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VOORONDERZOEK EN UITGANGSPUNTEN 

A INTEGRAAL BEHOUD  
VERBOUWEN 

 
Onaangepaste structuur voor bestemming 

Sfeer en beeld in overeenstemming met 
ambitie? 

Zwaar verbouwen is vaak duurder dan 
nieuwbouw 

B INTEGRALE AFBRAAK  
VOLLEDIGE NIEUWBOUW 

 
Min: herkenbaarheid “Oude Bib” 

Min: historiek 
Min: straatbeeld 

C BEHOUD HOOFDBOUW  
NIEUWE ACHTERBOUW 

nieuwbouw = bib 
Min: herkenbaarheid/historiek 

Min: terreininname 
Min: compactheid (duurzaamheid) 

D BEHOUD HOOFDBOUW  
NIEUWE ACHTERBOUW 
Oud hoofdgebuw = bib 

Plus: herkenbaarheid/historiek 
Plus: maximaliseren tuin 

Plus: compactheid (duurzaamheid) 

DE BIB  
VERTROUWD STRAATBEELD 

HISTORIEK GEBRUIKEN ALS CONCEPTLAAG 
 

De oude boekenkaft 

Hoofdgebouw blijft bib, dit geeft vertrouwen en 
herkenbaarheid 

 
Intern wordt alles echter gewijzigd zodat er één ruimte ontstaat 

die de sfeer en de structuur heeft voor de bibliotheek van de 
toekomst  

 
De herkenbare “oude kaft” wordt hersteld en gereinigd 

 
 

De bibliotheek is meer dan een verzamelplaats van boeken, het 
wordt een sociale ruimte die interactie, confrontatie en dialoog 
genereert tussen  oud en nieuw, verleden en toekomst, mensen 
onderling, tussen nieuwe en oude media, tussen consulteren en 

verblijven. 



PRINCIPES 

GLOBALE ORGANISATIE 
 

De oude bib wordt de bib van de toekomst 
De nieuwbouw achteraan voorziet in de 

personeelsruimtes op de verdieping en op het 
gelijkvloers in een uitbreidbare 

multifunctionele ruimte in nauwe verbinding 
met de semi-publieke  plek 

GEVELMATERIALISATIE 
 
Het oude behouden gedeelte wordt gereinigd en 
hersteld. De nieuwbouw achteraan is een creatieve 
‘kopie’ van de kleuren van de bestaande architectuur, 
nl. smaragdgroen,roestbruin – voor het 
buitenschrijnwerk -  en geel/grijze baksteen. Het 
hoofdmateriaal is baksteenverband geïnterpreteerd als 
een stapeling boeken. 

4 passerelniveaus in 
één belevenisruimte 

2 niveaus 

Semi-publiek ruimte 
 
 

TECHNISCH CONCEPT 
 

Nieuwe perfect 
aangepaste structuur 

in een oude kaft 

Creëren van een zachte plek in de Antwerpsestraat  (breuk in de sterke 
lineariteit), verbonden met de buitenruimte van de bib 

De gebouwdelen kunnen 
onafhankelijk van elkaar functioneren 

Inkom 1 
 
 

Inkom 2 
 
 



PRINCIPES 

01 RENOVATIE/RESTAURATIE 
GEBOUWSCHIL 
Vervangen buitenschrijnwerk 

02 ONAFHANKELIJKE 
DRAAGSTRUCTUUR 
Berekend op de belastingen 
Kolommen geplaatst voor 
afbraak interne muren en 
vloeren -> schoringskosten 
vermeden 

03 CONTINUE EN DIKKE 
ISOLATIESCHIL 
Correcte plaatsing is 
controleerbaar 

04 VLOERPLATEN 
Berekend op belasting 

OMGEVINGSAANLEG 
Een vermenging van groene 
en verharde delen, 
zitelementen, hangplekken,…. 

ONTSLUITING/GEBRUIK 
De nieuwbouw en de voorbouw kunnen 

onafhankelijk van elkaar functioneren door 
een regulering via het glazen tussenvolume 

waar zich trap- en liftkern bevinden. 
Trap en lift worden dus dubbel gebruikt. 

 
De voorbouw behoudt ook zijn aangepaste 

inkom aan de Antwerpsestraat.; deze 
wordt op straatniveau gebracht waardoor 
men letterlijk de bib kan binnenwandelen. 

 
De culturele ruimte is zichtbaar vanuit de 

bibtuin en vanuit de Antwerpsestraat. Het 
wordt letterlijk een publiek podium en 

maakt deel uit van het publieke 
straatleven. 

