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Een nieuwe bibliotheek voor Sint-Martens-Latem moet vele dingen 
tegelijk zijn.

In zijn voorgeschiedenis was de bibliotheek in de eerste instantie een 
idee, een engagement en een groeiende collectie. Door het appropriëren 
van de bestaande villa naast de school, was haar ontstaansgeschiedenis 
onlosmakelijk verbonden aan haar zijn. De villa naast de school werd 
bibliotheek. De inhoud was duidelijk, de presence ontbrak.

Met de intentie een nieuwe bibliotheek te bouwen kan het belangrijke 
publieke karakter van de bibliotheek veel beter worden uitgespeeld. De 
nieuwe bib is in de eerste plaats een centraal publiek punt. De ‘grootste 
kamer in het grootste huis’ van de gemeente. In de traditie van het 
‘culturele centrum’ is de bibliotheek opgezet als een grote leefruimte, 
gedeeld door de bewoners van de gemeente. De leeszaal is leeskamer 
in directe relatie tot haar tuin. De leestuin vorm het centrum van de 
bibliotheek. 

INTRODUCTIE

De bibliotheek die we vandaag voorstellen is bewust eenvoudig van 
opzet. Een zadelvormig dak wordt afgebakend door een cirkelvormige 
perimeter. De perimeter snijdt de zadeldakvorm tot een markante figuur 
in het centrum van de gemeente, als ankerpunt, als eerste element van 
een cluster van publieke gebouwen - gebouwen in de dorpskern, langs 
de wegel en langs het nieuwe gemeentebos.

Het is belangrijk voor een gemeentebibliotheek vandaag om een juiste 
maat te vinden. Gezien onze relatie met boeken verandert (maar niet per 
se slechter wordt) is het volgens ons belangrijk om een overzichtelijke 
ruimte te maken waar een intieme relatie met het object van het 
boek en andere nieuwe media kan worden beleefd en gevonden. De 
bibliotheekruimte hebben we daarom opgezet als een grote leefkamer 
rondom een intieme tuin. 

De leestuin presenteert zich als een geprivatiseerd stukje uitgesneden 
landschap van het opnieuw aangelegde gemeentebos. Het deelt de 
boomsoort en algemene opzet, maar biedt door haar maat en innige 
relatie met de boekenwand een andere intimiteit. 

Een nieuw bibliotheekgebouw voor Sint-Martens-Latem is een nieuw 
publiek gebouw, het is een eenvoudig herkenbare leefruimte van het 
gedeelde boek, de plek voor bewuste contemplatie, maar evengoed 
een toegankelijke plek, een gedeelde leefkamer, een boekentuin in het 
grootste huis van de gemeente.
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De bouw van een nieuwe bibliotheek speelt zijn publieke karakter uit. De bibliotheek 
wordt een centraal ontmoetingspunt en ‘het grootste huis van de gemeente’. Het nieuwe 
gemeentebos fungeert als zachte doorsteek tussen Latemstraat en Burgemeesterstraat. Bib 
en school vormen een centraal baken en herkenningspunt in Sint-Martens-Latem.

In een volgende fase kan een betere integratie door renovatie van de 
basischool worden meegenomen. Het vrijmaken van de latere uitbreidingen 
en versterken van de basisfiguur verankert naast de bib ook de school in het 
nieuw gemeentebos.

LEGENDE OMGEVINGSPLAN 1/1500
1. Latemstraat
2. Burgemeesterstraat    
3. Nieuwe bibliotheek 
4. Visie school
5. Nieuw gemeentebos

EEN TOEKOMSTGERICHT PROJECT

De school en enkele woonhuizen bevinden zich in een typische kavelstructuur. De typologie van 
de hellende daken was kenmerkend voor het vroegere Sint-Martens Latem.

1. Vroegere toestand 2. Huidige toestand

3. Nieuwe toestand 4. Toekomstvisie

De villa naast de school is ondertussen bibliotheek geworden. Een reeks uitbreidingen werden 
doorheen de tijd voorzien voor de school (overdekte speelruimtes) en de bib (schoolrefter). 
School en bibliotheek delen hierbij een aantal functies.
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BIBLIOTHEEK EN LANDSCHAP

3.

