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De gemeente Willebroek, met een totaal aantal inwoners van 
ongeveer 23.000, is letterlijk een 'ssociale' gemeente: 17,5 % 
van het totale woningbestand bestaat er uit sociale woningen.
Dit percentage ligt ver boven het Belgische gemiddelde van 
slechts 7%.  
Het woningbestand ontstond historisch vanuit de ontwikkeling 
van arbeiderswoningen volgens tuinwijkmodel.

Momenteel beheert De Samenwerkende Maatschappij voor 
Volkshuisvesting Willebroek meer dan 1500 sociale 
woongelegenheden. Dit beheer gaat gepaard met de nodige 
administratieve en technische onderhoudsdiensten. 

CONTEXT
OPDRACHT / LIGGING

1  A12
2  kanaal Willebroek - Brussel
3  Dendermondsesteenweg
4  Emiel Vanderveldestraat
5  Bosbeek
6  huidige administratieve dienst

De maatschappij beschikt over een site in de Emiel 
Vanderveldestraat, een straat tussen het centrum en de A12 
temidden van de oudere kernen (Oude Tuinwijk) van de 
gemeente Willebroek.
Het diepe perceel grenst achteraan aan de Bosbeek, een 
beek die vanuit het Brusselse naar het rivierensysteem van 
Rupel en Schelde loopt.

Op deze locatie zijn de bestaande gebouwen (een lagere 
school met aanleunende kloosterwoning) al tijdelijk in gebruik 
als werkplaatsen voor de onderhoud- en hersteldienst.
Bedoeling is de administratieve en technische dienstenb op 
de site te bundelen.
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AMBITIES
SFEER / DUURZAAMHEID

Belangrijke ambities bij het formuleren van de opdracht 
luiden:

-  een administratieve zetel met uitnodigende sfeer naar het
   doelpubliek: oopenheid en laagdrempeligheid

-  een aangename en doordachte werkomgeving voor zowel
   het administratief als technisch personeel

-  een architecturaal merkteken dat niet zomaar opgaat in de
   omgeving maar er een meerwaarde aan geeft

-  een opwaardering van de ganse omgeving betekenen. 

-  mogelijke inplanting van een aantal wooneenheden op het
   terrein  

-  duurzaamheid op het vlak van functionaliteit, ecologie en
   akoestiek

huidige administratieve dienst

We nemen de ambitie tot duurzaamheid ernstig en verbreden 
de doelstellingen, steunend op het BBIO ECOLOGISCH 
gedachtengoed: bouwen en wonen worden benaderd vanuit 
een ‘geïntegreerde’ visie, rekening houdend met alle 
aspecten die met bouwen en wonen te maken hebben. 
Bouwen met zo weinig mogelijk schadelijke effecten op de 
kwaliteit van onze gezondheid en van het milieu.
Er zijn vier aspecten die bekeken worden vanuit zowel milieu- 
als vanuit gezondheidsstandpunt. 

RUIMTE
-  efficiënt ruimtegebruik en verweving van functies
-  inbreiding
-  voldoende groen in de bebouwde omgeving

ENERGIE
-  rationeel energiegebruik
-  goede isolatie en ventilatie
-  onuitputtelijke energiebronnen
   
MATERIALEN
-  levenscyclusanalyse van materialen
-  stimuleren van nagroeibare of onuitputtelijke grondstoffen
-  natuurlijke materialen

WATER
-  rationeel watergebruik en waterbesparing
-  regenwaterbeheer: gebruik, buffering, infiltratie
-  kleinschalige waterzuivering

BIO ECOLOGISCH BOUWEN
=  logisch en flexibel bouwen
=  energiezuinig bouwen met eenvoudige energiesystemen
    voor verwarming, verluchting en verlichting
=  milieubewust  bouwen met aandacht voor afvalbeperking
=  bouwen rekening houdend met welzijn, gezondheid en
    veiligheid van werknemers, bewoners en omwonenden
=  niet noodzakelijk duur

In grote lijnen steunt ons duurzaamheidsconcept voor het 
administratief en technisch centrum op volgende maatregelen:
-  in- en uitbreidbaarheid van het dienstencentrum
-  compact bouwen in aansluiting met aanpalende gebouwen
-  flexibel en demontabel bouwen in skeletvorm met
   prefabelementen
-  materiaalkeuze in functie van LCA-analyse en de impact op
   de gezondheid 
-  dakvorm van technische werkruimte voor optimale
   daglichttoetreding, natuurlijke ventilatie en passieve
   zonnewarmte
-  lage-energie-standaard (max. K-peil 30, wij streven naar 25)
   voor optimaal wintercomfort met minimaal brandstofverbruik
-  passieve koeling voor een aangenaam zomercomfort
   zonder energie-input
-  duurzame waterhuishouding met groendaken,
   waterdoorlatende aanleg van de buitenruimte en 
   recuperatie van regenwater

De voorgestelde maatregelen worden verder in de bundel 
toegelicht.
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CONTEXT
OMGEVING 

RANDEN

1 Emiel Vanderveldestraat
2 woning: kroonlijst 9 m + zadeldak
3 geplande werkplaatsen gemeentelijke dienst: 6 m plat dak
4 Bosbeek
5 garageboxen
6 appartementsgebouw: kroonlijst 6 m + zadeldak met dakkapel op 9 m
7 groenhoek

BPA / ZONERING
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In het bpa is de site gelegen in een zone bestemd voor openbare gebouwen en 
gebouwen met publieke bestemming. 

De diepe kavels tussen de Emiel Vanderveldestraat en de Bosbeek worden 
gekenmerkt door woongebouwen (1) met bijhorende tuinen (2) aan de straatkant
en diepergelegen garages, loodsen, werkplaatsen en dergelijke (3).  

De Bosbeek en de bouwvrije zone erlangs zijn in het bpa voorzien als groenzone (4). 
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Van de vier bestaande gebouwen op de site is enkel het 
schoolgebouw aan de straatzijde vanuit architecturaal oogpunt 
interessant. De Sancta Maria kleuterschool van architect Van de 
Vondel is niet beschermd als monument, maar is wel 
opgenomen op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed als 
waardevol gebouw.

Het gebouw dateert uit het interbellum (1934) en heeft een 
voorgevel die karateristiek is voor die periode: sterk horizontaal 
geritmeerd en uitgevoerd in gele baksteen. 
Binnenin zijn praktisch geen waardevolle elementen. 
Ook de achtergevel heeft geen specifieke waarde.

CONTEXT
PERCEEL / BESTAANDE  BEBOUWING

PERCEEL

Het perceel meet 4257 m2.

Achteraan het terrein moet ten opzichte van de waterloop een 
strook van vijf meter onbebouwd blijven, conform de wetgeving 
op de onbevaarbare waterlopen.  

Vooraan links bevindt zich een erfdiensbaarheidsweg die 
toegang geeft tot de garageboxen bij het aanpalende 
appertementsgebouw.

