
ONTWERP VAN EEN NIEUWE BIBLIOTHEEK VOOR SINT-MARTENS-LATEM

Open Oproep OO 3204 C



BIBLIOTHEEK SINT-MARTENS-LATEM | 2 | 

VOORWOORD

Met dit wedstrijdontwerp wensen we onze ambities uit te 
zetten in krijtlijnen. Krijtlijnen die een kader bieden voor 
een nieuwe en hedendaagse bibliotheek in Sint-Martens-
Latem. Het zijn de eerste schetsen van een toekomstig 
gebouw. 

De bundel zien we als aanzet voor een open dialoog 
tussen de gemeente, de verschillende gebruikers en 
het ontwerpteam. Op deze manier hopen we tot een 
kwalitatief en breed gedragen project te komen.

DENMARK, Serre, 1994
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visualisatie vanuit Latemstraat
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GENIUS LOCI - VERHAAL VAN DE PLEK

Het landschap van Sint-Martens-Latem wordt 
getypeerd door een fijne korrel, onverharde trage 
wegen, waardevolle dreven en een uitgesproken 
architectuur. 

De voorgestelde bibliotheek wil een gebouw zijn dat 
zich inschrijft in dit stedenbouwkundig weefsel. Een 
architectuur die zich enerzijds bescheiden opstelt 
maar anderzijds ook ingrijpt in het landschap. Een 
publiek gebouw dat aanwezig is in de gemeente 
zonder monumentaal te zijn. 

De site bevindt zich op een belangrijke publieke as 
in Sint-Martens-Latem, rechtstreeks verbonden met 

het hart van de gemeente. Toch kan gesteld worden 
dat de bibliotheek zich niet in het publieke centrum 
bevindt. Deze dualiteit vraagt om een gelaagd 
antwoord op de ontwerpvraag. 

We stellen een leesbaar gebouw voor, duidelijk 
herkenbaar als publieke bibliotheek, ingebed in een 
veelzijdig landschap. Nieuwe voetwegen en open 
ruimtes worden geconnecteerd met bestaande 
structuren en sluiten aan op het fijnmazige 
weefsel van Sint-Martens-Latem. We willen een 
stedenbouwkundige korrel hanteren die toelaat een 
doorwaadbaar landschap te creëren, in dialoog met 
de omgeving.

Edgard Tytgat - Herinnering aan een zondag, 1926

1. Tempelhof  2. Gemeentehuis  3. Sint-Martinuskerk  4. Leie  5. Vrije Basisschool Sancta Maria  6. Sportterrein  7. Gemeentelijke Basisschool  8. Openbare Bibliotheek
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DOORWAADBARE SCHOOLSITE

De onderlegger voor het nieuwe masterplan 
bestaat uit een schakeling van diverse, eigenzinnige 
buitenruimtes rond en tussen compacte volumes. 
Door middel van deze schakeling ontstaat een 
natuurlijke gradiënt tussen de publieke zone’s 
gerelateerd aan de nieuwe bibliotheek, en de 
omsloten buitenruimtes bij de lagere school. 
Uitbundige speelruimtes worden afgewisseld met 
rustige concentratieplekken zonder afbreuk te doen 
aan de specifieke eisen van deze ruimtes. 

Een groene as, die samenhangt met de nieuwe 
voetweg, werkt als ruggengraat voor de site en buffert 
de uiteenlopende programmatorische vereisten.

MASTERPLAN

Op de site wensen we te behouden wat goed is zonder 
hierbij compromissen te sluiten naar functionaliteit. 
Nieuwe, compacte gebouwen vullen bestaande 
volumes aan en versterken elkaar onderling.

De compacte bouwvolumes maken de site op 
een natuurlijke manier doorwaadbaar. Omsloten 
binnentuinen takken aan op de groene as waar 
verschillende functies overlappen. Een veelzijdig 

landschap ontstaat tussen en rond de gebouwen. Het 
landschap als uitdagende omgeving voor school en 
bibliotheek. Een omgeving die door de verschillende 
gebruikers ontdekt moet worden.

Het centrale schoolvolume deelt de site op in twee 
zone’s. Deze opstelling biedt mogelijkheden in het 
masterplan en wensen we te behouden. Echter is de 
huidige speelplaats binnen deze opstelling te sterk 
afgesloten van het geheel van de site. 

Voor de school stellen we daarom een vervangings- 
nieuwbouw voor. Twee nieuwe volumes komen 
los van het centrale gebouw en kijken uit over de 
verschillende buitenruimtes. Het eerste volume 
richt zich naar de Burgemeesterstraat en omarmt 
de verharde speelplaats. Een tweede volume 
intermedieert tussen de speelplaats en de nieuwe 
groene as. Een slanke luifel verbindt de nieuwe 
klassen met het te renoveren volume. De school 
wordt op een beheerste manier opengewerkt naar 
zijn directe omgeving.

De nieuwe bibliotheek ent zich net zoals de school op 
zowel de nieuwe as als op de aanpalende bestrating. 
Een leestuin ontstaat tussen de nieuwe volumes en 

gaat in dialoog met de omliggende buitenruimtes. 
Door de inplanting op de site wordt de nieuwe 
bibliotheek prominent aanwezig in de Latemstraat en 
werkt het volume als zwaartepunt van de site.

In het masterplan zijn 22 parkeerplaatsen voorzien, 
waarvan 8 aan de Latemstraat en 14 aan de 
Burgemeesterstraat. De parkeerplaatsen worden als 
halfverharding opgenomen in het landschapsontwerp 
waardoor een continuïteit ontstaat op de site.

NIEUWE VOETWEG

De nieuwe voetweg maakt integraal deel uit van het 
landschapsontwerp en wordt als groene as ingericht 
die de verschillende buitenruimtes doorkruist.

