de chill-out ruimte kunnen 
ze via de brede dubbele deuren de zaal betreden en hun plaats innemen.

Artiesten worden bij aankomst ontvangen door het personeel, die hen 
begeleid naar hun loges, waar ze zich kunnen voorbereiden. Net voor de 
voorstelling kunnen de artiesten plaatsnemen in de wachtruimte met zicht op 
het water en het park. De wachtruimte is namelijk afgesloten van de chill-out 
ruimte door het personeel. 

In de cafetaria is tegelijkertijd een verjaardagsfeest aan de gang.

SCENARIO FUIF

Tijdens fuiven kunnen de gevraagde 750 personen in de polyvalente zaal 
dansen. Voor de gelegenheid wordt de cafetaria ingeschakeld om extra 
rekken op te stellen, zodat iedereen zijn jas kwijt kan. 

De juiste maatregelen worden genomen om te zorgen dat de buurt geen last 
heeft van enige hinder bij fuiven. Voor het betreden van de zaal wordt een 
rechtstreekse akoestische sas gebruikt tussen de foyer en de zaal. De chill-
out ruimte doet dienst als zone om even rustiger te praten, met zicht op het 
verlichte park. 

Door de sterke relatie met het centrumplein ontstaat de mogelijkheid voor 
het opstellen van een aantal foodtrucks, dicht bij de publiekstoegang van het 
nieuwe ontmoetingscentrum. Op deze manier kunnen ook zij gemakkelijk de 
voorzieningen van de wekelijkse markt gebruiken.

SCENARIO EETFESTIJN

Bij de organisatie van eetfestijnen van de plaatselijke verenigingen is het 
alle hens aan dek in het ontmoetingscentrum. In de polyvalente zaal worden 
een maximaal aantal tafels opgesteld. Voor de gelegenheid wordt ook de 
zone van het speelvlak hiervoor ingezet. De deuren naar de wacht- en chill-
outruimte worden wagenwijd opengezet waardoor kinderen gemakkelijk 
binnen en buiten spelen terwijl hun ouders bijpraten. 

De plaatselijke verenigingen maken gebruik van de voorzieningen van de 
keuken, koelcellen,.. om alles voor te bereiden en de mensen in de zaal te 
bedienen. De vaste baropstelling met zicht op de binnentuin doet dienst als 
verdeelpunt voor de drankjes. 

De cafetaria wordt voor de gelegenheid ingezet voor kinderanimatie, 
eveneens georganiseerd door een van de plaatselijke verenigingen. 
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VERDIEPINGEN

GRONDPLAN TWEEDE 

VERDIEPING 

1. vergaderzaal

2. klas 1 atelier plastische kunsten 

3. centrale bergruimte

4. klas 2 atelier plastische kunsten

5. workshopruimte

6. sanitair

7. centrale trap

8. lift

GRONDPLAN EERSTE 

VERDIEPING 

1. leskeuken

2. vide

3. lift

4. centrale trap

5. sanitair

6. grotere ruimte voor rustige 

en gezellige activiteiten

7. regiebalkon

8. opslagruimte regiebalkon

9. technische ruimte 1

10. evacuatietrap

11. technische ruimte 2

GRONDPLAN TWEEDE VERDIEPING

GRONDPLAN EERSTE VERDIEPING

Daktuin met zicht op het park

De hoger gelegen verdiepingen staan in het teken van 
de aanvullende socio-culturele activiteiten die in het 
nieuwe ontmoetingscentrum zullen plaatsvinden. 

DE EERSTE VERDIEPING

Vanuit de foyer bereiken gebruikers via de centrale 
trap en lift de eerste verdieping waar de leskeuken 
en zaal voor gezellige en rustige activiteiten voorzien 
worden. Deze ruimtes hebbben meerdere zichten op 
het centrumplein, het park en de binnentuin. Door de 
dubbelhoge ruimte van de foyer ontstaat een visuele 
relatie tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping. 
Het open regiebalkon achteraan de polyvalente zaal, 
met aansluitend een opslag voor regie, is eveneens 
bereikbaar vanaf de eerste verdieping. Aan weerszijden 
van de zaal wordt een technische ruimte voorzien met 
de voorgestelde technische installaties. 

DE TWEEDE VERDIEPING

Op de tweede verdieping worden de klassen van 
het atelier voor plastische kunsten voorzien met 
een gedeelde centrale bergruimte. Wanneer de rest 
van het ontmoetingscentrum gesloten is, zijn deze 
klassen makkelijk te bereiken doordat de foyer op het 
gelijkvloers afsluitbaar is van andere ruimtes. De tweede 
verdieping wordt vervolledigd door een workshopruimte 
en vergaderzaal. Zowel de eerste als tweede verdieping 
evacueren via een buitentrap die bereikbaar is via het 
dak.

DE DAKTUIN

Op het dak van de polyvalente zaal bevindt zich een 
daktuin die in relatie staat met de tweede verdieping 
van het kopvolume. Groepen die de vergaderzaal of 
workshopruimte gebruiken, kunnen een pauze nemen 
op de daktuin. Ook kleinere buitenevenementen, zoals 
een lokaal optreden, kunnen hier plaatsvinden.

De mogelijkheid bestaat erin om bij verdere uitwerking 
de trap in het kopvolume door te laten lopen naar 
het dak, zodat ook daar de mogelijkheid voor een 
uitkijkpunt of dakterras ontstaat. In deze fase is er 
echter voor gekozen om een dakterras te voorzien met 
een sterke connectie met het park en de programmatie 
in het kopvolume. 
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INTEGRATIE IN DE OMGEVING

De integratie van het ontmoetingscentrum in het parkdorp. 

Referentie: Seijo Houses - Sejima & 
Nishizawa

Het ontmoetingscentrum aan de oever van de Heulebeek.

Referentie: MacDonald & Mack 
Architects

Referentie: Indian Institute 
Ahmedabad  - Louis Kahn 

Referentie: Borgergade District -  
Gottlieb-Paludan-Architects

Onderzoek naar vormgeving van de verschillende volumes.

HET ONTMOETINGSCENTRUM 
IN GULLEGEM

We hebben tijdens het ontwerptraject veel 
plaatsbezoeken ingepland om voeling te krijgen met de 
eigenheid van Gullegem. Onder meer gesprekken met 
de heemkundige kring ‘de Meiboom’, de toeristische 
dienst en buurtbewoners leverden ons veel waardevolle 
informatie op.

Markante plekken in Gullegem worden gekenmerkt 
door eenvoudige bakstenen volumes: de Sint-
Amanduskerk, de dwarsschuur, maar ook een reeks 
vlashandelaarswoningen. Voor de materialisatie lijkt 
het ons dan ook gepast om terug te grijpen naar 
authentieke materialen zoals ze gebruikt werden in het 
dorp.

Het nieuwe ontmoetingscentrum zoekt door haar keuze 
in materialiteit op subtiele wijze aansluiting bij de Sint-
Amanduskerk. Hierdoor plant het zich als sober, robuust, 
polyvalent en multifunctioneel gebouw in het dorp.
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RUIMTELIJKE DUURZAAMHEID

Het publiek gelijkvloers als verwelkomend gebaar.Het concept van het gebouw maakt gelijktijdig gebruik mogelijk.