LEGENDE SITEPLAN EN SNEDE 1/500

1. Entree tot de school en bibliotheek vanaf de Latemstraat     
2. Parking bibliotheek en school Latemstraat (8pp incl. mindervaliden)      
3. Bibliotheek met centrale leestuin          
4. Een gemeentebos voor de nieuwe bibliotheek en de school   
5. Entree tot de school vanaf de Latemstraat én Burgemeesterstraat      
6. Parking school Burgemeesterstraat (6pp + 8pp incl. mindervaliden)

1. 5. 6.2. 4.

Parkpad
De bibliotheek en de school worden ingepast in een parksfeer. 
Aansluitend op de fijnmazige padenstructuur van de gemeente, 
voorzien we in een zachte verbinding tussen de Burgemeesterstraat en 
de Latemstraat. Deze connectie verzorgt niet alleen de hoofdtoegang 
tot de school en de bib. Het wordt ook een zachte verblijfsruimte, met 
genereuze parkfuncties.

Een bibliotheek van bomen
Eigenlijk maken we bos. De bib en de school vragen om een groen 
kader, met een informeel pad en natuurlijke vegetaties. We waarderen 
de bestaande bomen op de site, zoals de paardekastanje en de 
berken. Daarnaast planten we ook 40 nieuwe bomen aan, die samen 

de boombibliotheek vormen. We verzamelen alle boomsoorten uit de 
bosrijke omgeving op de site en benoemen ze ook. 

Licht en lucht
Het gemeentebos oogt overzichtelijk, lichtdoorlatend en goed verlicht. 
De boomkeuze en de dichtheid van heel open langs het hoofdpad, tot 
eerder besloten aan de randen. Ook in de leestuin van de bibliotheek 
duiken enkele transparante bomen op. De onderbosvegetatie kan 
geïntroduceerd en beheerd worden via harmonisch parkbeheer. Op die 
manier trachten we het informele pad in te passen in het groene DNA 
van de gemeente. De natuur wordt daarbij de drager, de achtergrond én 
de voorgrond voor de bib en de school.

Enkele markante ingrepen zetten het parkpad kracht bij. De figuren van 
de visueel kunstenaar van het team zorgen voor activiteit en kleur langs 
het pad, telkens in relatie tot school en de bib. Parkeren wordt bewust 
langs de straat georganiseerd, in een waterdoorlatende bestrating. 
Zo kan de zachte verbinding volledig verkeersvrij blijven, op leveringen 
en hulpdiensten na.
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Een cirkelvormige perimeter vormt een nieuw alzijdig gebouw dat zich opent en tegelijk afsluit van zijn 
omgeving. Zowel de nieuwe bibliotheek als de school kennen hierdoor geen echte achterzijde meer. Het 
nieuwe bibliotheekgebouw respecteert zo ook zijn bouwlijnen en afstand met de buren, de school en de 
straat. Het nieuwe gebouw vormt een herkenningspunt in de dorpskern van Sint-Martens-Latem.

1. Een alzijdig gebouw 2. Een centrale leeszaal en -tuin
In deze ronde perimeter snijdt een vierkante figuur zowel een intieme leestuin als de polyvalente zaal uit. 
De ruimtes en bibliotheek eromheen profiteren zo van het licht, zicht en extra geborgen ruimte die deze 
leestuin biedt. Boeken en bibliotheek blijven overal zichtbaar aanwezig in het gebouw.

4. Onder één dak
Verschillende functies binnen het gebouw (bib, school, werkruimtes, archief,...) worden gehuisvest onder 
één dak. De perimeter snijdt de zadeldakvorm tot een herkenbare figuur in het centrum van de gemeente. 
Het uitgesneden dakprofiel van de centrale leestuin toont zich qua vorm en schaal als een herinnering naar 
het vroegere woonhuis. 

3. Een boekenperimeter
Aan de binnenzijde van het gebouw wordt rondom de gevel een strak ritme van structurele elementen 
geplaatst. Deze vinnen zijn de hoofddraagstructuur van het gebouw maar vormen tevens de 
bibliotheekkasten. Het zadeldak wordt zo gedragen door een continue boeken- en kastenwand. Deze 
ronde perimeter wordt als interieurelement ingezet en gebruikt doorheen het hele gebouw.