 
 
 

VAN EEN APARTE OPSTELLING VAN 
BOEKEN EN MEDIA NAAR EEN 
GEÏNTEGREERDE POSITIONERING 
Hierdoor ontstaat een ruimte waar 
kennis op diverse wijzen kan opgedaan 
worden; door contact, communicatie, 
Interactie, associaties, ervaring, 
doen,… 



REFERENTIEBEELDEN 
SFEER - CONCEPT 

De bib als een spannend landschap, een 
wandeling, een ontdekking 

De buitenwand zijn ‘media’, zowel boeken, als 
digitale toepassingen, nissen, 

In de leegte zweven passerels. Er is één sfeer, 
één ruimte, alles is op elkaar betrokken, … 

Zien en gezien worden. 

De bib als een ‘shoppingmall’ waar 
een  aantrekkelijke routing mogelijk is. 

Het gelijkvloers als een agora. 
 

De bib als een sociale ruimte 
Zien en gezien worden 

 
Contact 

 
Verblijven en passeren in een ruimtelijke 

organisatie 

Afdelingen, functies, worden opgenomen in 
een ruimte  waar alle zintuigen geprikkeld 

worden. 



VISIETEKST  

We zien het project als een plek waar het ontmoeten kan plaatsvinden, het 
ontmoeten tussen het gekende en het nieuwe, tussen bezoekers en passanten, tussen 
media en het stoffelijke, tussen historiek en toekomst. Een bibliotheek is vooreerst 
een openbare ruimte, uitnodigend en faciliterend voor iedereen. En ook de 
bibliotheek is sterk aan verandering toe de laatste tijd - net zoals de andere openbare 
plaatsen in de huidige gemeenschap. Ook zij dient haar opzet, haar architectuur, haar 
verschijningsvorm aan te passen aan een wereld waar echte 'centra' verdwijnen en 
waar het immateriële, media en 'klantenconcepten' oprukken. Kennis wordt niet 
enkel meer klassiek 'top-down' overgedragen, maar opgedaan via belevingen, 
contact, ervaringen via alle zintuigen. Ook een fysieke of materiële plaats staat onder 
toenemende druk door een 'netwerkwereld'. Anderzijds menen we dat binnen deze 
tendensen de nood aan 'plekken', aan verdieping, aan echt contact nooit zo groot 
geweest zijn. We denken dus dat een bibliotheek - net als ieder ander openbaar 
gebouw - hierin geen keuze dient te maken, maar een huis dient te zijn waar de 
diversiteit kan plaats vinden. Ruimte voor verdiepte stilte, maar ook van levendige 
ervaringen. In Niel is de noodzaak van een fysieke ontmoetingsplaats misschien nog 
groter dan elders omdat er een plek van gedeelde culturele identiteit ( een 
cultuurcentrum of een gemeenschapscentrum ) ontbreekt. Dit werd ook zo 
aangevoeld door de opdrachtgevers en mee opgenomen in de projectdefinitie en zelfs 
het concrete programma.  
 
De huidige bibliotheek is in haar huidige fysieke verschijningsvorm letterlijk en 
figuurlijk geen openbare plaats. Hekwerken en tuinmuren sluiten de tuin af, de 
concrete toegang is feitelijk ontoegankelijk; op hoogte ( bel-étage ), met trappen, 
dubbele deuren, ...Binnenin is het een stapeling van kamers, waar een overzicht en 
transparantie ontbreekt. Anderzijds is het huidige gebouwbeeld gekend in de 
gemeenschap, heeft het wel een door de gemeenschap toegedichte identiteit van 
'hun' bibliotheek. Vooreerst willen we in de openbare ruimte een 'plek' creëren. 
Heden vormt de Antwerpsestraat een lint met een relatief monotoon karakter zowel 
in beeld als in gebruik (hoofdzakelijk gericht op gemotoriseerd verkeer). Dit lint 
onderbreken we; de straat wordt smaller, de voetpaden breder en de openbare 
ruimte van de 'straat' versmelt letterlijk met de tuin van de bibliotheek. De tuinmuren 
worden afgebroken om zo een plein (een 'plek') in de Antwerpsestraat te creëren, 
deel gaat uitmaken van Niel en een schakel kan vormen in de toekomstige 
ontwikkelingen van Niel. We denken hierbij aan de potenties langs de doorgang naar 
de Dorpsstraat. Zo zou er op termijn een stedenbouwkundige dwarse as kunnen 
ontstaan; een verbinding van zachte, groene open ruimtes; de bibtuin, de mogelijke 
toekomstige open ruimte aan de doorgang, de open ruimte rond het gemeentehuis 
en zelfs ( als de erfdienstbaarheid van doorgang bevestigd wordt ) verder. Men zou 
dus letterlijk doorheen het gebouw gaan. Zo wordt de tuin van de bib een echte 
openbare plaats die deel uitmaakt van het gemeenschapsleven van Niel. 