Alle beplantingssoorten zijn streekeigen waardoor ze 
deel uitmaken van het ecologisch netwerk dat Sint-
Martens-Latem rijk is.  De gemengde haag met soorten 
zoals Prunus padus (vogelkers), Prunus spinosa 
(sleedoorn), Rhamnus frangula (sporkehout), Corylus 
avellana (hazelaar) vormt een halfopen natuurlijke 
loofgang waardoor het ook een ecologische corridor 
wordt. Onder andere bijen, vlinders en vogels zullen 
hier hun plek vinden.

beplanting voetweg - loofganghuidige situatie fase I - bibliotheek fase 2 - school
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ENSEMBLE GESCHAKELD ROND EEN 
BUITENRUIMTE

Het kenmerkende hoofdvolume van de oude 
bibliotheek blijft bewaard als relict en wordt 
aangevuld met 2 nieuwe volumes. De drie volumes 
hebben elk hun specifieke schaal, hoogte en 
programma. Door hun inplanting op het perceel 
ontwikkelt zich een onderlinge dialoog en ontstaat 
ook een sterke relatie met de context. 

De nieuwe bibliotheek wordt vormgegeven als een 
ensemble van publieke gebouwen rondom een 
rustige binnentuin. Een fijnmazige structuur die zich 
inschrijft in de korrel van de omliggende percelen.

Het nieuwe bibliotheekvolume zet zich parallel op 
de schoolvolumes. Door deze subtiele verdraaiing 
ten opzichte van de Latemstraat is de bibliotheek 
prominent aanwezig in het straatbeeld vanuit beide 
rijrichtingen.

Het oude bibliotheekvolume bevindt zich als een 
‘objet trouvé’ binnen het ensemble en huisvest het 
archiefcentrum en de levensbeschouwelijke klassen.

Deze worden met de nieuwe volumes verbonden 
door middel van lichte luifels. In deze verbinding 
ontstaat aan de straatzijde een driehoekig “geknikt” 
voorplein als duidelijke hoofdtoegang voor de site. 

Deze zone wordt ingericht als kiss- en ride zone voor 
de bibliotheek en school.

De polyvalente ruimte bevindt zich dieper op het 
perceel en toont zich niet onmiddellijk vanaf de 
Latemstraat. Het lage volume zoekt aansluiting bij 
zowel de bibliotheek als de school, het bemiddelt 
tussen beide gebruikers. De spievormige tussenruimte 
vormt een natuurlijke buffer.

Een binnentuin ontstaat tussen deze 3 volumes als 
intieme concentratieplek, een beschutte leestuin. 
Deze ruimte behoudt steeds de connectie met 
de omliggende buitenruimtes, rond en tussen de 
volumes. Een vis à vis wordt verkregen tussen de 
verschillende bouwdelen. Kleinschalige volumes, 
onderdeel van een groter geheel.

GROOT DAK

Op het niveau van het maaiveld ontstaat een 
transparante bouwlaag die de doorwaadbaarheid en 
visuele relatie tussen de volumes versterkt.

Bovenop deze laag komt er een groot teruggetrokken 
dak, een zinken hoed die beschutting biedt. Het 
natuurzink absorbeert op een subtiele manier de 

kleur van de omgeving en er ontstaat een aansluiting 
met het typerende gabarit van een gelijkvloerse 
bouwlaag met een groot dakvolume. Door te werken 
met het teruggetrokken volume kan ook voldaan 
worden aan de stedenbouwkundige voorwaarden 
omtrent het gabarit.

Het teruggetrokken volume toont op een symbolische 
manier de opslag van boeken en kennis. De openbare 
bibliotheek als collectief geheugen van de gemeente.

Op sommige plaatsen wordt dit dak een uitkragende 
luifel. De luifels bakenen een duidelijke perimeter 
op de site af door de verschillende gebouwdelen 
te verbinden. Deze tussenzones geven niet enkel 
beschutting tegen zon en regen maar werken net 
zoals bij Japanse architectuur als een ‘mental minder’ 
die aangeeft dat je een andere plek gaat betreden. 
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Stockholm Public Library - Gunnar Asplund‘geschakelde volumes’ Jiko-in Tempel - Nara, Japan
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GELAAGD LANDSCHAP

Binnen de landschappelijke onderlegger zijn drie 
landschapstypes leesbaar.

De hoogstamfruitgaard is een duidelijke entiteit die 
een stevige positie inneemt tegenover de bibliotheek 
en de straat. Zo loopt het meest opvallend paadje 
door een bloemrijk grasland richting de school.

Bij het benaderen van de school wordt je blik langzaam 
geopend richting binnentuin. De vormgeving wordt 
zachter, de hoogstammen worden lagere bloeiende 
meerstammigen. 
Een ondergroei van groenblijvende bodembedekkers 
en weelderig bloeiende vaste planten zoals 
herfstanemonen, Achillea ‘White Pearl’, Echinacea 
‘White Swan’,… maakt de verbinding met de 
architectuur en zorgt voor bloei ieder seizoen.
Het geheel is van een Japanse fijnheid en toch 
helemaal des Latem.

Grote natuursteentegels markeren belangrijke 
plekken en maken tegelijk de doorsteek langs het 
bestaande gebouw.

Zo zijn er helemaal geen achterkanten, maar is het 
geheel een onderdeel van het fijnmazig weefsel 
binnen Sint-Martens-Latem.

Tussen de polyvalente zaal en de school markeert 
een wadi de verbinding en zorgt voor natuurlijke 
infiltratie. 
De echte doorsteek neemt iets meer marge waardoor 
een deel van de boomgaard publiek wordt. Enkel 
de bomen met volledige groene boomspiegel zijn 
fruitbomen. De andere zijn soorten zoals Prunus 
avium ‘Plena’, zoete kers zonder vruchten. De witte 
bloei maakt de verbinding met de wit bloeiende 
krentenboompjes, Amelanchier ovalis, voor de 
schoolpoort en in de binnentuin. 
Een oplopende, van laag naar hoog, wit gekalkte 
stam maakt deze verbinding compleet.