Het perceel is gelegen in niet-overstromingsgevoelig gebied, met 
niet-infiltartiegevoelige bodem bestaande uit zandleem-complex. 
Dit heeft zijn gevolgen voor het waterbeheer en fundering.
Het terrein vertoont geen noemenswaardige niveauverschillen. 

BESTAANDE GEBOUWEN
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1 schoolgebouw (2 lagen)
2 kloosterwoning (2 lagen)
3 klaslokalen (1 laag)
4 prefab betongebouw (2 lagen)

AFBRAAK
Wij pleiten om verschillende redenen toch voor het slopen van 
alle bestaande gebouwen, ondanks het in eerste instantie 
niet-duurzame karakter van afbraak:
-  de inplanting en aansluiting tov de aanpalende gebouwen is
   verre van ideaal: blinde wachtgevel, kleine open ruimte aan
   de straat, nauwe doorgang naar het achtergebied, ...
-  het gesloten en institutionele karakter van de voorgevel staat
   haaks op de ambitie tot openheid en laagdrempeligheid
-  de huidige voorgevel is ook al aangepast door de toevoeging 
   van een inkomportaal
-  de aanpassing van de voorgevel, nodig voor de open
   uitstraling en ook voor voldoende daglicht in de werkruimtes,
   zou het karakter van de voorgevel toch volledig wijzigen:
   het bestaande percentage open geveldelen is slechts 15 %,
   terwijl bij kantoren voor noordgevels 40 - 50 % vereist is  
-  energiezuinig en duurzaam verbouwen met behoud van het
   uitzicht van gevels resulteert in compromis-oplossingen 
   die technisch en financieel niet altijd verantwoord zijn
-  het huidige totale bouwvolume van ca. 6000 m3 zou
   aanzienlijk moeten uitgebreid worden tot de vereiste 9000 m3     

Ons inziens zijn deze punten voldoende ter verantwoording van 
de sloop ten aanzien van de vergunningverlenende instantie. 

Daarenboven trachten we de afbraakmaterialen in de mate van 
het mogelijke ter plaatse te hergebruiken, o.a. gevelsteen voor 
de buitenaanleg.

voorgevel huidig schoolgebouw aan de Emiel Vanderveldestraat
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conciërge 
150 m2

algemeen 
200 m2

administratie 
400 m2

technisch
onderhoud 
1660 m2

parkeren
containers
circulatie
900 m2

?
buitenruimte

?
woningen

technisch
onderhoud 
1660

Het totaal te bouwen programma bedraagt ongeveer 2500 m2.
Het programma is tweeledig en bestaat uit een administratief en een technisch deel. 

Deze delen hebben elk een eigen logica:
-  De TECHNISCHE onderhoudsdienst is een functionele werkomgeving; 
   een soort 'machine à travailler' voor gestructureerde opslag en verwerking van materialen. 
-  De ADMINISTRATIEVE dienst representeert, onvangt publiek en heeft een signaalfunctie
   voor de ganse sociale woonbuurt. Hier toont de Maatschappij voor Volkshuisvesting zich.

Het programma bevat ook een heel pakket aan functionele buitenruimte: laden en lossen, 
parkeren, carports, plaats voor containers, ....
Volgens de tweeledigheid van het programma, plannen wij ook een representatieve 
buitenruimte, gekoppeld aan het administratieve deel. Groene ruimte voor de buurt.
Deze open ruimte kan in de toekomst ook een antwoord bieden op een mogelijke uitbreiding 
van het administratieve deel of de vraag naar een aantal wooneenheden op het terrein.

perspectieven in Emiel Vanderveldestraat
1  verscholen en smal vanuit richting van het centrum
2  open en wijds vanuit richting van de A12

doorzicht doorheen het diepe kavel
naar de achterliggende Bosbeek en groene rand

open ruimte - sociaal groen
in relatie met groene hoek aan overzijde

AMBITIES
PROGRAMMA / ZICHTRELATIES

TWEELEDIG PROGRAMMA ZICHTRELATIES
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De tweeledigheid van het programma wordt doorgetrokken in de buitenruimte. 
Het gevraagde programma voor de buitenruimte wordt gegroepeerd tot één 
compacte en ffunctionele strook.
Eén centrale doorgang met daaraan: 
-  8 parkeerplaatsen voor bezoekers (A)
-  de erfdienstbaarheidsdoorgang naar de naastgelegen garageboxen (B)
-  18 parkeerplaatsen voor personeel (C)
-  10 overdekte parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen (D) 
   gespreid over de hele lengte van de technische werkplaats
-  4 afvalcontainers (E)
De doorgang geldt eveneens als laad- en loszone en als branddoorgang.

Als toevoeging aan deze 'technische' buitenruimte voorzien we een groene 
openbare zone aan de straatzijde, tussen het administratief gedeelte en de 
parkeerplaatsen voor bezoekers. Een open ruimte voor de buurtbewoners.
Hier zou kunst zich in het project kunnen aandienen. Openbare kunst in de buurt. 
Door de ligging van deze onbebouwde zone, zou ze in een latere fase kunnen 
aangewend worden als uitbreiding van het administratief centrum of als locatie 
voor een aantal woningen, zoals verder gesuggereerd bij het deel 'uitbreiding'.

BUITENRUIMTE

INPLANTING
FUNCTIEVERDELING / BEBOUWD / BUITENRUIMTE

De verschillende onderdelen van het programma worden op het perceel en onderling 
gepositioneerd in functie van de zonering, publiek karakter, akoestische eigenschappen, 
compactheid, oriëntatie, faseerbaarheid en uitbreidbaarheid

Aan de straatzijde voorzien we het representatieve administratief centrum, tegen de 
wachtgevel van de linkerbuur (compactheid). Op deze manier is dit gebouwdeel maximaal 
aanwezig in het straatperspectief vanuit beide richtingen en laat het plaats voor een publieke 
open ruimte.  

De functionele technische werkplaats wordt achteraan gepositioneerd langsheen de parkeer-, 
laad- en losstrook, tegen de geplande werkplaats van de gemeente (compactheid).

Tussen deze beide gebouwdelen komen de algemene ruimten (bergingen, sanitair, refter, ...) 
die zo maximaal efficiënt door zowel het technisch als het administratief personeel kunnen 
gebruikt worden. Dit deel werkt als akoestische buffer tussen het administratieve en het 
technische gedeelte en schakelt ze tegelijkertijd aan elkaar tot één compact bouwvolume.

Centraal komt de conciërgewoning die zo een overzicht krijgt over het geheel.