GELIJKTIJDIG GEBRUIK

De polyvalente zaal, uitgewerkt als doos, zorgt ervoor 
dat de geluidisolatie intern eenvoudig te realiseren is en 
gelijktijdig gebruik mogelijk wordt gemaakt. 
Het ‘rode deel’ van het gebouw wordt structureel 
ontkoppeld opdat er geen hinder ontstaat tussen 
een activiteit in de zaal en bijvoorbeeld de cafetaria, 
workshop of vergaderruimte. Ook met andere functies 
is er structureel geen verbinding zodat bijvoorbeeld ook 
de technische ruimte de zaal niet kan hinderen. 

GEEN HINDER VOOR DE OMGEVING

Door de polyvalente zaal nagenoeg volledig te 
omringen met nevenfuncties, zoals de chill-out ruimte 
of opslagruimte, wordt hinder naar de omgeving toe 
conceptmatig meteen opgelost. Hierdoor wordt de 
oppervlakte van de gevels die rechtstreeks geluid 
uitstralen maximaal beperkt. 

De zaal wordt uitgewerkt als een massieve doos met 
eenvoudige, zware wanden en een massief dak. De 
vensters in de zaal, gericht naar de binnentuin, zijn 
opgevat als dubbele ramen met akoestische beglazing 
waardoor de geluidisolatie niet verzwakt. 

OPTIMALE WERKING POLYVALENTE ZAAL

Bij rustige activiteiten betreden bezoekers de zaal via de 
foyer en chill-out ruimte. Tijdens een geluidsbelastende 
activiteit (zoals een fuif) gebeurt de toegang via een 
geluidabsorberende akoestische sas tussen zaal en 
foyer. Hierdoor ontsnapt muziek uit de ‘luide kern’ niet 
zomaar naar de buitenomgeving. Het geluid uit de 
polyvalente zaal wordt door het akoestisch sas, de chill-
out ruimte en foyer voldoende afgebouwd zodat hinder 
voor de omwonenden uitgesloten is, ook wanneer de 
toegangsdeuren veelvuldig open gaan. 

De toegang tot het ontmoetingscentrum is zo 
gepositioneerd dat deze, als centraal punt in het park, 
zo ver mogelijk van de omliggende woningen ligt. De 
absorberende luifel aan de ingang van het gebouw zal 
hierbij het geluid van mensen die buiten praten of roken 
extra dempen. Na een evenement of ‘s avonds kunnen 
bezoekers zich verspreiden in alle richtingen (via het 
centrumplein, het park, richting de parking,..) zodat 
de geluidbronnen niet geconcentreerd worden in één 
bepaalde richting. 

Al deze maatregelen maken het wettelijk maximum van 
100 dB(A) muziekgeluid in de polyvalente zaal mogelijk.

LADEN EN LOSSEN

Een van de meest storende geluidsbronnen, naar 
onze ervaring, is het laden-en lossen. Laden- en 
lossen gebeurt vaak ’s nachts, na een optreden of 
fuif. Bovendien is het geen constant geluid maar 
manifesteert het zich eerder als korte piekgeluiden 
waardoor mensen uit hun slaap kunnen ontwaken.

Opdat er gedurende de nachtperiode zonder hinder kan 
geladen en gelost worden, werd er in het ontwerp voor 
gezorgd dat deze activiteit overdekt kan plaatsvinden. 
De overdekte staanplaats kan optioneel nog verder 
afgeschermd worden door middel van een mobiele 
wand die ’s nachts kan gesloten worden. Zo zal de 
geluidsuitstraling naar de woningen onderdrukt worden 
en moeten er geen beperkingen worden opgelegd aan 
de tijdstippen van laad- en losactiviteiten.

DEEL VAN DE OMGEVING

We voorzien een ontmoetingscentrum dat zich volledig 
integreert in het parkdorp. De geleding van het gebouw 
in vier volumes zoekt daarbij aansluiting bij de buren 
aan de Koningin Fabiolastraat. Door het gebouw te 
voorzien van een open gelijkvloers wordt dan weer 
maximaal aansluiting gezocht bij het centrumplein, het 
parkdorp en de Heulebeek. 

We kiezen voor een compact gebouw met een 
gerichte daglichttoetreding. Het globaal aandeel 
beglaasde oppervlakte kan beperkt blijven wat 
een positieve invloed heeft op de kostprijs en het 
onderhoud. Door deze gerichte daglichttoetreding 
is het ontmoetingscentrum met polyvalente zaal dé 
plek voor ontmoeting in Gullegem, zowel voor dag- als 
avondactiviteiten.

EEN OVERZICHTELIJK GRONDPLAN

Een goede programmering van de publieke functies 
is in deze essentieel. Er is voor gekozen om de meest 
publieke functies, waaronder cafetaria en foyer, 
te voorzien in het kopvolume, aansluitend bij het 
centrumplein. 

Het gebouw is intuïtief ingedeeld en zo duidelijk 
leesbaar voor iedere bezoeker. Aanvullende signalisatie 
leidt gebruikers naar de hoger gelegen verdiepingen of 
polyvalente zaal. Kortom: er wordt gekozen voor een 
duidelijke leesbaarheid van het gebouw met duidelijke 
circulatie en richtingen zodat een gevoelsmatig open en 
toegankelijk gebouw voor iedereen ontstaat.

EEN INTEGRAAL TOEGANKELIJK GEBOUW

Het nieuwe ontmoetingscentrum zal een 
voorbeeldgebouw worden voor integrale 
toegankelijkheid. Het uitnodigende en transparante 
gelijkvloers heeft een duidelijk leesbare publiekstoegang 
vanaf het centrumplein. Deze toegang wordt, net als alle 
andere toegangen, drempelloos uitgevoerd. 

Het gebouw stelt zich letterlijk open voor het 
publiek. Iedereen kan gemakkelijk deelnemen aan de 
plaatselijke activiteiten. Uiteraard geldt deze integrale 
toegankelijkheid ook voor de ruimtes voor het eigen 
personeel en de artiesten. 

ONTHARDING EN BIODIVERSITEIT

Het project voor het parkdorp zet in op de ontharding 
van het centrum van Gullegem. Hierbij wordt extra 
aandacht besteed aan de biodiversiteit en keuze van 
beplantingen zoals eerder toegelicht. 

Het dak boven de laad-en loszone en backstage 
wordt uitgevoerd als groendak. Op het volume van de 
polyvalente zaal, grenzend aan het kopvolume, wordt 
een daktuin voorzien. Deze tuin kan door gebruikers van 
het ontmoetingscentrum ingezet worden. Het geeft een 
mooi uitzicht over het park en de Heulebeek. 
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SOCIO-CULTURELE DUURZAAMHEIDSTABILITEIT

De inplanting van het ontmoetingscentrum maakt leveringen op twee manieren mogelijk.Een economisch intelligente structuur

EEN VEILIGE EN VERKEERSLUWE 
PUBLIEKE RUIMTE

Leveringen gebeuren via een brug over de Heulebeek.   
Voertuigen kunnen op deze manier gemakkelijk het 
ontmoetingscentrum bereiken en verlaten.

De binnentuin werkt tegelijkertijd als een service 
courtyard. Kleine leveringen voor de gedeelde 
voorzieningen (leeggoed, drankvoorraad,...) tussen de 
cafetaria en de vaste baropstelling van de zaal gebeuren 
in deze binnentuin. Dit sluit aan op de leveringen van 
het reeds bestaande café Olympia aan de Koningin 
Fabiolastraat.