KRACHTLIJNEN VAN DE BIBLIOTHEEK
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LEGENDE PLAN NIVEAU +1    1/200
1. Mezannine bibliotheekkast met studieplekken en zicht op de leestuin
2.  Werkplekken bibmedewerkers met overzicht op de bibliotheek en de leestuin   
3. Archief en documentatiecentrum met leestafel / afgesloten archief
4. Leslokalen levensbeschouwing en academie met zicht op de leestuin en Latemstraat

LEGENDE PLAN GELIJKVLOERS    1/200 (vorige pagina)
1. Entree, foyer en onthaal bibliotheek    
2.  Entree en vestiaire naar polyvalente ruimte en leslokalen   
3. Sanitair en circulatie (2M + 2V + 1MV)
4. Bibliotheek   
5. Lees- en studietafel met zicht op de leestuin   
6. Boekenlounge    
7. Centrale patio en leestuin    
8. Polyvalente ruimte voor de bib, school en academie (refter, evenementen,...)    
9. Kitchenette en stockageruimte
10. Computerlokaal / documentatieruimte met zicht op de intieme tuin tussen school en bib

1. 2.

3.

4.4.

4.

BB

AA
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SNEDE AA 

SNEDE BB

1.

4.

4.

7.

7.

8.10.

2.

 4.



14

EEN DUBBELE WERKING

De ronde bakstenen perimeter maakt de hoofdruimte van het 
bibliotheekgebouw. De bibliotheekkasten binnenin zijn erlangs 
opgebouwd en dragen tevens het dak. De kastenwand definieert 
de scheidingslijn tussen bibliotheekruimtes en gemeente. In de 
ronde perimeter maakt een vierkante figuur zowel de leestuin als 
de polyvalente zaal. Beide ruimtes verdelen de bibliotheek in vier 
vergelijkbare kwadranten. 

De leeszaal en de boekenruimte van de bibliotheek betrekken twee 
kwadranten (1/2) en maken zo een sequentiële ruimte rond te leestuin 
tot de polyvalente ruimte (die bij gelegenheid ook als grote lees- en 

BIBLIOTHEEK

SCHOOL

ACADEMIE

1

2

3

4

4

5

6

BIBLIOTHEEK - 190m2

FOYER / ENTREE (BIB + SCHOOL) - 90m2

COMPUTER- EN DOCUMENTATIERUIMTE - 90m2

LEESTUIN - 160m2

POLYVALENTE RUIMTE - 160m2

LESLOKALEN (+1) - 30m2 / 65m2 / 65m2

ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM (+1) - 45m2

BUREAU BIBMEDEWERKERS (+1) - 45m2

leraarskamer en zorgklassen blijven in de school na verhuizen 

computerklas en muziekklassen

activiteitenzaal kan dienen). 
Aansluitend is in een derde kwadrant (3) de documentatie- en 
computerruimte onder gebracht. In directe relatie met de bibliotheek en 
de polyvalente ruimte. In het vierde kwadrant (4) zijn twee geschakelde 
maar afzonderlijke entrees ondergebracht, samen met de toiletten en 
de trap naar de bureauruimtes van de bib-medewerkers.

De entree gebeurt steeds vanuit het vierde kwadrant (4): vanuit de 
school om onmiddellijk de klaslokalen en de polyvalente ruimte te 
bedienen, of rechtstreeks vanuit het nieuw gemeentebos, waar de 
centrale entree de bibliotheek en haar leestuin (5) onmiddellijk zichtbaar 

maakt. De klaslokalen bevinden zich op de eerste verdieping, boven de 
polyvalente ruimte, de verbrede gang geeft een geluidsbuffer en een 
riant zicht op de leestuin en kan ingezet worden als informele plek.