Ook door de kastanjehouten afsluiting terug te 
trekken tegenover de straat ontstaat een echte 
publieke ruimte. De zone aan de Burgemeesterstraat 
wordt een speel-en sportveldje door een aha 
afgelijnd. Daardoor spelen de allerkleinsten veilig 

zichtbaar in het open veld en is er een minimum aan 
toezicht nodig. Ook voor de oudere kinderen is een 
mooi afgelijnd sportveldje altijd populair.

Een bloemengracht verbindt de hoogstamfruitgaard 
met de aha, waardoor bloemen los in het 
veld plots afgelijnd worden en verschillende 
verschijningsvormen van natuur één geheel zijn.
De zone tussen speelveldje en hoogstamfruitgaard 
blijft open voor flexibel gebruik bij een klimboom.

Een grote zomerlinde markeert de trage wegel ter 
hoogte van de Burgemeesterstraat. Een zomerlinde is 
een bron van nectar voor de bijen en al 
eeuwenlang een boom die een belangrijke plek 
inneemt in het dorpsleven. Zo werden veel (trouw)
feesten doorgegaan onder een (zomer) linde.

Een aantal bomengroepen met ondergroei van gras 
brengen groen en zachtheid op de speelplaats. 
Door al deze maatregelen wordt deze groene oase 
een echte meerwaarde voor volwassen en kinderen, 
fauna en flora.

1. Parking  2. Boomgaard  3. Voetweg  4. Kiss & Ride 5. Bibliotheek  6. Archiefcentrum  7. Polyvalente zaal  8. Fietsenstalling  9. Speelplaats
10. Zitbanken  11. Klimbomen  12. Aha met speelzone  13. Speelparcours  14. Kastanjehouten afsluiting  15. Bloemenweide  
16. Meerstammige bomen  17. Bloemengracht  18. Gemengde haag  19. Zomerlinde
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visualisatie kijkend vanuit boomgaard richting leestuin



BIBLIOTHEEK SINT-MARTENS-LATEM | 9 | 

EEN FUNCTIONEEL GEBOUW

Een constellatie van 3 volumes als heldere vertaling 
van het programma. 2 rationele en flexibele 
volumes huisvesten de nieuwe bibliotheek en de 
polyvalente zaal. Het archiefcentrum en de klassen 
worden ondergebracht in het hoofdgebouw van de 
voormalige bibliotheek.

BIBLIOTHEEK
De centrale ruimte op de gelijkvloerse verdieping 
huisvest de collectie boeken tussen een betonnen 
kern en 2 betonnen schijven. De boekenmassa, 
geordend op het ritme van het gebouw wordt 
symbolisch zichtbaar doorheen de transparante 
sokkel van het gebouw. Op  deze wijze toont het 
gebouw compromisloos haar functie als publieke 
ontsluiting van kennis. 

Centraal in de ruimte bevindt zich een verdiepte 
zone die dienst kan doen als leesput, voorleesruimte, 
ruimte voor auteurslezingen maar die ook als 
bibliotheekruimte werkt.

Een lichte beglaasde structuur (houtskelet) rondom 
de kern markeert een ‘leesperimeter’. Hier opent het 
gebouw zicht naar de omgeving en ontstaan er rustige 
leesplekken aan de ramen met doorzichten naar de 
omliggende buitenruimtes. Het buitenschrijnwerk 
wordt als een meubel vormgegeven, het schrijnwerk 
in het interieur wordt leestafel, boekenkast, 
enzovoort… 

De centrale boekenruimte op gelijkvloers breidt zich 
uit op de verdieping en wordt gecombineerd met een 
multimedia-ruimte. Deze ruimte wordt gebruikt om 
de computerlessen te laten doorgaan, maar maakt 
integraal deel uit van de bibliotheek waardoor ze 
ook inzetbaar is tijdens de openingsuren van de 
bibliotheek.

Beide niveaus staan in verbinding met elkaar door 
middel van een centrale vide waardoor er steeds 
visueel ovezicht is tussen de verdiepingen. Een 
bovenlicht licht de bibliotheek centraal aan.
Beide verdiepingen zijn eveneens voorzien van 
een balie, sanitaire ruimtes en zijn rechtstreeks 
toegankelijk met de lift en trap.

KANTOREN
Op de 2de verdieping bevinden zich de kantoorruimtes, 
geschakeld rondom de centrale vide. Een leesruimte 
wordt uitgerust met een afsluitbare kitchenette en kijkt 
uit op de Latemstraat door een grote raamopening. 
4 werkplekken worden rechtstreeks verbonden met 
deze leesruimte en kunnen als één ruimte gebruikt 
worden. Een individuele kantoorruimte bevindt zich 
tussen de werkplekken en magazijn. Een serverlokaal 
is onmiddellijk aan de circulatiekoker voorzien.

POLYVALENTE ZAAL
De polyvalente ruimte wordt volgens hetzelfde 
principe opgebouwd als de bibliotheek, een heldere, 
open structuur die alle flexibiliteit mogelijk laat.
Een decentrale kern verdeelt de ruimte in een meer 
besloten vergaderruimte en een grote polyvalente 
ruimte. De kern bevat een keuken en alle nodige 
technische faciliteiten. Sanitair wordt voorzien voor 
zowel de polyvalente zaal als het archiefcentrum en 
de klassen. Centraal in de ruimte valt een getemperd 
licht via de betonnen dakconstructie de zaal binnen.

ARCHIEFCENTRUM EN LEVENSBESCHOUWELIJKE 
KLASSEN
Het archiefcentrum en de levensbeschouwelijke 
klassen worden ingericht in het voormalige 
hoofdgebouw van de bibliotheek. Deze ruimtes staan 
in verbinding met de polyvalente zaal door middel 
van een grote luifel die ook als verzamelplek dienst 
doet. 

De archiefruimte op de gelijkvloerse verdieping krijgt 
een gezicht naar de straat en een rustige werkplek 
die uitkijkt op de binnentuin. 