We stellen als alternatief voor om de toekomstige 
leveringen te laten verlopen via de Koningin 
Fabiolastraat.      Op deze manier opteren we voor 
een maximaal verkeersluw centrum waarbij ook het 
park volledig tot zijn recht kan komen. Doordat het 
ontmoetingscentrum via deze weg ontsloten wordt 
voor gemotoriseerd verkeer is de logistieke logica 
zeer helder en stimuleert deze gemakkelijk gebruik en 
overzicht. 

Het gebouw is uiteraard zo ontworpen en strategisch 
gepositioneerd dat dit in verder overleg kan bepaald en 
onderzocht worden. Dit door de laad- en loszone aan de 
linkerzijde van het gebouw te positioneren.

2
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EEN ROBUUSTE EN TIJDLOZE STRUCTUUR

De duurzaamheid van een gebouw heeft ons inziens, 
naast de energetische en ecologische aspecten, in 
de eerste plaats te maken met het vermogen van het 
gebouw om zich aan te passen aan een wisselende 
context. De vereisten die vandaag opgelegd worden, 
kunnen morgen weer anders zijn. Een structuur dient 
robuust, tijdloos en onderhoudsarm te zijn. In de 
tweede plaats heeft duurzaamheid te maken met 
het toepassen van het juiste materiaal op de juiste 
plaats en dit op een zo efficiënt mogelijke manier. 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
hoofddraagstructuur en secundaire structuur en de 
verschillende lagen dienen makkelijk te scheiden zijn. 
Daarnaast legt een ontmoetingscentrum een aantal 
bijzondere eisen op aan de structuur op het vlak van 
akoestisch comfort en trillingscomfort.

EEN INTELLIGENTE BETONSTRUCTUUR 
ALS BASIS

Voor de bovenbouw wordt voorgesteld te werken met 
een massieve betonnen structuur. De platen worden 
maximaal vlak uitgevoerd en interne onderhangende 
balken worden geminimaliseerd waardoor wisselende 
tracées van speciale technieken makkelijk geïntegreerd 
kunnen worden. De betonwanden rond de zaal worden 
ontdubbeld zodat deze box-in-boxstructuur de nodige 
akoestische scheiding kan maken. Het dak van de zaal 
is niet ontdubbeld maar heeft voldoende massa om 
het akoestisch comfort te verzekeren. Het gebruik van 
beton is aangewezen omwille van de vlakke uitvoering, 
de ruime overlasten, de hogere geluidsdempende 
eigenschappen, de hoge thermische massa en 
natuurlijke brandweerstand. De horizontale stabiliteit 
wordt verzekerd door de wanden.

DE ONDERGROND

Er is weinig informatie over de ondergrond beschikbaar 
op DOVlaanderen. Op basis van deze gegevens kunnen 
we veronderstellen dat de eerste drie meter eerder 
leem/kleiachtig zijn. We stellen in eerste instantie 
voor uit te gaan van een (korte) paalfundering voor 
het ontmoetingscentrum waardoor we ‘onafhankelijk’ 
werken van de exacte positie van de beek. We 
vinden geen indicaties terug over het grondwaterpeil, 
maar vermoedelijk zit dit vrij hoog. Gecombineerd 
met de zettingsgevoelige toplagen, moeten bij een 
belangrijke kelder maatregelen genomen worden om 
de invloedsstraal van de bemaling te beperken (lees 
waterremmend scherm in de vorm van een palenwand). 
We hebben geen ondergrondse bouwlagen voorzien 
aangezien dit volgens ons niet past binnen het voorzien 
budget.

ECONOMISCHE PREFABELEMENTEN

Er wordt gestreefd naar een maximale prefabricatie 
van de structuur. De kolommen en de onderschil van 
de vloeren worden geprefabriceerd in het atelier en 
droog op de werf gemonteerd. Enkel de druklaag wordt 
ter plaatse gestort en verzekert de integriteit van de 
structuur door middel van schijfwerking. Dankzij het 
gebruik van geprefabriceerde elementen bouwen we 
op een snelle, economische en efficiënte manier 
(beheersing van planning en garantie voor het halen 
van de uitvoeringstermijn en reductie van de fouten 
en afval), werken we onafhankelijk van het weer én 
beperken we de hinder op de werf en de aanrijroutes.

CRADLE-TO-CRADLE/ CIRCULARITEIT

We trachten de principes van duurzaamheid te 
koppelen aan een cradle-to-cradle-filosofie. In een 
circulaire economie waar gebouwen steeds vaker 
als materialenbank worden gezien, is het vooreerst 
belangrijk te weten welke materialen te gebruiken 
en waarvoor deze hergebruikt kunnen worden. Deze 
principes worden tijdens het ontwerp meegenomen en 
tegelijk streven we ernaar dat de materialen maximaler 
te scheiden zijn voor demontage en hergebruik. 
De hoofddraagstructuur, secundaire structuur, 
ventilatie, etc zijn dan ook allen duidelijk gescheiden 
van elkaar. Daarnaast wordt voor het beton van de 
hoofddraagstructuur, welke niet demonteerbaar is maar 
net ontworpen werd om voor de ‘eeuwigheid’ mee te 
gaan, de CO2-voetafdruk met 70% gereduceerd worden 
door te werken met hoogovencement in plaats van 
Portlandcement (0.0436 ipv 0.140 kg CO2eq/kg) en 
wordt gebruik gemaakt van gerecycleerde granulaten 
in plaats van nieuwe grondstoffen aan te boren (20% 
menggranulaat type B+ volgens prNBN B15-001:2018).

ONTMOETING

Het nieuwe ontmoetingscentrum maakt een duidelijke 
keuze om dé nieuwe ontmoetingsplek van Gullegem 
te worden. Door het positioneren van cafetaria ‘de 
Dorpshoek’ en het open gelijkvloers wordt dit een 
echte bestemming op het centrumplein. Het publieke 
kopvolume zal daarnaast voortdurend geactiveerd zijn 
door de verschillende activiteiten die erin ondergebracht 
worden. 

SOCIALE VEILIGHEID

Het ontmoetingscentrum beschikt over verschillende 
overzichtelijke ruimtes. De vele doorzichten tussen 
ruimtes zorgen voor een goede zichtbaarheid. Er is 
een duidelijke scheiding tussen de publieke en niet-
publieke zones. 

Het ontmoetingscentrum is gemakkelijk te beheren. De 
verschillende ruimtes zijn eveneens gemakkelijk af te 
sluiten en beheerbaar voor het personeel. 

BRANDVEILIGHEID

Het voorstel voorziet in de nodige evacuatiewegen. 
voor het kopvolume voorzien we twee evacuatieroutes. 
Een eerste via de binnentrap. Ook is het mogelijk te 
evacueren over het dak richting de extra evacuatietrap.

1
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ECONOMISCHE DUURZAAMHEID EN CIRCULARITEIT

Schematische aanduiding van de ingrepen naar economische duurzaamheid en circulariteit 

Luchtverwarming

LED-verlichting
afwezigheidsdetectie
daglichtsturing

Performante isolatiegraad

Goede luchtdichtheid

FLEXIBILITEIT EN AANPASBAARHEID

Het voorzien van het programma in vier volumes maakt 
dat deze gemakkelijk apart geprogrammeerd kunnen 
worden. Dit maakt het gebouw naar de toekomst 
toe zeer flexibel. Indien één van de volumes in de 
toekomst een andere bestemming krijgt of de zaal beter 
gehalveerd kan worden in oppervlakte, dan is dit steeds 
mogelijk. Het gebouw kan ook als geheel een andere 
invulling krijgen.