Tegenover leeszaal en boekenwand zijn de polyvalente ruimtes (6) 
en lesruimtes gelijkwaardig opgezet, zij het met iets meer afstand. 
De positionering van de polyvalente ruimte maakt haar tot een soort 
buffer, die zowel de klaslokalen als de documentatieruimte een indirecte 
relatie met het centrum van de bibliotheek bezorgt. Een ritme van goed 
geplaatste openingen draait de oriëntatie van archiefzaal en entree om 
en verbeeldt de relatie tussen school en bibliotheek.
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WERKING BIBLIOTHEEK REFTER VAN DE SCHOOL THEATERVOORSTELLING / 
OPTREDEN MUZIEKACADEMIE

BIJEENKOMST BOEKENCLUB SENIORENWORKSHOP DIGITALE MEDIAJEUGDBOEKENWEEK MET LEZINGEN
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noklijn 
+9.40

laagste punt dak 
+3.30

MATERIALITEIT, INTERIEUR EN LANDSCHAP

Van bij het begin werd op een intense manier samengewerkt met 
ingenieurs, een landschapsarchitect én een visueel kunstenaar. 
Het inzetten van een dergelijk team laat ons toe om concreet 
antwoorden te geven op conceptuele vraagstukken. 

Interieur en landschap worden integraal ontworpen met het 
gebouw. De stalen draagstructuur draagt en ondersteunt 
niet alleen dak en gevel maar wordt tevens boekenkast en 
opslagruimte voor de bibliotheek en schoolwerking. Deze ronde 
perimeter wordt als interieurelement ingezet doorheen het hele 
gebouw. Naast boekenkast kan deze overal dienen voor opslag, 
archief, vestiaire en allerhande bergruimte.

Het zadeldak wordt zo gedragen door de boeken- en kastenwand, 
deze vormen het interieur van het gebouw. Het plafond is 
afgewerkt met een geperforeerde bekleding. Het geeft de 
dakvorm de nodige continuïteit, en maakt de bibliotheek als 
ruimte leesbaar. Tegelijkertijd zorgt de tussenruimte tussen 
structuur en perforatie voor de nodige geluidsdemping.

kleur vs materialiteit
uitwerking meubilair 

i.s.m. visueel kunstenaar

speelobjecten langsheen het bospad
(ref. Aldo Van Eyck)

hellend dak in blank aluminium 
fijne geprofileerde platen

donkerrode baksteen
(ref. Sigurd Lewerentz)

GEVEL
- Baksteen en geïsoleerde spouw
- Pleisterwerk / gipsplaat
- Draagstructuur stalen vinnen 
  (gebouw + boekenkast)

INTERIEUR KAST
- Stalen perimeter boekenkast
 + mezzanine met studieplekken
  en zicht op de leestuin

INTERIEUR PLAFOND
- Geperforeerde alu/houten
   bekleding voor technieken
   en akoestische absorptie

DAK
- Aluminium profielbekleding
- Draagstructuur houten FJI liggers
  tbv maximale thermische dakisolatie

SCHRIJNWERK
- Stalen / alu gordijngevel
- Hoogwaardig thermische beglazing
- Optie zonwering lamellen

SITEPLAN KUNSTINTEGRATIE GEMEENTEBOS 1/500

Voorstel speelobjecten langsheen het wandelpad van het 
gemeentebos ontworpen i.s.m. visueel kunstenaar.
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Aesculus
hippocastanum
bestaand

Betula
pendula
bestaand

Betula 
pendula
bestaand
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slimme oriëntatie patio / leestuin: 
bomen als (geluids)buffer 
wering zonnelast zomer

gebruik zonnewinst winter

wadi

recuperatie 
hemelwater

warmteafgifte op lage 
temperatuur

optie 
bijkomende zonwering

lamellen

centralisatie
verwarming en hvac

gebruik hoogte voor
integratie technieken

STRUCTUUR een logische en heldere opbouw:
- perimeter van stallen vinnen dragen het dak, ondersteunen 

het gevelmetselwerk en vormen de dragers van de boekenkast
- profielen gordijngevel zijn eveneens structureel dragend

- zadeldak van houten FJI liggers

DUURZAAMHEIDSSCHEMA

EEN DUURZAAM GEBOUW

Aan duurzaam bouwen gaat een interactief ontwerpproces 
vooraf waarbij vooral verantwoordelijkheden van ontwerper en 
bouwheer dienen vertaald te worden in architecturale synergiën 
waarbij hernieuwbare energieën, “laag energie concepten” en 
slanke efficiënte gebouwtechnologie wordt geïntegreerd.  

Bewuste keuzes en weloverwogen investeringen moeten 
leiden tot een duurzaam gebouw in zijn vorm, zijn verbruik, 
zijn onderhoud en zijn herbestemming.  Deze synergetische 
aanpak start bij Architecturale Opportuniteiten in functie van 
duurzaamheid.