0

-1
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+2

bibliotheek

computerklas

kantoren

polyvalente zaal

archiefcentrum

klaslokaal

mezzanine

Tripitaka Koreana, 1251 - Zuid Korea

De overige ruimtes worden ingericht als klassen. Alle 
lokalen worden grondig gerenoveerd en geïsoleerd 
zodat deze voldoen aan de hedendaagse standaard 
voor klassen. Beide klassen krijgen bovendien een 
extra ruimte als mezzanine onder het dakvolume 
waardoor er een meer gevarieerde wijze van lesgeven 
mogelijk is. 

De bestaande kelder wordt toegankelijk gemaakt via 
de nieuwe trappenkern en zal vanwege zijn centrale 
ligging dienst doen als technische ruimte voor de 
nieuwe bouwdelen.
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BIBLIOTHEEK 

De bibliotheek heeft naast haar rol als plek om louter 
boeken te ontlenen ook een representatieve status 
als collectief geheugen. Een bibliotheek als zichtbare 
verzamelplaats van kennis en als publieke ontsluiting 
van deze kennis. Ook in een tijdperk waar digitalisering 
prominent aanwezig is, heeft een bibliotheek een 
symbolische waarde. Het nieuwe gebouw wil zijn 
aanwezigheid als openbare bibliotheek binnen de 
gemeente tonen.

De transparante plint werkt als gezicht naar de 
buurt, en toont de werking van een hedendaagse 
bibliotheek op een ongedwongen en eerlijke manier. 
Het massieve volume staat dan weer symbool voor 
de veelheid aan kennis die aanwezig is in het gebouw.  
Een klassieke geleding die zichtbaar wordt in de 
gevelopbouw.

Naast het bewaren van boeken, dient een nieuwe 
bibliotheek vooral een verblijfswaarde te hebben. De 
bibliotheek als plek om te lezen, te studeren en kennis 
te vergaren via zowel boeken als nieuwe media. Mee 
door de digitalisering is het belangrijk een duurzaam 
en flexibel gebouw te ontwikkelen die  verder 

gaat dan het louter bewaren van boeken. Het is de 
ambitie om een nieuwe culturele pool te ontwikkelen 
op schaal van Sint-Martens-Latem. Een openbare 
bibliotheek als ontmoetings-en concentratieplek. 

LEESPLEKKEN

Het plan van de bibliotheek wordt opgebouwd 
rond een aantal diverse leesplekken om zo te 
beantwoorden aan verschillende lezerstypes:

- Leesperimeter aan de gordijngevel: 
individuele leesplekken met zicht naar buiten die 
de leeservaring afwisselen met contact naar buiten, 
mentale rustposes waarbij de blik afdwaalt.

- Computerruimte:
voor de bezoeker die op een hybride manier kennis 
vergaart zowel in boeken als via multimedia.

-  Geborgen “grotto” -achtige leesput:
voor kinderen en volwassenen die zich graag tussen 
de kussens nestelen om te lezen of om voor te 
lezen voor een groep kinderen. Ook kunnen hier 

auteurslezingen doorgaan waarbij het meubel als 
tribune wordt gebruikt.

- Centrale leestafel:
Een grote gemeenschappelijke tafel op de gelijkvloers 
biedt plaats aan de toevallige lezer die bijvoorbeeld 
de dagelijkse kranten wil doornemen, eventueel 
contact maken met de andere bezoekers van de 
bibliotheek.

- Besloten leestuin: 
De omsloten tuin heeft een vleugje exotisme en doet 
de lezer wegdromen van tijd en plaats. De leestuin 
vormt een aangename aanvulling op de leesplekken.

FLEXIBEL GEBOUW
Structurele elementen binnen het gebouw worden 
tot een minimum beperkt om zo een flexibele en 
bijgevolg duurzame bibliotheek te verkrijgen. 

Deze eenvoudige structuur laat diverse opstellingen 
toe binnen de bibliotheek waardoor de ruimte 
doorheen de tijd mee kan evolueren met de noden 
eigen aan een openbare bibliotheek.

interieur van de bibliotheek

Alvar Aalto - Vyborg Library Smiljan Radic - Room, Chili Duke Hunfrey’s Library - United Kingdom, 1598
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centrale leestafel

1. Leesperimimeter  2. Leestafel  3. Display  4. Leesput - Grotto  5. Balie  6. Multimedia-ruimte - Computerklas  7. Vide
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leesperimeter met zicht op 
besloten tuin

leesperimeter met zicht op 
boomgaard

leesput - grotto leestuin
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GEVEL LATEMSTRAAT

SNEDE AA’

1. Luifel  2. Tochtsas  3. Bibliotheek  4. Balie  5. Leesput  6. Leestafel  7. Lift  8. Trappenhal  9. Sanitair  10. Polyvalente zaal 11. Vergaderruimte/Polyvalente zaal 
12. Keuken  13. Berging  14. Trap naar technische kelder  15. Archiefcentrum  16. Klaslokaal  17. Fietsenstalling  18. Leestuin
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SNEDE CC’

SNEDE BB’

1. Bibliotheek  2. Balie  3. Vide  4. Multimedialokaal  5. Leestafel  6. Lift  7. Trappenhal  8. Sanitair  9. Klaslokaal  10. Technische ruimte
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PLAN 2

DAKENPLAN

1. Sas 2. Leesruimte  3. Kantoorruimte  4. Individueel kantoor  5. Magazijn  6. Lift  7. Trappenhal  8. Sanitair  9. Serverruimte  10. Kuisberging  11. Kitchenette  12. Mezzanine
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MATERIALISATIE

Een helder gebouw wordt vertaald in een heldere 
detaillering en resulteert in een bouwbare 
architectuur. Bij het uitwerken van de bibliotheek 
wordt gewerkt met een aantal basisprincipes die 
als leidraad gebruikt worden om tot een kwalitatief 
gebouw te komen.