THERMISCH COMFORT

Het basisprincipe is: gebruik duurzame energie en 
gebruik energie duurzaam. Het gebouw wordt voorzien 
van twee technische ruimtes, elk voorzien van één 
lucht-water warmtepomp, gedimensioneerd volgens 
de warmtebehoefte. Hierdoor gaan we voor een 100% 
fossielvrije oplossing. 

De eerste technische ruimte, grenzend aan het 
regiebalkon, omvat één warmtepomp die het kopvolume 
bedient. De ruimtes in het kopvolume worden 
uitgerust met vloerverwarming op lage temperatuur. 
Dit biedt de mogelijkheid de ruimten continu op een 
energie-efficiënte manier naar een basistemperatuur 
te brengen wat de levensduur van de gebruikte 
materialen bevordert. Om de temperatuur in elk lokaal 
af te stemmen op de wensen van de gebruiker wordt 
topverwarming en -koeling van de ventilatielucht 
voorzien. 

In de tweede technische ruimte, gesitueerd op de 
eerste verdieping boven de opslag en controlekamer, 
wordt eveneens een warmtepomp voorzien voor de 
verwarming van de polyvalente zaal en ondersteunende 
ruimtes. De polyvalente zaal is voorzien van 
klimatisatie via lucht. Dit laat toe snel te reageren op 
schommelingen in bezetting en de bijhorende warmte 
of koudevraag. Uiterste aandacht wordt geschonken 
aan het geluidsniveau van technieken zodat er geen 
geluidsoverlast is voor de polyvalente zaal.

HET MINIMALISEREN VAN DE ENERGIEVRAAG

We kunnen de energievraag in dit project tot een 
minimum beperken aan de hand van een aantal 
ingrepen. We voorzien een compact gebouw met 
een sterk doorgedreven isolatie om de netto-
energiebehoefte te beperken. We voorzien beglazing 
met zontoetredingsfactor 50% of lager. We voorzien 
actieve zonwering op alle gevels waar zonlichttoetreding 
is door de verticale elementen in de gevel. Op de 
noord-west gevel is er vaste zonwering. Deze beperken 
de oververhitting. Op het vlak van hernieuwbare 
energie wordt het ontmoetingscentrum voorzien van 
warmtepompen en worden zonnepanelen voorzien 
afhankelijk van de beschikbare oppervlakte. 

LICHT

Het gebouw is zo ontworpen dat er een gerichte 
daglichttoetreding is. We kiezen daarnaast voor 
led-verlichting, bepaald door de duurzaamheid, 
energiezuinigheid en onderhoudsvriendelijkheid. 

WATER

We voorzien een centrale waterverzachter op het 
leidingwater om de onderhoudskost van toestellen 
te beperken en de levensduur te verhogen. We 
voorzien hergebruik van regenwater voor alle toiletten, 
een aantal dubbeldienstkranen en waterbesparend 
kraanwerk op alle toestellen. Het beperkt aandeel 
aan sanitair warm water wordt lokaal opgewekt door 
middel van een warmtepompboiler (leskeuken, douches 
loges) of een elektrische doorstroomboiler (berging 
onderhoud, keuken café).

BINNENLUCHTKWALITEIT

Het gebouw wordt uitgerust met meerdere luchtgroepen 
met warmterecuperatie. De opdeling in meerdere 
toestellen beperkt de hoeveelheid aan kanalen en 
de impact van de technieken op het architecturaal 
ontwerp. Het performant ventilatiesysteem type 
D (balansventilatie) kan zowel automatisch als 
vraaggestuurd zijn om het comfort van de gebruikers te 
verhogen.

De polyvalente zaal wordt voorzien van een aparte 
luchtgroep met een maximaal debiet van 23000 m3/h. 
We houden hierbij rekening met een binnenluchtklasse 
IDA3 (CO2 < 1200 ppm) bij gebruik van de zaal voor 
fuiven met een gevraagde bezetting van 750 personen. 
Een verdere verhoging van het debiet dient bekeken te 
worden in een verder traject. 

Het kanalennet wordt ontworpen met beperkte 
luchtsnelheden en weinig verliezen. De ventilatiegroepen 
worden gedimensioneerd op lage snelheid. Trillingen 
en geluid worden vermeden door de machine los te 
koppelen van de draagstructuur. Er wordt gestreefd naar 
maximale toepassing van ronde kanalen.

MATERIALEN

We kiezen voor een compact gebouw waarbij 
extra aandacht wordt geschonken aan de gekozen 
materialen. Het ter plaatse gestort beton maakt gebruik 
van gerecycleerde granulaten en gebruikt daarnaast 
hoogovencement om de CO2-voetafdruk te beperken. 
De keuze voor prefabelementen is een economische en 
snelle manier van bouwen. 

Verder kiezen we voor een eenvoudige detaillering met 
recuperatie of circulaire gevelstenen, een materiaal 
met een zeer lange levensduur. In het verdere traject 
wordt per fase onderzocht hoe we ecologische en 
herbruikbare materialen verder kunnen integreren.

ONDERHOUD

Economische duurzaamheid en circulariteit worden 
mede beïnvloed door onderhoudsgemak. Ons team 
heeft een rijke ervaring in publieke opdrachten. We 
kunnen hierdoor goed inschatten hoe belangrijk het 
gegeven van een ‘backstage’ en de interne werking is. 

We hebben planmatig ingezet op het creëren van een 
efficiënte en duidelijke backstage. Voorzieningen als 
de afvalruimte en opslagruimtes grenzen rechtstreeks 
aan de buitenruimte. Alle ruimtes zijn door hun positie 
en keuze van materialen gemakkelijk bereikbaar en te 
onderhouden. 

Technische installaties worden op een centraal 
energiemonitoringsysteem aangesloten. 
De branddetectie, netwerkverbindingen en 
toegangscontrole worden aangesloten op het 
gebouwbeheersysteem. De technische installaties zijn 
gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud, dit zonder 
impact op de werking van het gebouw.

Groendak

Daktuin

Vloerverwarming

Warmtepomp

PV panelen

regenwaterrecuperatie

THEATERTECHNIEKEN

In de polyvalente zaal en boven het podium voorzien we 
de nodige basisvoorzieningen die toekomstgericht de 
nodige flexibiliteit bieden in het gebruik:
• Een plat speelvlak met daarboven een technisch

plafond. De theatertrekken boven de zone van het
podium zijn voorzien van elektrische bediening.
Deze zijn bevestigd aan de dakstructuur van het
gebouw.

• Belichting en geluid
• Podiumgordijnen
•  Om verlichting en geluid tijdens een voorstelling

te kunnen bedienen vanuit de regiekamer, worden
ruime kabelgoten geplaatst waarin de bekabeling
van verlichting en geluid bij een voorstelling kan
verlopen. De kabelgoot is ten allen tijde goed
bereikbaar.

• Een uitschuifbare zittribune
• De voorziene stroomvoorzieningen voor geluid

en licht worden gescheiden van elkaar en van
de rest van de elektrische installatie door een
scheidingstransformator.