 

GEBOUWDELEN
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technisch onderhoud 
1620 m2 - 1 laag

opslag en overdekt parkeren (optioneel)
245 m2 - 1 laag

algemeen gedeelte
270 m2 - 2 lagen

woning conciërge
150 m2 - 3 lagen

administratief gedeelte
450 m2 - 3 lagen

A

BC
D

E

perspectief Emiel Vanderveldestraat vanuit richting A12

perspectief Emiel Vanderveldestraat vanuit het centrum



MASSA
DAKVORM / SILHOUET / VOLUMETRIE

DAKVORM
In de technische werkruimte is het gezien de verhouding vloer-gevel-oppervlakte
van groot belang om via het dak voldoende daglicht in de ruimte te brengen.
We voorzien een zogenaamd 'boileaudak' (afwisselend hoge en lage daken, met 
verticale delen in glas) dat een aantal duurzame principes kan combineren: 
-  maximale daglichttoetreding op het noorden
-  zonne-energie: zuidgevels voor passieve zonnewarmte in de winter
   voorzien van lamellen als zonnewering in de zomer
-  natuurlijke ventilatie: combinatie crossventilatie en schoorsteeneffect
   voor in de tussenseizoenen en als nachtkoeling in de zomer
-  groendaken als extra akoestische isolatie, voor regenwaterbuffering en een
   grotere thermische inertie
-  opvang regenwater platte daken voor hergebruik
Dezelfde principes worden in het administratieve deel doorgezet, onder meer 
het schoorsteeneffect via de traphal met vide.

SILHOUET
Het profiel met de verschillende dakhoogtes maakt het administratieve en het 
technische deel tot één samenhangend geheel.
De bouwhoogtes volgen die van de omliggende gebouwen:
-  vooraan ca. 9 meter volgens de linker en rechter buur
-  achteraan ca. 6 meter volgens de te bouwen loods van de gemeentelijke dienst
Dit zorgt enerzijds voor een goede integratie in de omgeving en anderzijds voor 
een maximale benutting van de gemene muren, zodat het geheel een goede 
compactheidsgraad krijgt.

VOLUMETRIE
Bij het administratieve deel wordt de verhoogde dakstructuur doorgetrokken 
boven de parkeerzone als overdekte plaatsen voor de dienstvoertuigen. 
Intern kan dit extra volume ingezet worden als bijkomende berging of opslag. 
Aan de straatzijde volgt het gelijkvloers de bouwlijn, maar springen de 
verdiepingen uit, in het verlengde van de gevelllijn van de bebouwing aan de 
linkerzijde. Op die manier wordt het administratief centrum zichtbaar vanuit de 
richting van het centrum, met een gevelproportie passend in het straatbeeld.
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MASSA
COMPACTHEID / MAQUETTE
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COMPACTHEID
Efficiënt ruimtegebruik resulteert in een compact gebouw.
Een compact gebouw vergt minder energie.

Binnen de mogelijkheden van het programma wordt gestreefd naar een compact volume.
De technische dienst is logisch grondgebonden, net zoals het ontvangstgedeelte van de 
administratieve dienst. Het kantoor is het gebouwdeel dat gezien zijn functie het meest 
verwarmd zal worden en dus het meest te winnen heeft met een compact volume en een 
goed geïsoleerde schil. Daarom worden de functies daar zoveel mogelijk gestapeld over 
twee en deels drie bouwlagen. 
De technische en administratieve diensten worden aaneensluitend gebouwd en plaatsen 
zich langsheen de grootste aanwezige scheimuurvlakken. 
Zo profiteren ze maximaal van de gemene muren en wordt het geveloppervlak beperkt.

Ter vergelijking berekenen we de compactheid van het door ons voorgestelde 
kantoorvolume (incl. conciërgewoning) tegenover dat van een vrijstaand volume met 
twee bouwlagen en dezelfde totale vloeroppervlakte (hoe groter V/A, hoe compacter het 
volume).

totale vloeroppervlakte: ca. 850 m2
beschermd volume: 2750 m3
geveloppervlakte: 550 m2 
verliesoppervlakte: 1330 m2
V/A = 2,06  

totale vloeroppervlakte: ca. 850 m2
beschermd volume: 2750 m3
geveloppervlakte: 580 m2 
verliesoppervlakte: 1430 m2
V/A = 1,92 



FASERING
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De bestaande gebouwen zijn, in afwachting van nieuwe lokalen, in gebruik als 
werkplaatsen voor de onderhoud- en hersteldienst. 
De werkzaamheden hiervan kunnen niet onderbroken worden zodat een fasering in de 
uitvoering van het project noodzakelijk is.
De fasering verloopt volgens een drieslagstelsel (afbraak - ruwbouw - afwerking).

FASE 1
In de eerste fase stellen we voor de technische dienst en bijhorende opslag zo veel 
mogelijk door te schuiven naar het hoofdgebouw  en de conciërgewoning aan de 
straatzijde. De klaslokalen kunnen daarenboven ook nog in gebruik blijven. 
Het ongebruikte prefab-betongebouw achteraan op het perceel wordt eerst gesloopt.
In de plaats komen drie traveeën van de nieuwe werkplaats. 
De prefab-bouwmethode werkt snel en beperkt de uitvoeringstermijn tot een minimum. 

FASE 2
Zodra het eerste deel achteraan grotendeels water- en winddicht is, kan het in gebruik 
genomen worden en kan zo een deel inboedel al naar daar verplaatst worden. 
Dan start de afbraak en opbouw van het volgende deel (de bestaande klaslokalen).
In deze fase blijven de algemene ruimtes (sanitair, refter, ...) in het hoofdgebouw aan de 
straatzijde).

FASE 3
In functie van de planning van de opdrachtgever kan tenslotte het hoofdgebouw gesloopt 
worden om plaats te bieden aan het nieuwe administratieve centrum, met de algemene 
ruimtes, de concïergewoning en tenslotte de open ruimte.

Doorheen de drie fasen staat de fasering garant voor:
-  voldoende oppervlakte voor de werkplaatsen
-  een afgewerkte gevel aan de straatzijde
-  beschikbaarheid van sanitair, refter, e.d. voor het personee
-  vrije doorgang via de erfdienstbaarheidsweg naar de aanpalend garageboxenl 

FASE 1
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FASE 2 FASE 3

bestaande gebruiksoppervlakte
op het gelijkvloers ca. 900 m2

resterende gebruiksoppervlakte
op het gelijkvloers ca. 450 m2

nieuwe gebruiksoppervlakte 
op het gelijkvloers ca. 490 m2

totaal ca. 940 m2 



DUURZAAMHEID
INBREIDING / FLEXIBILITEIT / UITBREIDING

Door de aanleg van een open ruimte
blijft er een bouwzone vrij.
Deze zou dienst kunnen doen als
uitbreiding van het administratief 
centrum of eventueel mits aanpassing
van het bpa voor een aantal 
wooneenheden.
Het volume zou twee lagen kunnen 
tellen, boven een vrij gelijkvloers zodat 
de open ruimte deels behouden blijft.
Het administratief centrum behoudt 
alleszins de kopgevel. 
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EXTRA RUIMTE INBREIDING FLEXIBILITEIT UITBREIDING UITBREIDING

De uitbreiding zou ook kunnen 
aangebouwd worden tegen de 
scheimuur van het 
appartementsgebouw aan de 
rechterzijde. 
De doorgang wordt daarbij overdekt.