EENVOUDIGE RUWBOUW
De heldere structurele opbouw van de bouwdelen 
wordt leesbaar gemaakt in de detaillering en 
materialisatie van het gebouw. De basisprincipes, een 
massieve kern en lichte uitbouw als rok rondom het 
gebouw, worden op een eerlijke manier getoond in 
interieur en gevel. 

De gebouwen worden volledig opgebouwd op een 
grid van 180x180cm, waardoor gewerkt kan worden 
met standaard-en prefabelementen. 

Betonnen wanden en plafonds blijven in zicht en 
worden na ontkisting licht gestraald om een zacht 
oppervlak te krijgen. Door het beton te stralen 
kunnen minder strenge eisen gesteld worden aan de 
bekisting in functie van het budget.

Massieve wanden worden voorzien in een 
snelbouwsteen die prefab op de werf geleverd 
kunnen worden. 

LICHTE STRUCTUUR
De leesperimeter wordt volledig als lichte structuur 
uitgewerkt. Zowel dak als gevel worden in een 
houtskelet-systeem voorzien. 

De beglaasde perimeter van de bibliotheek bestaat 
uit een gordijngevel en wordt vervaadigd uit een 
inheemse houtsoort. Structuur en schrijnwerk 
worden als één systeem voorzien. De daken van de 
perimeter bestaat uit een houten roostering opgevuld 
met een ecologische isolatiemateriaal. De onderzijde 
van de houten dakstructuren worden afgewerkt met 
een fijnbezaagde beplanking met open voegen die 
zorgen voor akoestische absorptie. De afwerking 
in het interieur loopt naadloos over in de luifels en 
dakoversteken in het exterieur.

Aan de buitenzijde zorgen aluminium sluitlatten 
voor een eenvoudig onderhoud. Het aluminium 
wordt gelakt in eenzelfde kleur als de kokerprofielen 
van de luifels. De luifels worden ook opgebouwd op 
eenzelfde ritme en verhouding als de gordijngevel 
waardoor een eenheid ontstaat over de site.
 
GEVELAFWERKING ALS BEKLEDING
De massieve centrale structuren worden voorzien 
van resol isolatieplaten en afgewerkt met natuurzink 
in staande naad. Door de zelfbeschermende 
eigenschappen van zink heeft dit een uiterst lange 
levensduur. Het patina vormt enerzijds een compact, 
hechtende en in regenwater onoplosbare laag, 
anderzijds neemt het de kleuren op van de omgeving 
waardoor het gebouw op een natuurlijke manier deel 
gaat uitmaken van het landschap. De perimeter in 
houtskelet wordt afgewerkt in ditzelfde materiaal. 
Het zink geeft een licht uitzicht en suggereert de 
functie van bekleding. Een waterdichte schil die de 
bibliotheek beschermt.

Alle schrijnwerk in de nieuwbouwdelen (verdiepingen 
bibliotheek) en verbouwing worden voorzien in een 
duurzame houtsoort.

MINIMALE AFWERKING
Door de ruwbouw maximaal als afwerking in te 
zetten, worden interieurdetails tot een minimum 
beperkt.

De vloeren in de bibliotheek worden voorzien van 
vast tapijt. Hiermee kunnen we inspelen op de 
akoestische eisen van het gebouw. De vloerafwerking 
brengt bijkomend een warme, huiselijke sfeer in de 
bibliotheek. De vloerafwerking in de polyvalente zaal 
wordt uitgevoerd in linoleum, in eenzelfde kleurtint 
als het tapijt. Linoleum is een 100% natuurlijk 
product en speelt in op de eisen naar onderhoud en 

snelbouwsteen
pleisterwerk

schrijnwerk - hout
omgekeerde balk - beton
groendak
houten roostering + rotswol
houten beplanking
dakrand - natuurzink

gordijngevel

betonplaat
ter plaatse gestort 

houten tablet

pulsiekanaal

vulpaneel
beplanking
terras - beton

zonnewering - hout

betonnen gewelven
kimblok

dakrand - natuurzink

isolatieplaten

gevelafwerking - natuurzink

natuurzink gordijngevel beplanking gestraald beton vast tapijt
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EEN SOLIDE & DUURZAME BASISSTRUCTUUR

Het programma voor de nieuwe bibliotheek is 
ondergebracht in drie op zichzelf staande volumes 
verbonden door buitengaanderijen. Elk volume 
huisvest een type-programma waarop elk gebouw 
structureel is op afgestemd. De opdeling van het 
type-programma in verschillende gebouwen zorgt 
voor structurele klaarheid en zo heeft elk volume zijn 
eigen typerende vloerbelastingen.

Het bestaande volume van de bibliotheek wordt 
ontdaan van alle aanbouwsels en omgevormd 
tot een gebouw met archieven en leslokalen. In de 
kelder van dit gebouw wordt de centrale stookplaats 
voor de drie gebouwen ondergebracht. Raam- en 
deuropeningen in het gebouw worden aangepast 
in de dragende buiten- en binnenwanden. De 
zolderruimte wordt ingericht als mezzanines ter 
uitbreiding van de leslokalen op de verdieping. De 
vloer van de zolderruimte wordt voorzien van een 

lichte zwaluwstaartplaatvloer op de bestaande 
structuren. 

De nieuwe bibliotheek bestaat uit een centrale kern 
en rondom lopende gaanderij (deels binnen / deels 
buiten). De centrale kern wordt opgebouwd uit een 
ter plaatse gestorte betonstructuur, welke zichtbaar 
blijft aan de binnenzijde. 

De fundering van het gebouw bestaat uit een 
algemene funderingsplaat op volle grond waarin de 
zitput van de bibliotheek is verwerkt. 

Op het gelijkvloers omvat de structuur de centrale 
kern met lift en trap en twee dragende wanddelen. 
De wanden van de verdiepingen vormen een 
rondomlopende dragende schil op de kern en de 
wanddelen. De vloerplaten met centrale opening 
worden opgespannen binnen deze schil. 