We opteren hier voor een installatie met trektakels. 
Dit is zeer handig bij een polyvalente zaal die vaak 
gewijzigd zal worden in opstelling. Dit is bij verhuring 
sterk aan te raden. 
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Het inrichtingsvoorstel kan worden gerealiseerd binnen een logisch en 
flexibel faseringverhaal waarbij minder hinder het uitgangspunt is en ook 
de belangrijke (plein)activiteiten zoals de jaarlijkse feesten op “De Gulle” 
maximaal kunnen blijven doorgaan. Op basis van het inrichtingsvoorstel 
komen op hoofdlijnen volgende drie fasen van uitvoering met een geschatte 
realisatietermijn van 24 maanden in beeld. Deze fasering is indicatief en 
kan naargelang de prioriteiten en de beschikbare middelen aangepast en 
eventueel gecombineerd worden. In onderstaand voorstel worden fases 2a 
en 2b gecombineerd en verlopen 3a en 3b opeenvolgend. In samenspraak 
met de betrokken actoren kan dit evenwel bijgestuurd worden naar 2a samen 
met 3a en een laatste fase met fases 2b en 3b. 

Fase 1 ‘bouw van het nieuw OC ontsluiting” . 18 maanden:  
• bouwrijp maken perceel;
• ruwbouw;
• afwerking binnen en buiten;
• afwerking toegankelijkheid omgeving.

 Fase 2a en 2b ‘werken aan de Heulebeek en De Gulle”. 8 maanden  
• gefaseerde opbraak van de bestaande verhardingen, inbuizing

Heulebeek en riolering;
• aanleg van nieuwe wegen, parkpaden en parking;
• aanleg van de speeleilanden en parkmeubilair;
• groenaanleg in het park.

Fase 3a en 3b: ‘werken aan de dorpskern’ . 6 maanden  
• opbraak van bestaande verhardingen (plein en wegenis);
• aanleg van het centrumplein en de kerktuin;
• gefaseerde aanleg van de straten;
• groenaanleg.

Fase A en B: ‘Alternatieve fasering’ 

LOGISCHE FASERING

Fase 1 Fase 3Fase 2 Alternatieve fasering

B A

B

A

B

B

A

A
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De raming is gedetailleerd samengesteld en maakt de beoogde ambities mogelijk. In het licht van de beoogde ambities op vlak van 
klimaatadaptatie, mobiliteit, circulariteit en artistieke ingrepen wordt de aandacht gevestigd op volgende zaken:  

• Algemeen: de sterke ontharding van de verschillende overmaatse wegen en parking zal een kostenpositief effect hebben
gezien de beperktere oppervlakte nieuwe verharding en beperktere impact op het rioolstelsel.

• Klimaatadaptatie: om bij aanvang van de realisatie reeds een sterk bomenbeeld te krijgen is uitgegaan van een kostprijs voor
bomen met een grote plantmaat.

• Mobiliteit: aanleg van de wegen en heraanleg van de parkeerzone is inbegrepen in de raming.
• Circulariteit: hergebruik van materialen (vb. recuperatie van op te breken (beton)straatstenen i.f.v. fundering) kan een gunstige 

invloed hebben op de uitvoeringskost. Hiermee is voorlopig nog geen rekening gehouden in de raming.
• Artistieke ingrepen: voor de raming van de bruggen, lijnen in het landschap, maar ook voor ander specifieke onderdelen,

werd vertrokken uit recente realisaties en is reeds contact opgenomen met leveranciers om de kostprijs zo correct mogelijk
in te schatten.

Op basis van het conceptontwerp en deze raming kan het ontwerp worden bijgesteld waarbij op basis van dialoog en participatie 
prioriteiten en suggesties tot verfijning komen. Vanuit de financiële marge (onvoorziene kosten) is een zekere kostenflexibiliteit 
voor handen om bepaalde ontwerponderdelen aanzienlijk bij te sturen of beter om te gaan met onverwachte kosten. Het ereloon 
(zie inventaris) houdt rekening met de complexiteit en omvang van het project zoals opgenomen in deze visiebundel. Eveneens 
het ereloon van alle onderaannemers is gebaseerd op de verschillende onderdelen van ons voorstel.  

KOSTENBEHEERSING 

De raming van het inrichtingsvoorstel past binnen het voorziene budget van de opdrachtgever en vormt de basis voor 
kostenbeheersing bij de verdere uitwerking van dit conceptontwerp tot uitvoeringsontwerp. Gedurende het gehele ontwerpproces 
wordt de kost van het bouwproject gestaafd aan de hand van de raming als toetsingskader.  

De raming van het conceptontwerp is degelijk onderbouwd en vormt hiermee de betrouwbare basis. Naar gelang het ontwerpproces 
vordert wordt deze raming steeds verder verfijnd. Bepaalde ramingsposten worden onderverdeeld in detailposten. Tijdens het 
ontwerpproces maakt het ontwerpteam niet alleen gebruik van haar kennis van details en prijzen uit eigen recente projecten maar 
contacteert het ook fabrikanten en leveranciers. Zo wordt steeds gewerkt met accurate ramingsprijzen voor een slim en doordacht 
ontwerp, gebruik makende van eigen praktijkervaring, maar ook de juiste productinformatie. Er wordt ook steeds naar alternatieven 
onderzoek gedaan waarin voor- en nadelen en kostprijs worden vergeleken. Wanneer belangrijke afwijkingen ontstaan ten opzichte 
van de raming wordt dit snel opgemerkt en is het meestal eenvoudig aan te tonen waar deze budgetoverschrijdingen vandaan 
komen.  

Op het einde van het ontwerpproces resulteert dit in een detailmeting met raming. Het ontwerpteam investeert ook veel tijd in een 
logisch en gedetailleerd plan, uitgebreid overleg met betrokken diensten tijdens ontwerp en nauwkeurig lastenboek. Zo wordt het 
aantal onverwachte elementen tijdens uitvoering gereduceerd, wat leidt tot minder speculatieve prijzen bij inschrijving en minder 
discussies tijdens de uitvoering. Tijdens het uitvoeringsproces vormen de aanbestedingsprijs en het lastenboek het toetsingskader. 
Het ontwerpteam monitort de kosten maandelijks via de maandelijkse vorderingsstaat. Hierbij wordt nauwkeurig gecontroleerd of 
de uitgevoerde hoeveelheden overeenstemmen met de voorziene hoeveelheden. Indien overschrijdingen dreigen, wordt er tijdig 
bijgestuurd. Wanneer om één of andere reden toch onverwachte kosten naar boven komen, brengt het ontwerpteam de bouwheer 
hiervan steeds snel op de hoogte. 

RAMING VS CO-CREATIE 

Gezien het co-creatief traject die we wensen te doorlopen, werden eveneens mogelijke varianten uitgewerkt (vb. speeleilanden) die 
uiteraard hun implicaties kunnen hebben op het uiteindelijke uitvoeringsbedrag. De kosten per deelgebied zullen steeds worden 
afgebakend ten opzichte van de totale opwaardering van het centrum van Gullegem en in samenspraak met de opdrachtgever. 
Gedurende het gehele ontwerpproces wordt de kost van het bouwproject gestaafd aan de hand van de raming als toetsingskader. 
De raming van het conceptdossier is degelijk onderbouwd en vormt hiermee de betrouwbare basis. Om de kostenbeheersing vanaf 
de start van het project goed op te volgen, zal reeds bij de startfase een elementenraming worden opgesteld voor de totaliteit van 
het project, opgesplitst volgens de deelzones en/of volgens eventuele thematische aanpakken.  