Beide uitbreidingsvoorstellen 
behoeven uiteraard nog een 
uitgebreidere studie. 

Met een open skeletstructuur in het 
administratief deel en een volledig vrije 
overspanning in de werkplaats, kan 
het gebouw tal van andere invullingen 
en zelfs andere functies aan.

Ultiem zorgt de skeletstrutuur met 
prefab vloer- en wandopbouw ook 
voor een makkelijk demonteerbaar 
gebouw.

De bestaande structuur biedt ook 
inbreidingsmogelijkheden:
-  de parkeerplaatsen met berging
   boven, zouden als principe over de 
   hele lengte van de werkplaats
   kunnen doorgterokken worden; de  
   structuur laat dit zonder meer toe
-  bovenop het gedeelte van het   
   administratief met twee lagen, zou 
   een derde bouwlaag kunnen
   voorzien worden; de trap en lift 
leiden
   alvast tot dat niveau  

Boven de overdekte parkeerplaatsen 
biedt de dakstructuur ruimte aan extra 
opslag, of extra werkruimte voor het 
technisch personeel.
De oppervlakte hiervan (ca. 25 m2) is 
extra bovenop het gevraagde. 
Door de evidente inpassing in de 
structuur is de meerkost beperkt; deze 
is mee opgenomen in de raming.

Duurzaamheid op lange termijn houdt rekening met veranderende behoeftes.



Een bbio-ecologisch bouwmateriaal is een bouwmateriaal dat bestaat uit (quasi) 
onuitputtelijke natuurlijke basisgrondstoffen, zonder of met zo weinig mogelijk chemische 
toevoegstoffen, zonder zware milieubelasting en zonder schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid. Natuurlijke grondstoffen zijn plantaardige, dierlijke en/of minerale 
grondstoffen.

Onder andere vanuit die invalshoek opteren we om het ganse gebouw uit te voeren in 
hout: een houten skeletstructuur met balken/vakwerken en kolommen, houten vloer- en 
dakwelfsels, en gevels en binnenwanden met houten structuur en afwerking.
Bovendien is hout een materiaal met een zeer lage productie-energie in vergelijking met 
staal en beton. 

Er wordt overal gewerkt met FSC hout van Europese afkomst.

De houten structuur heeft ook als voordeel dat het eigengewicht van de hele bouwmassa 
aanzienlijk beperkt wordt (slechts 50%) t.o.v. van een massieve bouwvorm. 
Gezien de zandleem-bodem  en de reeds bebouwde en dus geroerde ondergrond 
resulteert dit in een kostenbesparing op het vlak van de fundering.

Het geheel van structuur en gevel- en dakpanelen kan, mede door de modulaire 
maatvoering, perfect geprefabriceerd worden, wat een snelle bouwfase garandeert.
Houtskeletbouw is een droge bouwmethode: droogtijden kunnen het bouwproces niet 
vertragen en het zorgt vanaf het begin voor een gezonde binnenomgeving. 
Op die manier is het geheel ook makkelijk demonteerbaar wat de 
hergebruikmogelijkheden van de bouwmaterialen vergroot.

Mits de juiste opbouw voor vloeren, daken en wanden kan deze bouwwijze perfecte 
akoestische eigenschappen bieden: luchtgeluidsisolatie Rw > 45 dB en 
contactgeluidisolatie Ln;w < 60 dB.  
Ook op het gebied van brandveiligheid kan de nodige brandweerstand gehaald worden 
met een lichte overdimensionering van de constuctieve delen (2,5 cm per Rf 1/2 h).
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1  kolommen en balken in gelamelleerd hout
2  vakwerken in gelamelleerd hout
3  vloer- en dakplaten in prefab houten welfsels
4  prefab houten gevelpanelen
5  transparante geveldelen
6  scheimuur in silicaatsteen
7  trekstructuur uitkraging
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MATERIALEN
STRUCTUUR / HUID

De gesloten geveldelen worden als prefabpanelen opgebouwd uit een houten 
keperstructuur met cellulose-isolatie tussen en aan beide kanten afgewerkt met hout.
Met een totale wanddikte van 30 cm waarvan 20 cm isolatie kan een U-waarde van ca. 
0,20 W/m2K gehaald worden, wat ons in staat stelt een globaal K-peil van 25 te behalen. 
Cellulose is een ecologisch isolatiemateriaal (ontstaat via energiearm recyclageproces uit 
krantenpapier) met als belangrijkste voordelken een zeer goede akoestische isolatie, een 
grote thermische inertie en een groot vochtbufferend vermogen.     

Naast hout worden uiteraard nog andere materialen gebruikt.

Alle transparante geveldelen worden voorzien in superisolerende beglazing met 
k-waarde van 0,8 W/m2K.  
Aan de werkplaats wordt het glas voorzien in een akoestische versie. 
De meeste ramen zijn vast, met een valraam aan de bovenkant voor de nachtkoeling. 
Voor de natuurlijke ventilatie worden akoestische verluchtingsroosters voorzien.
De poorten zijn van het type akoestische overheadpoort. 
Het buitenschrijnwerk is ook FSC-gelabeld en van Europese afkomst.  

De scheimuur aan de linkerzijde en de wand tussen administratief en technisch deel 
worden voorzien in silicaatsteen, een natuurlijk materiaal met een zeer hoge dichtheid 
voor industriële toepassing. Het zorgt voor een zeer goede akoestische buffer naar de buur 
toe en biedt eveneens de nodige thermische inertie voor de geplande nachtkoeling.
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MATERIALEN
TECHNISCH / REFERENTIES

KOLOMMEN EN BALKEN IN GELAMELLEERD HOUT 

VLOER- EN DAKPLATEN

Lignatur houten kanaalplaatvloeren opgebouwd uit staande en liggende vurenhouten 
balken die onder hoge druk verlijmd worden.
Met de balken worden rechthoekige kanalen gevormd.  Voor de stijfheid / 
dwarsstabiliteit zijn de kanalen voorzien van dwarsbalken. 
De kanalen worden naar wens gevuld met isolatiemateriaal, zowel voor (contact en 
lucht)geluids- als voor warmte-isolatie.
De platen kunnen ruimtes overspannen tot maximaal 9 m.
De panelen worden aan de onderzijde voorzien van perforaties die samen met 
isolatievulling zorgen voor betere akoestische prestaties (absorptie).
De onderzijde van de elementen blijft als plafond in het zicht. 

VAKWERKEN IN GELAMELLEERD HOUT

De structuur van de boileaudaken bestaat uit 
vakwerken met trekkers uit gelamelleerd hout.
De uitkragende delen volgen het meest 
logische verloop van momentenlijn, 
waardoor het geheel met een fijne 
diemensionering zou kunnen uitgevoerd 
worden.
De uitkraging vooraan aan de straatzijde kan 
met een gelijkaardig systeem met diagonale 
trekkers uitgewerkt worden.