De gaanderijen rondom de centrale kern worden 
uitgevoerd in een lichte houten structuur 
(kolommen en dak). De dragende structuur van deze 
gaanderij is verwerkt in het buitenschrijnwerk. De 
buitenluifels/gaanderijen worden opgebouwd uit 
een lichte dragende structuur in hout op ranke stalen 
kolommen. 

Het volume met de polyvalente zaal bestaat eveneens 
uit een massieve kern en vier dragende kolommen 
op het gelijkvloers. Vanaf de kern vertrekt een hoge 
rondomlopende balkenstructuur dragend op de 
kolommen. 

Tussen deze hoge balken worden prefabbetonschijven 
geplaatst welke het ritme van de plafond en de 
lichtinval in de ruimte domineren. Boven de massieve 
kern is een engelse koer voorzien voor de inplanting 
van de ventilatieunit van de ruimte. 

interieur van de polyvalente zaal

structuur bibliotheek structuur polyvalente zaal
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Het dak van de bibliotheek is verder geschikt voor de 
plaatsing van de fotovoltaïsche zonnepanelen. Boven 
de traphal wordt een licht verdiepte engelse koer 
voorzien voor de opstelling van de ventilatieunit van 
de bibliotheek.

De polyvalente zaal wordt verwarmd door middel van 
lucht. Gelet op de hoge bezettingsgraad en het flexibel 
gebruik opteren we hier voor een snel reagerend 
systeem. Via het ventilatiesysteem (balansventilatie 
met warmteterugwinning met behulp van een 
hygroscopisch warmtewiel) wordt warmte verdeeld 
over het gebouw. 

 

 
De ventilatieunit wordt op de engelse koer van de 
centrale kern opgesteld. Via de vloer wordt de lucht 
over de ruimte verdeeld langs de raampartijen. Via 
de extractierooster in de dakopstand wordt de lucht 
zonder extractiekanalen teruggenomen. Vanuit de 
beleving van de ruimte is deze rooster niet zichtbaar. 
De afwezigheid van de afvoerkanalen zorgt voor een 
beperking van de wrijvingsverliezen in de kanalen. 

Warm water wordt lokaal geproduceerd door middel 
van een elektrische doorstroomvoorraadboiler 
gevoed met warmwater. Hierdoor kunnen we 
eventuele grotere debieten aangeleveren vanuit 
de centrale stookplaats zonder dure legionella 
beveiligingsinstallaties te moeten installeren.

Het dak van de polyvalente zaal kan uitgerust worden 
met fotovoltaische zonnepanelen in combinatie met 
de lichtkoepels voor de zenitale lichtinval in de ruimte. 
Het hemelwater van de daken wordt opgevangen 
voor de spoeling van toiletten, urinoirs, onderhoud 
van de ruimtes en voor de besproeiing van planten 
en bloemen.

BEHEER

De energie-efficiëntie van technieken is heel belangrijk 
in een duurzaam concept. Een correct gebruik en 
goed beheer ervan is dat echter nog veel meer. Bij 
de uitwerking willen we maximaal inzetten op het 
faciliteren van dit beheer. Niet door ingewikkelde 
gebouwbeheerssystemen, maar wel door een 
slimme koppeling van eenvoudige systemen reeds in 
het gebouw aanwezig. 

De LED verlichting van de zaal speelt in op de 
aanwezigheid van daglicht en de aanwezigheid van 
gebruikers. De afgesloten lokalen worden uitgerust 
met een bewegingsdetectie. Hierdoor past de 
installatie zich aan de gebruikers van het gebouw in 
plaats van omgekeerd. Lichten gaan uit indien het 
gebouw verlaten wordt. 

De aanwezigheidsdetectie regelt eveneens de 
verwarming, de ventilatie en de watertoevoer.

De ventilatie wordt naast aanwezigheid ook gestuurd 
door een meting van de luchtkwaliteit. Op die manier 
wordt enkel geventileerd in functie van het reële 
gebruik. Wanneer de lichten in het sanitair uit zijn 
wordt automatisch de watertoevoer afgesloten. Op 
deze manier worden lopende kranen, overstromingen 
door verstoppingen steeds vermeden. 

Het beheer wordt in belangrijke mate door 
het gebouw zelf overgenomen zonder dat de 
gebruiker hiermee bezig moet zijn of dat de 
technische dienst van de gemeente hieraan een 
dagtaak heeft. Bovendien is programmatie of 
complexe sturing/regeling geheel overbodig. 
  
We willen voor een duurzaam  gebouw ook een 
duurzaam gebruikt realiseren. We rekenen daarbij 
slechts beperkt op de gebruikers van het gebouw.

DUURZAAMHEID

Onze visie bestaat uit een duurzaam ontwerp van 
landschap, gebouw en techniek met de nadruk op 
optimaal gebruik van daglicht, maximale benutting 
zonnewarmte, zuinig en ecologisch watergebruik.
De technische installaties dienen het “statement 
duurzaam bouwen” in zijn meest economisch oppor- 
tune concepten vorm te geven het beste comfort aan 
te bieden.  

Daarnaast zal voor de mateialen geopteerd worden 
voor duurzame materialen, en materialen met een 
beperkte milieu-impact. In het bijzonder zal bij de 
selectie van de afwerkingsmaterialen veel aandacht 
besteed worden aan emissie-arme materialen. 
Hierbij zullen we steunen op bestaande labels en 
certificeringsystemen of kwalitatieve laboratori- 
umverslagen zoals NIBE.

EPB

De nieuwe gebouwen worden voorzien van een 
luchtdichte (n50 = 1.0) en goedgeïsoleerde schil (EPB-
eisen 2017). Deze uitgangspunten zijn gebudgetteerd 
en laten toe het gebouw door de integratie van 
zonnepanelen te kunnen omvormen tot een BEN-
gebouw. De haalbaarheid en de wenselijkheid tot 
integratie van warmtepompen wordt nog verder 
onderzocht. Het gebruik van warmtepompen kan het 
gebouw volledig emissie-vrij maken.