We sterven ten zeerste naar een laag globaal isolatiepeil van 
het gebouw. Daarbij wordt de K-waarde van het gebouw 
geoptimaliseerd door de isolatiegraad, de compactheid versus 
ruimtelijkheid te onderzoeken en de verhouding transparant en 
niet transparante gevelontwikkeling te optimaliseren. Bovendien 
wensen we het nieuwe gebouw zeer winddicht te bouwen.

Er wordt een geïsoleerde spouw toegepast met een gevel in 
duurzaam metselwerk. Een eenvoudig maar efficiënt thermisch 
principe. Voor het dak wordt gekozen voor hoouten FJI liggers 
met geperforeerde plafondbeplating. Op deze manier kan het 
dak maximaal thermisch worden geïsoleerd d.m.v. een volledige 
vulling.

De gevelontwikkeling, vooral dan van de patio, wordt bedacht 
in functie van daglicht en het zomercomfort. De oriëntatie  
en de verhouding doorschijnende en niet doorschijnende 
geveldelen wordt geoptimaliseerd per oriëntatie. De G-waarde 
(en LTA waarde) beglazing wordt gekozen volgens oriëntatie 
waarbij een buitenzonwering (bv. lamellen) per noodzaak kan 
worden onderzocht en voorzien. Dit terwijl we een maximale 
daglichttoetreding via de gevel en centrale patio willen afdwingen 
maar niet ten koste van het zomerconfort. Verder zullen de 
bomen in de patio tijdens de zomer ook zorgen voor filtering van 
het licht en buffering tegen de warmte.

Slanke technieken dienen de architectuur en het gebouw 
als huisvesting in haar duurzaamheid te ondersteunen en te 
versterken.  Onderstaand worden een aantal gebouwinstallaties 

voorgesteld die hun toepassing vinden in het project. 

De verwarming wordt centraal (beperkte kelder of integratie in 
daknok) gestuurd op basis van een weersafhankelijk programma, 
waarbij rekening gehouden wordt met volgende punten :
- Optimalisatie van de vertrektemperaturen in functie van 
verbruik en buitentemperaturen ;
- Tiijdsgeregelde verwarmingsregeling in functie van de 
bezetting van grotere lokalen (bibliotheek, polyvalente ruimte,...)
- Individuele sturing op lokaal niveau door middel van 
thermostaatregeling.

De warmteproductie kan gebeuren met aardgasgestookte 
ketels, dit is de meest economische investering, voor de afgifte 
opteren we lage-temperatuur.

Nachtkoeling is een techniek die de massa zal afkoelen buiten 
de bezette uren van bepaalde gebouwdelen. Dit betekent dat 
overdag de ruimtetemperatuurstijging zal gedempt worden en 
de piek in tijd vertraagd wordt. 

We ambiëren om alle ruimtes te ventileren met een 
ventilatiesysteem gekoppeld aan een centrale luchtgroep 
die uitgerust is met een warmtewisselaar type warmtewiel 
absorptierotor met verhoogde vochtrecuperatie.
De ventilatie wordt vraaggestuurd uitgevoerd en op basis van 
CO²-meting ontworpen. Op die manier wordt volgens behoefte 
geventileerd in tijd en hoeveelheid. Dit betekent dat de 
ventilatoren frequentie gestuurd worden

De verlichting.  Ten eerste stellen we dat we het daglicht maximaal 
benutten met behoud van het zichtcomfort en het zomercomfort. 
De verlichtingstoestellen zijn van het type led en er wordt in het 
ontwerp gezocht naar de beste opstelling om de vooropgestelde 
gelijkmatigheid te kunnen behalen. Waar opportuun worden 
de schakelkringen uitgerust met afwezigheidsdetectie en 
daglichtsturing.

Hemelwater. De neerslag hemelwater wordt maximaal 
gerecupereerd en opgeslagen. Dit grijs water wordt o.a. gebruikt 
voor spoeling van de toiletten.