OMGEVING . 4/03/2022 . 21120_TK_004_raming_HaDr_V2.xlsm

KOSTENFLEXIBILITEIT
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KOSTENBEHEERSING ONTMOETINGSCENTRUM

De doordachte organisatie en heldere (bouw)logica van het ontwerp 
vertalen zich in een beheersbaar financieel model voor de bouwkost van 
het ontmoetingscentrum. Een robuuste en tijdloze structuur wordt kwalitatief 
ingezet met de ruwbouw als afbouw. Courante materialen worden door 
compositie en gebruik op een hoger niveau getild terwijl ze bijdragen tot 
een gebouw dat tegen een stootje kan. De traditionele bouwmethodes zijn 
rechttoe rechtaan hetgeen timing en budget ten goede komt. 

De berekening van de bouwkost voor het ontmoetingscentrum is opgebouwd 
aan de hand van effectieve metingen voor Architectuur, Stabiliteit, Speciale 
Technieken en Theatertechnieken. De raming is opgemaakt op basis van 
de gangbare eenheidsprijzen op datum van de publicatie van de opdracht. 
Om binnen het vooropgestelde bouwbudget van 3.750.000euro te blijven 
hanteren we de volgende insteken. 

DE OPPERVLAKTES ZIJN GERESPECTEERD
De gevraagde oppervlaktes binnen het ontwerp zijn gerespecteerd, waarbij 
de ontbrekende oppervlaktes in lijn met de verwachtingen zijn begroot. De 
totale bruto vloeroppervlakte van 2.020m2 sluit hierbij aan bij de indicatieve 
1.950m2 van de ontwerpoefening door de opdrachtgever. 

DUBBEL GEBRUIK IN DE RUIME ZIN
Ruimtelijke, en bijgevolg budgettaire optimalisatie, is mogelijk via 
breed gebruik van bepaalde programma onderdelen, zoals de ateliers 
(verenigingen) en de leskeuken (evenementen). Hierdoor kan ruimte (en 
investering) gevrijwaard worden (in het gebouw en/of in de gemeente). 
Dezelfde visie wordt ook toegepast voor andere domeinen zoals de speciale 
technieken. Bij grotere  evenementen wordt de luchtgroep van het 
kopse gebouw ook gebruikt  voor de verluchting zaal. Zo is de zaal 
gedimensioneerd op frequent gebruik en is er toch voldoende debiet voor die 
activiteiten met specifieke vereisten.

ROBUUSTE BOUWMETHODIEK
De voorziene afwerkingen zijn robuust en hebben weinig onderhoud nodig. 
Dit principe van “ruwbouw als afbouw” staat toe om het budget bijkomend 
de beheren. De ruwbouw elementen (beton, metselwerk, ...) bieden de 
mogelijkheid om direct als afwerking te dienen. We hechten veel belang aan 
een logische structuur en eenvoudige detaillering. Complexe details of een 
ongewoon gebruik van materialen wordt vermeden zodat het project op een 
realistische en economische manier kan uitgevoerd worden. 

BASIS MET NICE-TO-HAVES
Het wedstrijdontwerp steunt op een reeks weloverwogen (technische) 
ontwerpbeslissingen. De kostenraming vormt een kwalitatieve basis waar 
bovenop specifieke aspecten als nice-to-have worden vermeld en dienen te 
worden besproken om de impact op het bouwbudget te bepalen. Het betreft 
specifiek de (detail)kosten gepaard aan de akoestische verwachtingen, 
de vertaalslag van duurzaamheidsambities in de speciale  technieken 
en ambities voor de theatertechnieken.

Voor de theatertechnieken opteren we voor installatie met trekkabels. Dit is 
zeer handig bij een theaterzaal die vaak gewijzigd zal worden in opstelling 
(bij verhuring van de zaal raden wij dat ten sterkste aan). Het grote voordeel 
is hier dat alle apparatuur op een veilige manier kan bevestigd worden 
(boven de grond op montage hoogte) De techniekers testen ongetwijfeld hun 
installatie voor een optreden en hebben meestal voldoende reservemateriaal 
bij. Bij een tijdelijke installatie wordt er vaak gebruik gemaakt van apparatuur 
die bedient kan worden vanuit de regie waardoor de bereikbaarheid van de 
trussen tijdens een voorstelling/optreden ook niet meer noodzakelijk is. Een 
combinatie met loopbruggen is ook mogelijk maar dan moet worden gerekend 
op minstens een verdubbeling van het voorziene budget.

Deze insteken worden bij aanvang van de opdracht in samenspraak met de 
opdrachtgever verder uitgewerkt om de bouwkost optimaal te blijven beheren 
gedurende het gehele ontwerp (en bouw)proces. De veronderstellingen uit 
het wedstrijdontwerp en onze ervaringen met soortgelijke realisaties worden 
in overleg getoetst aan de noden en wensen van de opdrachtgever (en de 
gebruikers). Zo kunnen de (financiële) prioriteiten binnen de opdracht 
verduidelijkt worden en staan de verschillende expertises binnen het 
ontwerpteam de opdrachtgever bij om weloverwogen keuzes te maken. 

SUBSIDIEPOTENTIEEL - 6% BTW REGELGEVING
Binnen de duurzame ambities van de opdracht willen we nagaan of 
het project in aanmerking komt voor Investeringssubsidies mbt cultuur 
en jeugdinfrastructuur  (voormalige FOCI-subsidie).  Tot recent waren 
de 3 peilers: het automatiseren van theatertrekken, algemene 
toegankelijkheid en energiebesparende maatregelen. Schoolgebouwen, 
waaronder ook kunstacademies, kunnen aan een verlaagd BTW-tarief van 
6% worden gerealiseerd. Door het aandeel van de kunstacademie binnen 
het ontmoetingscentrum te optimaliseren (met dubbel gebruik voor een 
ruimer publiek) kan een financiële meerwaarde uit deze regelgeving worden 
onderzocht.
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Ons ontwerpvoorstel wil verder bouwen op de inzichten die verkregen werden in het reeds opgestarte 
participatief proces. We leggen hiervoor een grote procesbereidheid aan de dag. We werken verder 
op de krachtlijnen die in de voorafgaande haalbaarheidsstudie werden uitgezet voor het park en het 
ontmoetingscentrum. Ons ontwerpvoorstel, dat we in deze bundel naar voor schuiven, geeft onze visie 
op het transformatieproject in Gullegem weer. We willen dit voorstel graag verder in dialoog willen 
uitwerken. We zetten daarbij verder in op participatie en een dialoog met alle gebruikers om hun vraag 
nog beter te begrijpen. De gemaakt keuzes zullen zo maximale flexibiliteit voor de toekomst garanderen 
en tegelijkertijd specifiek inspelen op de noden van vandaag.  
We wensen dit te doen aan de hand van een aantal participatiemomenten, zoals ook opgenomen in 
onze fasering. Na zo’n participatiemoment worden de verschillende thema’s en conclusies duidelijk 
uitgezet in een presentatie zodat verder kan gewerkt worden op deze bevindingen. Er zullen ook een 
aantal presentaties voor de bouwheer worden ingepland waarbij verschillende topics verder in detail 
besproken worden. Dit brengt een dialoog op gang, waarbij constructief gewerkt wordt aan het nieuwe 
ontmoetingscentrum en parkdorp voor Gullegem. Daarnaast kunnen we in samenspraak met de 
bouwheer eveneens bekijken hoe er verdere participatie met de bewoners kan georganiseerd worden 
zodat we tot een breed gedragen project komen. Dit is een verderzetting van de interactie die bij de 
haalbaarheidsstudie al op gang werd gebracht. 