TECHNIEKEN

Het opdelen van het programma over de drie 
volumes vertrekt vanuit een functionele logica. 
Hierdoor worden gebouwen ofwel gebruikt ofwel 
niet gebruikt. Bij niet gebruik kunnen deze dus 
grotendeels uitgeschakeld worden. Dit is de meest 
efficiënte benadering voor het besparen van energie.
Vanuit de kelder van het bestaande gebouw 
voorzien we een centrale stookplaats voor de 
productie van warmte en warm water voor de drie 
gebouwen. De centrale benadering zorgt ervoor dat 
we maximaal de gelijktijdsfactor kunnen benutten. 
Het gebruik van de gebouwen valt in tijd uit elkaar 
zodat we met minder meer kunnen voorzien.  
 
Vanuit de centrale stookplaats wordt de aangemaakte 
warmte ondergronds verdeeld naar de twee nieuwe 
volumes. In basis wordt de warmte geproduceerd 
door middel van een gasgestookte condensatieketel. 
In het kader van de studie willen we verder de 
mogelijkheid onderzoeken om gebruik te maken 
van warmtepomptechnologie voor de aanmaak van 
water. Binnen het strakke budgettaire kader hebben 
we dit momenteel nog niet mee genomen. In het 
bestaande gebouw wordt de warmte verdeeld via 
radiatoren.

In de nieuwe bibliotheek wordt op het gelijkvloers 
gewerkt met vloerverwarming aangevuld met 
een ventilatie-systeem op de verdiepingen. De 
centrale opening in het gebouw wordt ingezet als 
een thermische schouw welke de werking van de 
verwarming en de ventilatie ondersteunt. Via de 
vloer wordt op het gelijkvloers en de verdiepingen 
verse lucht binnengebracht. Bovenaan in de centrale 
opening wordt de gebruikte en warmste lucht uit de 
ruimte afgezogen. Hierdoor kan het binnenklimaat 
thermisch beheerst worden. Bovendien heeft 
dit een gunstig effect op het rendement van de 
warmteterugwinning van de ventilatie. 
Door de centrale opening in te zetten als 
afvoerkanaal wordt tevens een besparing 
gerealiseerd op de installatie van ventilatiekanalen. 

In de bibiotheek wordt enkel sanitair warm water 
voorzien voor het mindervaliden sanitair en de 
kitchenette. Dit zal geproduceerd worden met behulp 
van een kleine elektrische voorraadboiler, gelet op 
het beperkte verbruik.

De verlichting in de bibliotheek zal afgestemd 
worden op het royaal aanwezige daglicht (gevels + 
daklicht) door middel van daglichtsensoren. De LED-
verlichtingsarmaturen kunnen verder inspelen op 
aanwezigheid en/of beweging zodat het gebouw zich 
aanpast aan de gebruiker in plaats van omgekeerd. 

1. Ventilatieunit l verwarmen d.m.v. lucht  2. Recuperatie zonne-energie l a. PV-installatie zonnewinsten l b. Natuurlijk daglicht  3. Groendak  4. Ventilatieunit l koeling  
5. Vloerverwarming  6. Schouweffect | Verkoeling in de zomer  7. Recuperatie regenwater | Sanitair en schoonmaak

1. 

1. 

2a/b.

3.

4.

5.

6.

7. 2b.

warmtewiel

koeling door natuurlijke ventilatie - Iran
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REALISATIEPROCES  

ORGANISATIE EN COMMUNICATIE

Tijdens het ontwerpproces ontstaat een sterke 
dialoog met de bouwheer. Deze betrokkenheid 
is voor ons bepalend voor het slagen van het 
project. Het volledige bouwproces zien we als 
een evenwichtsoefening die enkel in nauw 
overleg en in samenspraak met de toekomstige 
gebruikers kan gebeuren. Op regelmatige basis 
worden alle details van het proces geëvalueerd 
om ons toe te laten in elke fase een project te 
ontwikkelen met de garantie van een volledig 
gedragen concept.

Om een nauwe samenwerking en optimale 
communicatie tussen de ontwerpers te 
waarborgen, werd bewust gekozen om een 
beperkt aantal partijen samen te brengen voor 
dit project in een projectteam. De belangrijke 
ontwerppartners vaardigen elk een ervaren 
teamleider af. Deze teamleiders zullen een 
intense samenwerking en communicatie hebben 
met elkaar gedurende het gehele project. 
Zij staan binnen hun organisatie in voor de 
verspreiding van informatie en instructies.

Deze teamintegratie met een overkoepelende 
leiding, de projectarchitect, is de beste waarborg 
voor een goede onderlinge coördinatie van de 
verschillende disciplines binnen de afgesproken 
termijn voor elke fase. Hij behoudt de leiding 
over alle architecturale concepten en beslist 
gezamenlijk met de projectleiders over de andere 
disciplines. De leden van het ontwerpteam zijn 
elk gespecialiseerd in de domeinen waarvoor ze 
zich in het project verantwoordelijkheid dragen. 

Tot slot vormt de projectarchitect een duidelijk 
aanspreekpunt voor de bouwheer en staat hij in 
voor de interne communicatie en de coördinatie 
met de andere actoren. De overkoepelende 
leiding zal steeds dezelfde projectarchitect zijn 
gedurende het volledige bouwproces. Op cruciale 
ontwerp- en overlegmomenten zullen allen 
persoonlijk aanwezig zijn, desgewenst bijgestaan 
door verschillende partners naargelang de te 
bespreken fase & materie. Doordat het project 
door hen tot in detail is gekend garandeert dit 
een permanente kwaliteitsbewaking van alle 
facetten doorheen het volledige proces.