Door lamellering en verlijming van 
houten delen tot één massief 
geheel is het mogelijk met hout ook 
grote overspannigen te maken.
De structurele balken en kolommen 
blijven zichtbaar in de gevels. 
Mits de juiste afwerking kunnen de 
elementen perfect in een 
buitenomgeving toegepast worden.



OVERZICHTSPLAN
BEGANE GROND / BUITENRUIMTE
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1   groenzone
2   fietsenstalling bezoekers
3   parkeerplaatsen bezoekers
4   inkom bezoekers administratief centrum
5   fietsenstalling personeel
6   inkom personeel
7   inkom en carport conciërgewoning
8   parkeerplaatsen personeel
9   overdekte parkeerplaatsen dienstvoertuigen
10 schanskorven als visuele en akoestische buffer
11 werkpost cv en sanitair
12 werkpost groendienst
13 werkpost en opslag bouwvakkers
14 montageplaats schrijnwerkerij
15 schrijnwerkerij en stockage
16 afvalcontainers
17 buitenruimte technisch personeel
18 groendak
19 extra opslagruimte
20 conciërgewoning
21 terrasdak
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BEGANE GROND
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BUITENRUIMTE
DUURZAME MAATREGELEN / INDELING

TWEELEDIGHEID
De tweeledigheid van het programma wordt consequent in de aanleg van de buitenruimte 
doorgezet, door het gebruik van materialen met een ander karakter:
vooraan kleinschaliger en met een vriendelijke uitstraling, achteraan utilitair en duurzaam.

PUBLIEK - PRIVAAT
De voor-achter-opdeling valt samen met de grens tussen het publieke domein en en het 
private gedeelte. Links en rechts van de het inkomgedeelte van de conciërge worden beide 
doorgangen met een poort / hek afgesloten. Belangrijk is hierbij dat deze poorten het 
doorzicht naar achter mogelijk houden.

GROEN
Bedoeling is zeker vooraan, maar ook achteraan voldoende groen in de open ruimte te 
voorzien. Dit door horizontale vlakken (grasvelden, groene parkeerklinkers), verticale 
begroeiing langs de zijdelingse perceelsgrens en door bomen in het voorgebied.
 
KUNST
Het is net in de open ruimte aan de voorzijde van het perceel dat kunst een verdienstelijke 
rol in het project kan spelen. Hier is kunst zichtbaar en toegankelijk voor iedereen. Sociale 
kunst voor de sociale buurt vanwege de huisvestingsmaatschappij.

RECUPERATIEMATERIALEN
In de aanleg van de openbare ruimte trachten we maximaal de noodzakelijke fout van de 
afbraak recht te zetten, door de afbraakmaterialen te recupereren. Het hergebruiken van 
de typische gele baksteen van het bestaande hoofdgebouw zal daarbij een verwijzing 
blijven naar wat ooit was.

WATERBEHEER
Het regenwater kan op natuurlijke wijze in de grond dringen door de ondoorlaatbare 
oppervlakte tot een minimum te herleiden. 
Dit betekent ook een besparing op het vlak van riolering en waterbuffering.

AKOESTIEK
De aanleg van de buitenruimte wordt aangewend om eventuele overlast naar de buren 
(hoofdzakelijk naar de tuinen bij het appartementsgebouw aan de rechterzijde) te 
vermijden. Dit door het plaatsen van decoratieve geluidsmuren die mogelijk kunnen 
begroeid worden door klimplanten. 
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8 1   baksteenklinkers
2   verhoogd grasperk
3   grasstenen
4   betonplaten
5   schanskorven
6   gras
7   gemetste boord of schanskorf als bank
8   poort met doorzichtige structuur
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BUITENRUIMTE
MATERIALEN / REFERENTIES

SCHANSKORF MET HOUTEN VLAK ALS ZITBANK
De schanskorven worden gevuld met gevelsteen van de afgebroken gebouwen.

GRASVLAK
Ontspanningsruimte voor het personeel langs de Bosbeek.

SCHANSKORVEN ALS GELUIDSBUFFER EN ECOWALL
Schanskorven gevuld met gevelsteen van de afgebroken gebouwen, verzachten de impact 
van de afbraak en zijn op zichzelf een duurzame oplossing.
Als geluismuur absorberen ze het lawaai.
Ze dienen ook als begroenbare ecowall: een klein rotsachtig biotoop als zeldzaam biotoop 
biedt gespecialiseerde fauna en flora een habitat.
Eens ze begroeid zijn, zorgen ze ook voor een groen zicht langs de parkeerstrook en 
vanuit de werplaats.

BETONPLATEN
Onevenaarbaar qua duurzaamheid. Open voegen zorgen voor afvoer van regenwater.

GRASSTENEN
Harmonie tussen groen en steen. Om de paarkeerplaatsen een natuurlijk effect te geven, 
bestaat er een systeem van halfverhardingen dat gras en steen op een verzorgde wijze 
combineert. In deze grasstenen zijn openingen waardoor het gras kan groeien en het 
regenwater in de bodem kan dringen.

VERHOOGD GRASVELD
Omringd door een gemetste muur in recupsteen of door schanskorven met een houten 
zitvlak, zodat de hele boord als zitbank dienst kan doen.
Op het grasveld: kunst, een speeltuintje, een petanquebaan of een combinatie van de drie.

BAKSTEENKLINKERS
Aanleg van de zone aan het administratieve deel gebeurt met gele recuperatie-gevelsteen 
van het bestaande hoofdgebouw aan de straat.

1

2

3

4

5

6

7



GEVEL WEST - AANZICHT ZIJDE PARKEERSTROOK

18

GEVELS EN SNEDES

GEVEL NOORD - AANZICHT ZIJDE EMIEL VANDERVELDESTRAAT

SNEDE A GEVEL ZUID - AANZICHT ZIJDE BOSBEEK

SNEDE B

Bij het technische bouwdeel volgen de raamopningen de constructieve maatvoering, ca. 3,5 x 3,5 m.
Op het gelijkvloers zijn er poorten, vaste ramen met een valraam bovenaan ifv de nachtkoeling.
In de dakstructuur gaat het ook om vaste beglazing met valramen bovenaan, eveneens voor de 
nachtkoeling. Op het zuiden zorgen schuine lamellen dat het zomerse zonlicht niet kan doordringen, 
terwijl de winterzon wel mee het gebouw kan verwarmen.