De teamvoorstelling toont aan binnen welke interne rolverdeling het ontwerpteam van dit project een 
succes wil maken. De procesaanpak verduidelijkt welke stappen tot een kwaliteitsvolle realisatie leiden 
terwijl de communicatieaanpak verzekert hoe vanuit participatie en co-creatie niet alleen de gemeente 
maar ook haar bewoners en andere actoren mee kunnen bouwen aan het Gullegem van morgen. 

COMMUNICATIESTRATEGIE 

Omwille van de vele betrokken actoren en de gelaagdheid van het ontwerp reiken we participatie en co-
creatietraject aan. In het bijzonder voor de verdere invulling van het park en publiek domein zal dit vanuit 
de vier ontwerplagen, zoals beschreven bij het raamwerk, benaderd worden om vanuit de verschillende 
achtergronden van actoren de grootste meerwaarde en bijdrage te genereren. Het wordt een proces voor, 
maar ook door mensen. Belangrijk uitgangspunt is dan ook dat het inrichtingsvoorstel van voorliggende 
bundel als conceptontwerp een belangrijke ontwerpaanzet vormt maar tegelijk nog voldoende flexibiliteit 
behoudt om vanuit de aangereikte ontwerplagen en thema’s rond blauwgroen netwerk, mobiliteit, 
circulariteit en gebruik van de publieke ruimte te verfijnen of bij te sturen. Dit onderstreept het belang van 
nauwe dialoog met de opdrachtgever en de rol van participatie en co-creatie. 

EEN BREED EN GEDRAGEN CO-CREATIEF PROCES

Een aanspreekbare stakeholdermanager 

De communicatiestrategie vertrekt van verschillende clusters van stakeholders die in de communicatie 
en de inspraak een plek moeten krijgen. Zoals bij elke project in de publieke ruimte is het belangrijk 
om elke expertise een juiste plek te geven. Volgende clusters worden naar voor geschoven voor een 
inspraakmodel op maat: 

• Bestuurlijke en administratieve spelers: lokaal en regionaal politici, diensten en administraties
• Handelaars: huidige en toekomstige
• Bewoners: inwoners van Gullegem en directe omgeving
• Gebruikers: huidige en toekomstige gebruikers van De Gulle en aanpalende publieke ruimte
• Maatschappelijk middenveld: Scholen, Senioren, lokale verenigingen, Fietsersbond, …

Om de dialoog met deze clusters te sturen zal de communicatie-expert van het team optreden als neutrale 
stakeholdermanager die het aanspreekpunt wordt van al deze stakeholders. Hij detecteert mogelijke 
struikelblokken en opportuniteiten, ontmijnt en begeleidt individuele gesprekken en gemeenschappelijke 
sessies met stakeholders.  

Een brede communicatiestrategie 

Het nieuwe OC en aangrenzend park en plein zijn zonder twijfel de parel in de kroon van de ruimtelijke 
ontwikkeling van Gullegem. Een allesomvattende communicatiestrategie is dan ook cruciaal. In die 
strategie definiëren we drie afzonderlijke sporen. Voor elk van deze sporen moet de volgende centrale 
vraag in een communicatieplan worden beantwoord: Wat communiceren we naar wie? En hoe en 
wanneer doen we dat? 

1. Project communicatie:

Dit project-spoor neemt alle stakeholders mee doorheen de verschillende stappen. Van de aftrap van het 
project tot de inauguratie van het nieuwe OC en centrumplein. Voor elk van bovenstaande gedefinieerde 
stakeholders moet een efficiënt en passend kanaal, en boodschappen worden vastgesteld. Dat kan 
via een nieuwsbrief, een magazine of een social media-account. Maar eveneens via een eenvoudige 
bewonersbrief of bijdragen in de bestaande gemeentelijke kanalen. Als ontwerpteam zien we hier 
een belangrijke en nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten om periodiek en tijdig te 
communiceren. Ons team staat in voor het aanleveren van inhoudelijke input zoals beknopte heldere 
teksten en visualisaties. Voor de heraanleg onderscheiden we verschillende thema’s, of ontwerplagen. 
Zo wordt bijvoorbeeld de groene-blauwe structuur van de omgeving een belangrijke topic. Daarnaast zijn 
er de vervoersmodi en toegankelijkheid van de kern. Elk van deze ontwerplagen vormt een spoor in de 
inspraak en uiteraard ook in de bijkomende communicatie.  

2. Werfcommunicatie:

Voor heel wat betrokken partijen zal vooral het onderdeel werfcommunicatie belangrijk zijn. Gelet op de 
omvang van de werken, zal een doordachte fasering belangrijk zijn. Wat kan en mag er tijdens de werken, 
wat is de impact op lokale horeca, openbaar vervoer, fietsers enz. Een proactieve en doorgesproken 
werfcommunicatie kan heel wat mogelijke weerstand en misverstanden vermijden. Tijdens de werken is 
een goede communicatie met de aannemer cruciaal om te anticiperen op de vooruitgang en eventuele 
veranderingen in de werfplanning. Die timing moet dan weer gecommuniceerd worden naar de 
verschillende stakeholders. 

3. Gemeentemarketing / -communicatie:

Dit laatste spoor kan best aansluiten bij bestaande citymarketing initiatieven en ruimere positionering 
van Gullegem. Hier wordt de gemeente op lokaal, regionaal en nationaal vlak gepositioneerd. Heldere, 
brede communicatie over de ambities en de herinrichting van de kern en de verbinding van Bergelen en 
het Groen Lint is intrinsiek de beste stadsmarketing. Vooral de brede communicatie naar de bevolking en 
breder, via sociale media, kan bijdragen tot een positief verhaal voor de stad als geheel.

PROCESBEREIDHEID 
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HET TEAM

B-ILD werd opgericht in 2009 en groeide ondertussen uit tot een
team van tien architecten. Het bureau heeft heel wat ervaring met
overheidsopdrachten en specifiek met projecten voor scholen en
gemeenschapsvoorzieningen.

Zo realiseerde B-ILD naast diverse doordachte schoolprojecten, met 
opvang, speelpleinwerking en bijzondere jeugdzorg, het vrijetijdscentrum 
Warot in Herent. B-ILD heeft een sterke affiniteit met de lokale context en 
werkt op dit moment aan de realisatie van de Mattenzaal in Kortemark en  
won recent de Winvorm wedstrijd voor het nieuwe ontmoetingscentrum 
Brigida in Staden.  