Die versmelting tussen straat, plein en tuin wordt gematerialiseerd door de 
verharding die uitwaaiert. De grens tussen groen en verharding is niet sterk, net 
permeabel en levendig. Het was onze doelstelling om bij het ontwerp deze open 
ruimte ook zo groot mogelijk te houden en het karakter van een tuin te bewaren. Veel 
bomen vormen een groen dak  boven deze ruimte; zowel (een deel van) de bestaande 
als nieuw aangeplante bomen. Het is ook een open ruimte die indirect uitnodigt tot 
een divers gebruik; de tegels vormen stapstenen tussen groene graseilanden, op de 
hoge 'tegels' kan je zitten, kijken, ...zijn blokken waar je op en af kan springen of 
vormen een hindernissenparkoers voor een spel. Er zijn ook rustige grasvelden waar 
geluierd en genoten kan worden. Deze bibtuin wordt ook volledig geflankeerd door 
levendige functies van het bouwprogramma zodat er geen restgroen met dubieus 
gebruik ontstaat. Elk deel van deze tuin is betrokken op een element van het gebouw. 
De culturele- en vergaderruimte ligt aan deze tuin, de toegang ligt centraal in de tuin, 
de werkruimtes van het personeel liggen aan de tuinzijde, de bib zelf,...Dus zowel van 
binnenuit het gebouw als vanuit de gemeenschap wordt alles betrokken op deze 
bibtuin. 
 
We willen het beeld van de oude bib bewaren. Echter, de interne structuur is 
onaangepast aan de functie; kamertjes, houten vloeren, een wir-war van gangen... 
We opteren om de achterbouw integraal af te breken en om de voorbouw in zijn 
beeld te handhaven. Dit beeld heeft namelijk door de gemeenschap de identiteit van 
bibliotheek verkregen. Zo verkrijgen we een cultureel verankerde duurzaamheid in 
beeld, maar ook een duurzaamheid door een gebouw te ontwerpen dat 
stabiliteitstechnisch, structureel, organisatorisch, ....voldoet aan de huidige eisen van 
een publiek gebouw, maar ook aan deze van de toekomst. Dit vergt nu even een 
harde inspanning, maar zal lonen in een duurzaam gebruik. Lichte renovatie -  en 
opsmukwerken zullen voor dit gebouw in combinatie met de hier gewenste functie 
niet volstaan. Met kan nl. van een gebouw ontworpen als woning nu eenmaal niet 
met lichte ingrepen een echt openbaar gebouw maken. Vandaar dat we resoluut 
opteren om de culturele ruimte, de vergaderruimte, de personeelsruimtes en 
aanverwante functies onder te brengen in een nieuw op te richten gebouw achter de 
hoofdbouw ( dus op de plaats van de vroegere achterbouw ).  Zo kunnen we het 
gebouw optimaal aanpassen aan de functies in gebouwtechnische en ruimtelijke 
aspecten; zoals een grote open ruimte voor de culturele ruimte zo dat deze ook echt 
flexibel kan gebruikt worden, een goed geïsoleerde gebouwschil zodat de 
warmteverliezen beperkt worden,...Van de hoofdbouw bewaren we integraal het 
huidige beeld, maar maken we er intern een gebouw van de toekomst van. 
 
  
  
 
 