Bij het administratieve deel verschuifven de openingen tov de structuur, zodat elke individueel kantoor 
ongeveer 50% transparant geveloppervlak heeft, wat het ideale compropis is tussen maxiamle 
daglichttoetreding en beperking van opmwarming in de zomer en warmteverlies in de winter. Om deze 
reden is het kantoor ook gunstiger georiënteerd op het noorden en westen.
Ook hier zijn de meeste raampartijen vast met valramen bovenaan ifv de nachtkoeling. 
Binnen in het administratieve deel zitten ook valramen boven in de binnenwanden om de crossventilatie 
via de vide en traphal mogelijk te maken.
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GEVEL
MATERIAAL / REFERENTIES

STRUCTUUR - INVULLING - TEXTUUR
De dragende houten skeletstructuur met gelamelleerde kolommen en balken is zichtbaar in de gevel. 
De invulling bestaat uit prefabpanelen met ruwe houten verticale planken aan de buitenzijde
Om het lichtgewicht hout-gebouw voet aan de grond te geven in de buurt kiezen we ervoor het hout te 
versterken met een duurzame diepgrijze-zwarte beits.
Door de beits blijven de verschillende texturen van de kolommen tegenover die van ruwe planken op 
een subtiele maniier zichtbaar.
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PERSPECTIEVEN

perspectief Emiel Vanderveldestraat vanuit richting A12perspectief Emiel Vanderveldestraat vanuit het centrum perspectief vanuit Vakbondstraat
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PERSPECTIEVEN

perspectief parkeerstrook richting Bosbeek perspectief parkeerstrook richting Emiel Vanderveldestraat



ADMINISTRATIEF GEBOUWDEEL
PLANNEN / INDELING / FLEXIBILITEIT
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1   luifel en inkomsas bezoekers
2   wachtruimte
3   lift en traphal
4   huuradministratie
5   medewerker sociale dienst
6   hoofd sociale dienst
7   huurinvordering
8   hoofd technische dienst
9   medewerker technische dienst
10 sanitair bezoekers
11 kopieerruimte
12 bergingen en technische ruimte
13 kleedruimtes en douches
14 inkom personeel met tijdsregistratie
15 fietsenstalling personeel
16 carport conciërge
17 inkom conciërge
     publiek gedeelte

BEGANE GROND
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De ingang van het administratieve centrum is gelegen aan de open ruimte en wordt 
benadrukt door het dieperliggen van de inkomdeur. Bezoekers betreden het gebouw via 
een tochtsas (energie). 

Centraal liggen de wachtruimte met lift- en traphal en vides. Deze vides werkt binnen de 
voorziene nachtkoeling als schoorsteen. Ze bieden ook een diagonaal doorzicht vanaf de 
inkomhal op het gelijkvloers naar de vergaderzaal op de tweede verdieping.
Rondom de centrale wachtruimte spreiden zich de kantoren. Zoals gewenst door de 
opdrachtgever betreft het individuele afgesloten kantoren om de privacy van de bezoekers 
te waarborgen. 

Door de skeletstructuur is het echter eenvoudig mogelijk een andere indeling te voorzien, 
waarbij in een open landschapsopstelling een veel hogere bezettingsgraad mogelijk is. 
Alvorens over te gaan tot eventuele latere uitbreiding pleiten we dan ook om te 
onderzoeken of en deel van de kantoren niet mogelijk is binnen een open opstelling, mits 
eventueel een privacy-regelend meubilair.

Bepalend voor het energieverbruik van een kantoor is de verlichting.
Ons voorstel voor het administratief centrum heeft een zeer beperkte bouwdiepte en een 
optimaal percentage van transparante gevelvlakken zodat de daglichttoetreding ervoor zal 
zorgen dat het gebruik van kunstlicht tot het minimum beperkt wordt.

Het deel waar bezoekers komen, beperkt zich tot de vleugel loodrecht op de straat.
In het gedeelte evenwijdig aan de straat zijn alle ondersteunende funties vor het personeel 
voorzien; gemeenschappelijk te gebruiken met het technisch personeel. Dit deel werkt ook 
als akoestische buffer tussen administratie en werkplaats.
Op de verdieping heeft de refter een terras op het dak van de werkplaats. 

 



ADMINISTRATIEF GEBOUWDEEL
PLANNEN
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NIVEAU +1 NIVEAU +2

1   vide
2   lift en traphal
3   reserve werkpost / vergaderruimte
4   directie secretaresse
5   directeur
6   medewerker financiële dienst
7   hoofd financiële dienst
8   veiligheids- en gezeondheidsadviseur
9   sanitair en waslokaal
10 IT ruimte
11 archief
12 refter en keuken
13 leefruimte conciërgewoning
     publiek gedeelte
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1   vide
2   lift en traphal
3   polyvalente zaal
4   groendak
5   slaapkamers conciërgewoning
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ADMINISTRATIEF GEBOUWDEEL
INTERIEUR / HARDWARE / SOFTWARE / MATERIALEN / REFERENTIES
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HARDWARE
Het duurzame deel van het gebouw (in de betekenis van: gebouwd voor een lange periode) 
beschouwen we als onveranderlijk. Dit zijn de skeletstructuur en de prefab invulpanelen.
De structuur wordt behandeld zoals de externe gevels: zwart gebeitst.
Wand- en plafondpanelen worden in functie van de daglichtreflectie uitgevoerd in blank hout. 
De hardware is tijdloos en sober.

SOFTWARE
De invulling kan sneller veranderen in functie van een gewijzigde kantoorindeling, slijtage,  ...
Kastenwanden, los meubilair en eventueel vloerafwerking zijn de funky onderdelen van het interieur. 
Zij brengen kleur en leggen accenten. Een vaste tint of een basis kleurenpalet zorgt voor herkenning 
en kan ingezet worden als signalisatie of aanduiding van zones in het gebouw.

Uiteraard gebeuren de materiaalkeuzes vanuit de bio-ecologica. 
Samenstelling van de houten prefab vloerplaten gebeurt weloverogen ifv de akoestische vereisten:
- contact- en luchtgeluisdisolatie tussen de verdiepingen onderling
- absorptie via het plafond voor een goede interne akoestiek in de kantoorruimtes

Bij de selectie van los gebruiksmeubilair (werktafels en stoelen) ligt de nadruk op comfort en 
ergonomie.

 

HARDWARE

SOFTWARE

REFERENTIEBEELDEN



ADMINISTRATIEF GEBOUWDEEL
INTERIEURZICHTEN
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zicht vanuit inkomhal doorheen vides naar polyvalente ruimtepolyvalente ruimte op +2



TECHNISCH GEBOUWDEEL
INTERIEUR
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Bij het functionele deel met de technische werkplaatsen gaat het in het interieur naast een praktische indeling over voldoende natuurlijk licht en een 
goede akoestisch binnenomgeving.