Daarnaast volgen we vaste procedures voor de 
procesmatige aanpak van projecten. Binnen deze 
ontwerpopdracht zal het volledige ontwerpteam 
deze werkwijze inzake kwaliteitsbewaking, 
projectmanagement en budgetopvolging 
aanhouden. Dit houdt ondermeer in dat in elke 
fase van het project bij de kostprijsraming ook 
wordt rekening gehouden met resterende risico’s 
en onzekerheden als marge. Deze prognoses 
houden rekening met de opgebouwde kennis 
en ervaring in gelijkaardige opdrachten qua 
complexiteit en programma. Naast budget 
wordt tevens de planning van het project in 
elke fase nauwgezet administratief opgevolgd. 
Dit gebeurt niet enkel in de fase uitvoering, 
maar ook tijdens de vergunnings- en subsidie 
aanvragen (administratieve opvolging van het 
goedkeuringstraject). Hierdoor kunnen we 
problemen snel detecteren en oplossen. 

TIMING EN AANPAK

Het proces wordt vastgelegd volgens een 
heldere en strikte planning die is opgebouwd uit 
verschillende fasen. We stellen deze voorlopige 
timing voor het verdere verloop van het proces 
voor. Deze timing is uiteraard afhankelijk van 
de beslissingstermijnen en voorkeuren van de 
bouwheer, die niet worden meegerekend in 
deze termijnen.

Na de wedstrijd is het nodig om een 
programmafase (PF) in te lassen waarin de 
bouwheer en de ontwerpers in open dialoog 
een terugkoppeling kunnen maken over 
de opmerkingen op het ontwerp. Hiervoor 
wordt door beide partijen een grondige 
voorbereiding gemaakt van alle open vragen, 
opmerkingen of reflecties met betrekking tot 
het wedstrijdontwerp en de projectdefinitie. 
Deze uitwisselingen van ideeën en opmerkingen 
worden georganiseerd in kleine werksessies. 

In deze fase wordt ook een onderhoud gepland 
met de brandweer, zodat na verduidelijking van 
het brandveiligheidconcept ook aan hen de 
mogelijkheid wordt gelaten om de nodige 
inbreng te kunnen geven. Met alle opmerkingen 
en bijkomende informatie zullen de ontwerpers 
het wedstrijdontwerp actualiseren en uitwerken 
tot een nieuw schetsontwerp, dat na goedkeuring 
van de bouwheer verder wordt ontwikkeld. 
In de verdere uitwerking van het ontwerp 
worden de vergaderingen gepland binnen een 
afgesproken schema, in overeenstemming met 
alle partijen, en dit binnen de vooropgestelde 
timing. 

Het realisatieproces omvat een aantal officiële 
keuringsfasen in het ontwerpproces. Dit 
mag echter niet resulteren in een stop&go 
procedure, waarin aanzienlijke pauzes worden 
ingelast. Deze procedure houdt immers een 
risico in op het niet halen van de beoogde 
timing. We stellen daarom voor om tijdens de 
onderhandelingsfase een open dialoog te hebben 
over de goedkeuring van de verschillende fasen.  

Het lijkt ons daarom belangrijk dat de 
projectarchitect de bouwheer van elke 
belangrijke evolutie op de hoogte stelt zodra 
deze zich stelt, en dat eventuele opmerkingen zo 
snel mogelijk worden doorgegeven.

ONTWERPFASE FASE UITVOERING

voorontwerp Bouw
aanvraag

afwachten vergunning +
verfijnen project

Aanbestedingsdossier opmaken

publicatie voor
aannemers

Gunning aannemer Werffase

zomer 2019juli  2018

4 weken 12 weken8 weken 14 weken 12 weken 52 weken

juli  2017 oktober 2017 januari 2018 april  2018

openingindienen BA

wedstrijd programma
 4 weken

fase
juni  2017

BUDGET(BEWAKING)

Voor alle aspecten van budget-en kostencontrole 
zal het ontwerpteam nauw samenwerken met 
een Cost Consultant die een ruime en relevante 
ervaring heeft op dit vlak. Deze Cost Consultant 
is een lid van het geïntegreerde projectteam. 

Het budget wordt gedurende het hele project 
opgevolgd. Elke wijziging aan het programma 
van eisen van de bouwheer zal worden begroot 
en samen met de impact op de planning en/of 
kwaliteit worden overgemaakt. Deze methodiek 
zorgt ervoor het beheer van elke belangrijke 
wijziging op een efficiënte manier kan worden 
opgevolgd.

De basis van een succesvol project, dat binnen 
het goedgekeurde budget wordt uitgevoerd, is 
een goed uitgebouwde projectstructuur en de 
toepassing en duiding van projectmanagement 
en controle procedures. Dit gaat zeker ook op 
voor alle budget en kost gerelateerde taken.
Bij de opstelling van de gedetailleerde 
projectplanning zal in elke fase een 
budgetcontrole worden voorzien, met een 
realistische termijn die toelaat om nog 
wijzigingen aan het ontwerp aan te brengen als 
dit om budgettaire redenen nodig zou blijken.
Na elke fase wordt de vordering van het 
ontwerp, getoetst aan het goedgekeurde 
budget, goedgekeurd door de opdrachtgever en 
de projectleider. 

OPPERVLAKTETABEL

De oppervlaktetabel is gebaseerd op de 
beschreven mini- & maximale bezetting van de 
verschillende ruimtes. Op basis van deze input 
en grondige studie hebben we voor elke ruimte 
getracht een optimale oppervlakte te voorzien. 
Dit zowel voor een aparte als gebundelde 
werking en rekening houdend met een optimale 
circulatie & minimale restruimte. De afmetingen 
van de ruimtes kunnen echter nog bijgestuurd 
worden in overleg met de opdrachtgever. 
De opmerkingen en bijsturingen van de 
opdrachtgever zullen de basis vormen voor de 
verdere ontwikkeling van het project, binnen het 
vooropgestelde budget. Zie volgende pagina.



“tot er plots een eerste zonnestraal in één striem het vlak 
der weiden doorscheurde en er als een fonkelende spiegel 

van gelend metaal de Leie ontdekte.” 

Karel Van de Woestijne 1907