VISIETEKST 

De gevel wordt bewaard, gereinigd, gerenoveerd (oa. ramen vervangen)  en waar 
nodig hersteld. Intern worden alle tussenwanden en tussenvloeren integraal 
verwijderd. In deze bestaande schil brengen we een nieuwe onafhankelijke 
draagstructuur van kolommen en vloerplaten ( aangepast aan de gebruiksbelasting 
van een bib ). Zo ontstaat één open nieuwe belevenisruimte, maar in een 'oud' 
(opgefrist) kleedje. We verzoenen hierbij het oude cultureel historische beeld van de 
bibliotheek samen met een dynamische, transparante, aangepaste binnenruimte. We 
wilden ook bewust de 'echte' bibliotheekfunctie in het hoofdgebouw  bewaren  (we 
onderzochten eerst de optie van alle nevenfuncties in dit hoofdgebouw te steken en 
achteraan een nieuwbouw met de bibliotheekfunctie onder te brengen - misschien 
wel de meest voor de hand liggende optie - echter dit zou ons inziens vreemd zijn en 
stroken met de identiteit van het oude  gebouw). De nieuwe kolommen worden al 
voor de interne afbraak geplaatst (dit gaat eenvoudig o.w.v. de houten vloeren) en 
fungeren zo als tijdelijke stutting tijdens de afbraak (hierdoor worden extra kosten 
voor extra schoringen vermeden).  Nadien worden de binnenvloeren en wanden 
verwijderd. Op deze wijze kunnen we ook een perfecte en dikke isolatieschil 
aanbrengen aan de binnenzijde van het gebouw. De correcte plaatsing van de 
isolatieschil kan derhalve ook goed gecontroleerd worden. Dan worden de nieuwe 
vloerplaten geplaatst, dragend op de nieuwe kolomstructuur. Zo wordt de relatief 
zware belasting van een publieke functie en de boeken onafhankelijk van de oude 
structuur afgedragen en gefundeerd. We passen ook de verdiepingshoogtes aan; 
hierdoor komt het gelijkvloers op straatniveau te liggen en wordt dus een optimale 
toegankelijkheid bekomen. Er is binnen de bestaande kroonlijst dan ook genoeg 
beschikbare hoogte om er een extra laag in aan te brengen. Hierdoor creëren we 
extra 'lopende meters' wat in het geval van een bibliotheek en het plaatsen van 
rekken voordelig is. De bovenste verdieping wordt uitgebreid met een glazen 
dakvolume waar het leescafé (met schitterend uitzicht over Niel en de bibtuin) in 
ondergebracht wordt. 
 
De eigenlijke bibliotheekfuncties organiseren we dus in het hoofdgebouw aan de 
straat en dit gebouw bestaat uit vier lagen. In een nieuwbouw achteraan worden alle 
andere functies bij elkaar gebracht. Op het gelijkvloers van deze nieuwbouw - en dus 
goed toegankelijk, zichtbaar en in directe relatie met de bibtuin - organiseren we de 
semi-publieke en bijhorende  dienstfuncties. Concreet: culturele ruimte, de 
vergaderruimte, een sanitair blok, de kitchenette, berging, technische ruimte en het 
magazijn. De culturele ruimte is uitbreidbaar met de vergaderruimte door de 
plaatsing van een mobiele wand. De culturele ruimte is als een verlengde van de bib-
tuin en staat hiermee in relatie.  Indien men de ramen open zet,  kan deze ruimte als 
een soort van overdekte tuin functioneren wat het optimaal en flexibel gebruik van 
deze ruimte ondersteunt.  

Bijkomend zorgen de positie van de culturele ruimte en zijn glazen gevel ervoor dat 
deze ruimte deel gaat uitmaken van de openbare ruimte, met name de straat, want 
zichtbaar en beleefbaar vanop de Antwerpsestraat. De toiletten zijn goed toegankelijk 
en bruikbaar voor de diverse functies (zowel de bib-bezoekers, de bezoekers van de 
culturele ruimte als mensen die in de bibtuin verblijven). Heel dit gelijkvloers van de 
nieuwbouw kan onafhankelijk functioneren van de bibliotheek door een aparte 
toegang via het centrale glazen verbindingsvolume. Dit zorgt voor het bestendig en 
flexibel gebruik van deze ruimte. Dit is werkelijk duurzaam; al te vaak worden 
gebouwen opgetrokken en technisch uitgerust die slechts erg beperkt in tijd benut 
worden. Duurzaam ontwerpen betekent dat we gebouwen ontwerpen die gepast 
zijn voor de functie, die goed gebouwd zijn én die ook voldoende gebruikt kunnen 
worden. 
Op de verdieping van de nieuwbouw brengen we in wezen de ruimtes voor het 
personeel aan en is in principe niet vrij toegankelijk voor het publiek.  Aan de tuinzone 
organiseren we de eigenlijke kantoor- en werkruimtes en aan de andere zijde de 
bijhorende dienende functies. De positie van het kantoor van de bibliothecaris is zo 
dat er een goed overzicht over het geheel gehouden kan worden en is centraal in het 
gebouw.  De nieuwbouw en de verbouwde voorbouw zijn met elkaar gekoppeld door 
een glazen volume dat de verticale organisatie herbergt: trap en lift. Doorheen dit 
tussenvolume kan de ontsluiting van de verschillende gebouwdelen geregeld worden. 
Eveneens biedt de centrale plaatsing het voordeel dat relatief dure trappen en lift 
slechts  één keer geplaatst moeten worden ondanks het mogelijk onafhankelijk 
functioneren van de gebouwdelen. 
 