Binnen de open structuur is er toch een bepaalde zonering voorzien: de interne circulatie vanuit het algemene deel vooraan door de verschillende 
technische afdelingen bakent een stockage-zone af langs de scheimuur.
Voor de gevel is over de hele bouwdiepte een luifel voorzien, in het verlengde van de doorgang aan de personeelsingang. 
Zo kan er in de buitenruimte droog gecirculeerd worden achter de wagens en dienstvoertuigen door. 

dakvolumes

1   circulatie binnen
2   circulatie buiten (overdekt)
3   stockage
4   werkruimte
5   extra ruimte op niveau +1

1 2

3 4 5



TECHNISCH GEBOUWDEEL
INTERIEUR
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interieurzicht werkplaats

De dakstructuur zorgt voor een ruime lichtinval via het noorden en getemperd zonlicht in de winter.
De verspringende dakvlakken vormen al een eerste breuk van de geluidsgolven. Aanvullend worden de houten welfsels aan de onderzijde 
uitgevoerd met een geperforeerde plaat zodat het geluid door de bovenliggende isoaltie kan geabsorbeerd worden.

De dakstructuur biedt in de uitkraging ook een extra ruimte, eventueel als opslag of als plaats voor administratief werk.
De materialen in de werkplaats zijn eenvoudig en eerlijk: zwarte houten skeletstructuur (incl vakwerken) en blank houten wand- en plafondpanelen.
De betonnen bedrijfsvloer verhoogt samen met de scheimuur in silicaatsteen de thermische inertie, nodig voor het principe van de nachtkoeling.
De scheidingswanden tussen de verschillende afdelingen in de werkplaast zijn makkelijk aanpasbaar ifv wijzigingen in het programma.



TECHNIEKEN
DUURZAME MAATREGELEN / OVERZICHT
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DUURZAAM BOUWEN met betrekking tot technische installaties betekent in eerste instantie dat 
het gebouw zo ontworpen is dat er geen ingewikkelde technische installaties nodig zijn.

Hier een overzicht van de maatregelen:
1  het gebouw is compact en uiterst goed geïsoleerd (K25)
2  de buitenschil is winddicht zodat infiltratieverliezen zeer beperkt zijn
3  de bezonde ramen hebben een zonwering, zodat 's zomers oververhitting wordt vermeden
4  ondanks het houtskelet is er voldoende massa voor thermische inertie: silicaatsteen wanden,
    cellulose isolatie in de buitenwanden en verzwaarde isolatie in de houten welfsels
5  alle gebruikslokalen hebben ruim voldoende daglicht

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat het energieverbruik bijzonder laag zal zijn en dat er geen 
behoefte meer is aan ingewikkelde systemen met een grote investeringskost en duur onderhoud. 

We engageren ons er echter toe om tijdens de verdere uitwerking van het project nog andere 
systemen te onderzoeken (zoals warmtepompen) om zo het ecologisch concept nog te 
optimaliseren. De meerkost van deze systemen zal gekaderd worden in de levenscyclusanalyse 
om de haalbaarheid ervan te beoordelen.

Het concept van de technische installaties voor het administratief en technisch centrum houdt 
rekening met volgende randvoorwaarden:
-  energie- en waterverbruik moeten zo laag mogelijk zijn
-  installatiekost bekijken in de ruimere context van de levenscyclusanalyse
-  de onderhoudskost moet zo laag mogelijk zijn
-  de installaties moeten eenvoudig te bedienen zijn
-  de installaties moeten een maximaal thermisch, visueel en akoestisch comfort garanderen
-  de installaties moeten het personeel aanzetten tot bewust omgaan met energie, water en milieu
 

 



DUURZAME TECHNIEKEN
VERWARMING / VENTILATIE  / VERLICHTING / WATER
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VERWARMING
Het administratieve gedeelte wordt verwarmd met convectoren op lage temperatuur. Het 
technische gedeelte met luchtverwarming op lage temperatuur. 
Beide systemen worden gezien de fasering en de verschillende omstandigheden apart 
aangesloten op condenserende gasketels. 
Het bouwprogramma biedt echter ook andere mogelijkheden: er zou kunnen overwogen worden 
om de energie uit biomassa op te wekken; deze is namelijk aanwezig onder de vorm van 
houtafval van de schrijnwerkerij-afdeling. 
Bio-energie wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische 
materialen: in dit geval de vergassing van houtafval met een stukhoutketel.
Het systeem is 100 % bio-logisch (CO2-neutraal) en spaart tegelijk het transport van het afval uit.
Dit moet uiteraard nog concreter bestudeerd worden ifv vraag en aanbod.

VENTILATIE
De ruimtes worden natuurlijk geventileerd, maw zonder verbruik van elektrische energie. 
Daarvoor worden de nodige bouwkundige voorzieningen gretroffen: klap- of valramen in de 
gevels, dakvorm en vides voor het schoorsteeneffect, klapramen tussen de kantoorruimtes en de 
gang. Op deze manier worden alle ruimtes geventileerd door een combinatie van cross-ventilatie 
en het schoorsteeneffect. Deze natuurlijke ventilatie kan in de zomer gebruikt worden als 
nachtkoeling.
Aangezien het gebouw luchtdicht ontworpen is, en de ramen in de winter uiteraard niet kunnen 
blijven openstaan, dient er voor de winterperiode een beperkte mechanische ventilatie voorzien 
te worden.

KOELING
De oriëntatie, hoofdzakelijk noord en west, de buitenzonwering op het zuiden en de nachtkoeling, 
maken een airconditioningoverbodig. Dit heeft een gunstig effect op de bouwkost en het 
energieverbruik.

VERLICHTING
Alle ruimtes beschikken over voldoende daglicht. De kunstmatige verlichting bestaat uit 
hoogrendements TL-lampen en schakelt automatisch aan of uit in functie van de aanwezigheid 
van personen in een lokaal en in functie van het beschikbare daglicht. 

REGENWATER EN SANITAIR
De lage daken zijn groendaken. De hoogste daken worden gebruikt voor opvang van regenwater. 
Dit regenwater wordt gebufferd in regenwaterputten en gebruikt voor de spoeling van de toiletten. 
De overloop van de putten kan naar de Bosbeek, indien toegelaten.

stukhoutketels: vermogens 25 kW - 250 kW
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PLANPROCES
Het volledige ontwerp- en bouwproces wordt opgedeeld 6 fases:
Op het einde van elke fase wordt een dossier ter goedkeuring ingediend bij de 
opdrachtgever. Pas na formele aanvaarding van het dossier kan een volgende fase 
aangevangen worden.

1 PROJECTVOORBEREIDING (PV)
Het projectteam finaliseert samen met de opdrachtgever het programma van eisen. 
Het schetsontwerp wordt gezamenlijk beoordeeld op basis van de mate waarin het 
beantwoordt aan het programma van eisen.

2 INSTALLATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN (IW)
Samen met de opdrachtgever wordt de opdracht grondig doorgenomen met 
bevoegde instanties: stedenbouwkundige diensten, preventiedienst brandweer en 
andere indien van toepassing.
In functie van de studie stabiliteit wordt het grondonderzoek aangevraagd. 