Zomer

Winter
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Budgetbewaking
Opbouw van gedetailleerde 
raming met terugkoppeling naar 
de detailraming van fase DO. 
Via hiërarchie in het bestek 
kostevoltie elementen opvolgen

VOORSTUDIE: Uitwerken projectprocedures voor programma, 

overlegstructuur, budgetplanning, timing, ...

VOORONTWERP: Opbouw verschijningsvorm project

DEFINITIEF ONTWERP: Technische toetsing voorontwerp op vlak van 

akoestiek, brandveiligheid, technieken e.d. + Opbouw bouwaanvraag

UITVOERINGSONTWERP: Uitwerking en detaillering van het definitief 

ontwerp en opbouw van het bestek

UITVOERING: Realisatie van het bouwproject

Fase UO

Budgetbewaking
Monitoring en goedkeuring van 
de gerapporteerde meer- en 
minkosten

Fase UV

Budgetbewaking
Opbouw gedetailleerde raming 
met terugkoppeling naar de 
elementenraming van fase VO

Fase DO

Budgetbewaking
vergelijking van bruto/netto-
verhouding, programma, 
verhouding deelbudgetten
Opbouw elementenraming

Fase VO

Budgebewaking
Richtwaarde kostprijs op basis 
van oppervlaktes programma

Wedstrijd

Voorstel realisatieproces en 
kostenbeheersing

Goedkeuring
Bestuur

Goedkeuring
Bestuur

Goedkeuring
Bestuur

Goedkeuring
Bestuur

Aanbesteding

ROL PROJECTTEAM:
Evaluatie van mogelijke 

scenario’s binnen 
voorgesteld project. 

Definitie van de ambities 
en randvoorwaarden.

Vastleggen timing

ROL ONTWERPTEAM:
Opmaak van een eerste 

projectvoorstel met 
varieteit aan invullingen. 

Voorstel technische 
principes. 

ROL PROJECTTEAM:
Technisch onderzoek.

Vastleggen van 
programma.

Evaluatie technische 
principes

ROL ONTWERPTEAM:
Uitwerking van 
projectvoorstel 

naargelang vereisten 
opdrachtgever.

Uitwerken technische 
principes. 

ROL PROJECTTEAM:
Aftoetsen van project 

bij openbare instanties. 
Definitief pakket van 

eisen opstellen.
Vastleggen technisch 

lastenboek.

ROL ONTWERPTEAM:
Opmaak van 

bouwaanvraagdossier. 
Toetsen van ambities en 

technieken aan vigerende 
normen en regelgeving, 

BBP,...

ROL PROJECTTEAM:
Gericht overleg met 

financiële evaluatie en 
technische uitwerking van 

project. 
Activeren van aannemers

ROL ONTWERPTEAM:
Opmaak van alle 

nodige documenten 
voor aanbesteding. 

Technische uitwerking 
van architectuur en 

installaties.

ROL PROJECTTEAM:
Opvolging budget, 
werfvergaderingen, 

voorbereiding 
opleveringen.

ROL ONTWERPTEAM:
Opvolging van 

projectevolutie. Inspelen 
op aanpassingen. 

Detaillering uitvoering 
en nazicht uitvoering op 

de werf.

Oplevering

Gunning van
de opdracht
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REALISATIEPROCES EN KOSTENBEHEERSING

Voorliggend bibliotheekgebouw is een volume dat op een 
efficiënte en snelle manier kan worden uitgevoerd, met standaard 
maar duurzame bouwmaterialen. De keuze voor een grotendeels 
gelijkvloers gebouw zorgt niet enkel voor een integrale 
toegankelijkheid en vlot meervoudig gebruik van ruimtes maar 
ook voor een continue aanwezigheid en verwevenheid van de 
bibliotheek met de andere functies binnen het gebouw. 

BUDGET
Uit onze uitgebreide bouwervaring hebben we geleerd om 
met gekende bouwmaterialen te werken op een economische 
maar vernieuwende manier. Dit laat toe om op een verfijnde 
manier architectuur te maken. De combinatie van strucurele 
elementen die slim ingezet worden binnen het gebouw 
(structuur = afwerking, structuur = meubilair,...) met verfijnde 
afwerkingsmaterialen leidt tot een verfijnd en duurzaam project.