Kelly Hendriks – 18jaar ervaring – 
zaakvoerder B-ild – uitgebreide ervaring 
overheidsopdrachten en culturele centra

. Jeroen Vander Beken – 15 jaar ervaring – CEO Ney & 

Partners - ruime ervaring met publieke opdrachten

. Raphaël Cornelis – 10 jaar ervaring als ingenieur stabiliteit 

– projectleider en specifieke expertise in bruggenbouw

. Paul Mees- zaakvoerder - meer dan 50 jaar ervaring - 

zaakvoerder Daidalos Peutz - akoestisch advies voor talrijke 

zalen in Vlaanderen

. Lore Dhaene – 7 jaar ervaring – projectleider - expert 

akoestiek

Maxime Czvek – 12 jaar ervaring – 
zaakvoerder Czvek Rigby - ruime ervaring 
inzake openbare opdrachten - projectleider 
en SPOC voor ontwerp architectuur

Hans Druart – 15 jaar ervaring – ruime 
ervaring inzake projectcoördinatie openbare 
opdrachten – projectleider en SPOC voor 
ontwerp landschap

Luc Wallays – 35 jaar ervaring – creatief 
directeur OMGEVING – landschapsarchitect 
& stedenbouwkundige – kwaliteitsbewaking 
ontwerp en realisatie

Kristof De Bonte – 16 jaar ervaring – technisch 
directeur OMGEVING – burgerlijk ingenieur 
architect – kwaliteitsbewaking technische 
uitvoering

Marie Geldof – 1 jaar ervaring – medewerker 
ontwerp en participatie

. Bart  Jakobs – 22 jaar ervaring – - expert waterbeheer - 

projectleider voor diverse projecten met VMM

. Olivier Elsen – 23 jaar ervaring – adviseur publieke ruimte 

en infrastructuur - projectleider voor de realisatie Park Groot 

Schijn

Thomas Rigby – 14 jaar ervaring – 
zaakvoerder Czvek Rigby - ruime ervaring 
inzake openbare opdrachten - werkt met 
Daidalos Peutz en NEY aan Volkshuis 
Anderlecht

Marian Pocuch – 10 jaar ervaring – 
projectmedewerker Czvek Rigby - ruime 
ervaring inzake openbare opdrachten - werkt 
mee aan het ontmoetingscentrum De Kruierie 
en De Samenkomst

Birgitt Use – 6 jaar ervaring – uitgebreide 
ervaring overheidsopdrachten

Bruno Despierre – 18 jaar ervaring – 
verantwoordelijke administratieve opvolging 
en omgevingsvergunning

Joris Kerremans – 15 jaar ervaring – 
projectleider uitvoering

Czvek Rigby is opgeriht in 2016 en heeft een bijzondere affiniteit met de 
kleinstedelijke dynamiek waar levenskwaliteit gerealiseerd moet worden 
binnen de condities van de bestaande en budgettaire context. Ze zetten 
hierbij in op een integrale aanpak, met een bewustzijn van alle actoren in 
het proces, om tot gedragen en creatieve voorstellen te komen. 

Czvek Rigby werkt vandaag samen met Daidalos Peutz aan de 
Kruierie te Balen, een vrijetijdscentrum met bibliotheek, kunstacademie 
en polyvalent zaal; en het ontmoetingscentrum De Samenkomst in 
Ledegem, een polyvalente zaal en kunstacademie op een boogscheut 
van Gullegem.  

OMGEVING is een gelauwerd ontwerpbureau voor stedenbouwkundige 
studies en realisaties van landschap en publieke ruimte. Het heeft een 
brede waaier aan ervaring van waterlopen om alle aspecten inzake de 
aanleg van een centrumplein, het openleggen en herinrichten van de 
Heulebeek en het opwaarderen van centrale groenzones te Gullegem op 
een kwalitatief en technisch onderbouwde wijze uit te werken.

Binnen hun uitgebreid portfolio bevindt zich onder meer de (gefaseerde) 
Centrumvergroening van Mechelen met de aanpak van de oevers van 
de Dijle. Met Czvek Rigby werken ze aan een sociaal huisvestingsproject 
binnen een masterplan tussen de forten en het station van Dendermonde. 

Antea Group heeft als internationaal studiebureau een ruime ervaring 
in de technische ondersteuning voor het landschappelijke ontwerp. 
In nauwe samenwerking met OMGEVING neemt Antea Group  het  
hydraulische regenwaterstudie voor openbare riolering, infiltratie 
en buffering hemelwater; ontwerp openlegging Heulebeek; het 
milieuhygiënisch onderzoek en veiligheidscoördinatie op zich.

Daidalos Peutz  is een gerenommeerd advies -en ingenieursbureau op 
het gebied van akoestiek in België en daarbuiten. Hun werking steunt op 
een diepgaand begrip van de context en de wensen van de verschillende 
actoren, zowel voor de ruimte akoestiek als het geluid naar de omgeving.

ENDES is een technisch studiebureau een ruime lokale kennis en een 
uitgebreide ervaring met onmoetingscentra en zalen. Zo werkt Endes 
momenteel aan de renovatie van CC de Ruiterhal in Brasschaat, voor 
zowel de speciale technieken als de theatertechnieken. 

Ney & Partners is een bureau van ingenieurs en architecten die 
structuren en infrastructuur ontwerpt. Het bureau werkt(e) mee aan 
talloze exemplarische projecten en combineert innovatieve structuren 
met financiële rentabiliteit en betrouwbaarheid.

De tijdelijke maatschap B-ILD Czvek Rigby OMGEVING bestaat uit de 
drie ontwerpers binnen het team, waarbij OMGEVING instaat voor het 
landschap en de publieke ruimte en Czvek Rigby en B-ILD samen als 
één bureau voor architectuur optreden. In onderaanneming worden de 
beide pilaren, landschap en architectuur, binnen de maatschap technisch 
ondersteunt respectievelijk door Antea Group (waterbeheer, technische 
adviezen infrastructuur en landschap) en door NEY & Partners (stabiliteit), 
Endes (theatertechnieken, speciale technieken en EPB) en Daidalos Peutz 
(akoestiek). DGM consulting staat in voor de veiligheidscoördinatie voor de 
gebouwen. De verklaringen tot samenwerking werden toegevoegd aan het 
offerteformulier.

De collectieve ervaring van Czvek Rigby + BILD is reeds van toepassing 
in diverse studie en realisatie van architectuuropdrachten. Samen met 
OMGEVING, en hun uitgebreide expertise van in landschap en publieke 
ruimte,  hecht Czvek Rigby + B-ILD veel belang aan een nauwe samenwerking 
met de technische partners. Gedurende het gehele bouwproces zullen 
beide pilaren van de opdracht, namelijk landschap en architectuur, elk door 
één aanspreekpunt worden vertegenwoordigd. Samen staan deze twee 
aanspreekpunten in voor de kwalitatieve wisselwerking tussen landschap 
en architectuur, terwijl ieder van hen de studies van de partners coördineert 
en deze verwerkt in diens ontwerp om tot een coherent resultaat te komen. 
Hans Druart treedt hierbij op als SPOC voor het ontwerp landschap en 
Maxime Czvek voor het ontwerp architectuur naar de bouwheer. Hierdoor 
is een duidelijke structuur en heldere communicatie verzekerd welke zowel 
verwevenheid als de autonomie van het landschap- en architectuurontwerp 
ondervangt.

+

. Jan  Acx – 30 jaar ervaring – bestuurder Endes - projectleider 

BU-manager Akoestiek & Theatertechnieken

. Peter De Vlieger - 6 jaar ervaring - expert duurzame 

technieken en EPB

. Lindy Espeel - 15 jaar ervaring -  ruime ervaring inzake 

theatertechnieken
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