3 VOORONTWERP (VO)
Op basis van de weerhouden schets wordt een voorontwerp gemaakt. Dit bevat 
naast de plannen ook een beschrijvende nota, een kostenraming, een opgave van 
de materialen, structuursystemen en technische uitrustingen, evenals een planning 
van studies en uitvoering. Het voorontwerp wordt besproken met de opdrachtgever 
en de nodige aanpassingen worden door het projectteam aangebracht aan het 
voorontwerp om te voldoen aan de aanbevelingen van de opdrachtgever.
Na het bekomen van de goedkeuring van het voorontwerp start het projectteam 
met het opstellen van de bouwaanvraagdocumenten.

4 DEFINITIEF ONTWERP (DO)
Na de goedkeuring van het voorontwerp, start het projectteam met het opstellen 
van de uitvoeringstekeningen en uitvoeringsdocumenten. Uitgaande van het 
goedgekeurde voorontwerp en de wensen van de opdrachtgever wordt het definitief 
ontwerp opgemaakt, omvattende: inplantings- en situatieplan, alle plannen nodig 
voor de uitvoering van de werken, bijzonder bestek, opmetingsstaat, 
samenvattende opmeting, offerteformulier en de gedetailleerde raming.
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5 UITVOERINGSONTWERP (UO)
In overleg metde opdrachtgever wordt beslist op welke wijze het project wordt 
aanbesteed. In geval van klassieke aanbesteding wordt het aanbestedingsproces 
geleid door het projectteam. Het projectteam staat in voor de organisatie van de 
aanbesteding, de verkoop van de documenten en het ter beschikking houden van 
alle nodige documenten.
Alle kandidaat aanbesteders kunnen steeds terecht bij het projectteam voor 
bijkomende inlichtingen. De prestaties van het projectteam ivm de toewijzing van 
de aanbesteding gaan niet verder dan de mededeling van de resultaten van zijn 
louter rekenkundig en materieel nazicht van de inschrijvingen.

6 LEIDING EN CONTROLE OP DE UITVOERING (CO)
Na de gunning van de werken wordt op een algemene werkvergadering met 
opdrachtgever, projectteam en aannemer de planning in detail besproken.
Het projectteam zal toezien op de uitvoeringsplanning: controle van de werken, 
controle van de vorderingsstaten en controle en advies aangaande verrekeningen. 
Het projectteam controleert de week- en maandstaten.
Het projectteam maakt ook de tegensprekelijk opmeting van werken waarvan 
vooraf de prijs niet is vastgesteld en moet berekend worden adhv eenheidsprijs.
Het projectteam controleert vorderingsstaten, herzieningen en eindstaat.
De controle op de werken zal worden uitgevoerd door werfbezoeken waarvan het 
projectteam het tijdstip en de frequentie bepaalt in functie van de aard en de 
voortgang van de werken. Het projectteam organiseert de werfvergaderingen.
Het projectteam maakt het proces-verbaal op van voorlopige en definitieve 
oplevering. Het projectteam staat de opdrachtgever bij en oordeelt of het werk van 
de aannemers is uitgevoerd conform de plannen, lastenboek en regels van de 
kunst. 
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BUDGET- EN KOSTENBEHEERSING

Binnen het projectteam wordt een doorgedreven budgetbewaking gevoerd in alle 
stadia van het project. De gehanteerde methode is aangepast aan de fase waarin 
het project zich bevindt.

In de fases PV en IW wordt een eerste benaderende raming van de kostprijs 
gemaakt op basis van het aantal m2 gerelateerd aan een prijs per m2 afgeleid uit de 
nacalculatie van eerder gerealiseerde gelijaardige gebouwen. Deze raming wordt 
uitgesplitst per hoofdstuk (volgens het lastenboek B2005 van de VMSW):
0  aanneming / werf
1  onderbouw
2  bovenbouw
3  dakwerken
4  gevelsluiting
5  binnenafwerking
6  technieken / fluïda
7  technieken / elektro
8  omgevingswerken

In de VO fase wordt deze raming verfijnd op basis van de materiaalkeuze en een 
eerste opmeting, zodat de raming kan genuanceerd worden, of materiaalkeuzes of 
bepaalde ontwerpaspecten eventueel kunnen bijgesteld worden. 

In de DO fase wordt een gedetailleerde meetstaat gemaakt. Op basis hiervan wordt 
een samenvattende meetstaat gemaakt, als basis voor de raming. Deze wordt 
getoetst aan het budget. Indien nodig wordt bijgestuurd.

In de UO fase wordt de samenvattende meetstaat ter controle als raming ingevuld.

In de CO fase , die volgt op de gunning van de werken, wordt het budget opgevolgd 
aan de hand van de maandelijks vorderingsstaten en het systematisch opvolgen van 
bij bestellingen en min- of meerwerken. Dit zorgt ervoor dat het budgetoverzicht ten 
allen tijde bewaard blijft en indien nodig nog tijdig naar besparingen ter compensatie 
kan gezocht worden. Op deze manier is de afrekening voorspelbaar en transparant. 

De algemene afrekening wordt opgemaakt in een eindverslag met alle contractuele 
documenten, de maandelijkse vorderingsstaten, motivering van meer- of minwerken, 
afrekening van de vermoedelijke hoeveelheden en de evetueel toegapaste boetes.

Globaal vormt de raming een essentieel onderdeel van elke af te ronden fase en 
dient deze expliciet door de opdrachtgever goedgekeurd te worden, alvorens de 
volgende fase gestart wordt.
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
Het projectteam wordt geleid door het architectenbureau en wordt in het kader van 
deze opdracht uitgebreid voor:

STUDIE STABILITEIT
UTIL Structuurstudies
Thiefrystraat 36
1030 Brussel
02 241 35 60
www.util.be

STUDIE TECHNIEKEN
Studiebureau Boydens
Avenue A. Gosset 28 a
1702 Groot Bijgaarden
02 468 11 58
www.boydens.be

STUDIE AKOESTIEK
Daidalos Peutz Bouwfysisch Ingenieursbureau
Vital Decosterstraat 67 a bus 1
3000 Leuven
016 35 32 77
www.daidalospeutz.be

STUDIE GROENAANLEG
Cluster Landscape
Koolstraat 15
2140 Borgerhout
0486 64 27 94  
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Essentieel in de samenwerkingsstructuur is dat de verschillende studiebureaus erg 
vroeg bij het onwerpproces zijn betrokken. Dit om de vesrchillende deelaspecten te 
laten samenvallen in de kern van de zaak, zijnde het architectuurontwerp.

Binnen het team worden duidelijke afspraken gemaakt qua taakverdeling.
Aangezien de samenwerking niet bestaat uit een chronologische opeenvolging van 
de verschillende disciplines, maar uit een permanente samenwerking, wordt er een 
systematiek van interne controle gecreëerd, gebaseerd op ieders specifieke kennis.
De architect is hierbij de kernfiguur die als leider van het projectteam zorg draagt 
voor het inhoudelijk en technisch op elkaar afstemmen van de deelstudies.

De kwaliteitsbewaking voor deze opdracht wordt dus gegarandeerd door een 
horizontale projecthiërarchie en een verticale teamhiërarchie.