De raming van de omgevingsaanleg is gebaseerd op 
referentieprojecten die de landschapsarchitect recentelijk 
uitvoerde. Er is gekozen voor een economische benadering die 
op een efficiënte manier snel het beoogde resultaat zal leveren.  
We zijn ervan overtuigd met het opgegeven budget de ruime 
omgevingsaanleg (niet alleen rondom de biblitoheek maar ook 
de verbinding en omgeving met de school) kwalitatief te kunnen 
verbeteren.

KOSTENBEHEERSING
Het budget wordt tijdens elke fase nauwlettend opgevolgd door 
de projectarchitect. Er wordt gedurende het proces constant 
gestreefd naar een ‘economy of means’ zodat het meest optimale 
materiaal wordt gekozen voor elke functie. Elke presentatie van 
een tussentijdse fase (VO, DO, BA, AB) zal worden vergezeld van 
een raming die steeds verder gedetailleerd wordt (van prijzen per 
m2 gebouwdeel tot een gedetailleerde raming op basis van een 
meetstaat). Eenheidsprijzen in de ramingen worden opgevraagd 
bij aannemers en/of komen uit vergelijkbare eigen projecten. 

TIMING
We stellen onderstaande timing voor, voor het verdere verloop 
van de opdracht. Deze timing is uiteraard afhankelijk van de 
beslissingstermijnen van de opdrachtgever die niet werden 
meegerekend.

REALISATIEPROCES
Communicatie
De communicatie binnen de verschillende fasen verloopt via 
vaste vergadermomenten hoofdzakelijk bestaande uit een 
projectteamvergadering en een ontwerpteamvergadering. 

De projectteamvergadering wordt gevormd door de 
projectarchitect en de afgevaardigde opdrachtgever. 
Deze vormt de basis van de onderlinge samenwerking om tot 

een geïntegreerd project te komen. Het programma, budget en 
ontwerp worden in overleg gefinetuned en de projectarchitect 
licht de ontwerpthema’s voor de betreffende fase toe. Hierbij 
kan de afgevaardigde opdrachtgever het proces mee vormgeven 
en sturen ifv de eigen verwachtingen. 

De ontwerpteamvergadering wordt gevormd door de leden 
van het ontwerpteam. Deze vergadering wordt  aangestuurd 
door de projectarchitect en heeft tot doel het gelijkstemmen 
van de interne planningen, het beheren van het budget en het 
coördineren van het ontwerp. 

In functie van de ontwerpthema’s worden naast deze 
vergaderingen nog meer gespecialiseerde overlegmomenten 
ingepland om de input van variabele experts in het ontwerpproces 
op te nemen.

Fasering
Het volledige ontwerpproces wordt opgedeeld volgens een 
heldere en strikte fasering. Binnen één fase worden tussentijdse 
specifieke ijk- en goedkeuringsmomenten vastgelegd. De 
fasetermijnen, ijkpunten en goedkeuringsperiodes, evenals 
de timing en inhoud van overleg met externe partijen, wordt 
gedetailleerd vastgelegd bij aanvang van het proces. De 
geambieerde procesplanning wordt opgevolgd en bijgewerkt 
door de projectarchitect en vervolgens door de uitvoerend 
architect.

Controle
Elke fase wordt afgesloten met een rapport opgesteld 
met grafisch materiaal, oppervlaktetabellen, volume- en 
budgetopvolging, conceptnota en fase specifieke documenten 
(uitgewerkt programma, bestekken, duurzaamheidrapporten, 
...). 

Het rapport wordt onderbouwd door de geïntegreerde studies 
stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, etc. 
Binnen een aangehouden format wordt de raming 
faseafhankelijk uitgewerkt van volume- en oppervlakteraming 
tot elementenraming en gedetailleerde raming. Het rapport 
documenteert en beargumenteert opgetreden afwijkingen t.o.v. 
de vooropgestelde ambities beschreven in de projectprocedures. 
Waar mogelijk worden uitgewerkte varianten opgenomen.

Na afronding van elke fase wordt een formeel goedkeuringsmoment 
ingepland waarin de opdrachtgever op basis van het faserapport 
de ontwerpevolutie kan beoordelen.

Aan het einde van elke fase wordt het rapport formeel 
goedgekeurd. Het goedgekeurde faserapport vormt, samen met 
de projectprocedures, de basis voor de volgende fase.