De gevel van het voorgebouw wordt in zijn oorspronkelijke glorie hersteld; het 
buitenschrijnwerk wordt vernieuwd (met de oude raamverdeling) en vervangen door 
geïsoleerde raamprofielen en hogerendementsbeglazing. Als beeld willen we de 
voorbouw laten spreken; we kiezen ervoor om de nieuwbouw achteraan eerder sober 
en functioneel op te vatten. De gebruikte materialen en kleurstelling zijn een 
hedendaagse interpretatie van de materialiteit van de oude gevel van de voorbouw. 
We kiezen hier voor een identieke baksteen (mogelijks zelfs herbruik van de 
bakstenen uit de afbraak van de achterbouw), maar met een eigen baksteenverband, 
nl. een verticale plaatsing van de bakstenen met verspringende vlakken - een 
indirecte verwijzing naar een ritme van boekenruggen. De kleuren van de 
raamprofielen verwijzen eveneens naar de kleurstelling in de gevel van de voorbouw; 
nl. rood-bruin en blauw-groen. 



VISIETEKST 

Er zijn duidelijk twee onderscheiden gebouwen (de nieuwbouw en het verbouwde 
hoofdgebouw ), maar er is een relatie. Er zijn verschillende toegangen; de bibliotheek 
heeft een toegang via de oude inkom (die volledig naar straatniveau wordt aangepast) 
of via het glazen tussenvolume. De nieuwbouw wordt ontsloten via het glazen 
tussenvolume. Bijkomend heeft de nieuwbouw een extra dienstingang (magazijn, 
tuin, back-stage). 
 
De nieuwe bibliotheekruimte, in haar oude opgepoetste jas, is een echte 
belevenisruimte. De relatief gesloten gevel staat in sterk contrast met de lichte en 
open ruimte binnenin.  De vier lagen vormen geen afgescheiden delen, maar staan 
door een grote centrale patio (een 'versterkte' interpretatie van de vroegere traphal) 
met elkaar in contact. De bibliotheek is dan wel niet op één horizontale laag gebracht 
(dat zou een verspilling van ruimte zijn), maar vormt weldegelijk één ruimte. Deze 
ruimte is eerder te begrijpen als een verticale rondgaande wandeling over 
passerelles in een landschap van boeken en media. Aan één zijde van deze 
passerelles valt er telkens iets te ontdekken; boeken,tijdschriften, een 
cataloguscomputer, een belevenisbox, een luisterbox, een grotere ruimte met op elke 
laag een andere functie, ....Aan de andere zijde van de passerel gebeurt de 
ontmoeting; kijkend over de patio naar een andere laag, naar het centrale plein op 
het gelijkvloers...Hier treedt men in contact met elkaar en worden de verschillende 
bibliotheekelementen en de bezoekers op elkaar betrokken en ontstaat een 
synergetische ruimte. Op het einde van de wandeling mondt men uit in een glazen 
dakvolume met het leescafé. Iedereen is van overal zichtbaar. Het is een ruimte voor 
ontmoeting, van diversiteit, van interactie. Het gelijkvloers is een soort van 
'binnenplein', centraal wel vier lagen hoog, met een wolkendek zwevend erboven.   
 
Als je naar boven kijkt heeft men onmiddellijk een overzicht over het hele gebouw en 
kan men de verschillende afdelingen goed aflezen door de aangebrachte letters  
(en/of pictogrammen) op de plafonds. Dit maakt dat men vanuit de balie een 
overzicht heeft over de hele bibliotheek.  Het gebouw is goed lees- en begrijpbaar. 
Men vindt op het gelijkvloers de balie, de lounge, de peuter- en kleuterzone, folders, 
een inleverkast, betaal- en drankautomaat..........én ruimte om te ontmoeten, om op 
te wachten, om een praatje te slaan, om rond te kijken,.......terug. De bovengelegen 
'verdiepingen' bestaan telkens uit een smallere rondgang (met plaats om her en der 
zitmeubilair te plaatsen) en een brede plek. Op de 1ste verdieping is er ruimte voor de 
jeugd en is er een sterk media-gerichte ruimte; muziek, gaming, internet, 
belevingsboxen, ....De twee bovenste lagen zijn gericht op volwassenen en 
adolescenten. E r is plaats voor werktafels en bovenaan is er het rustige leescafé met 
een tijdschriftencorner.  

Tijdens je wandeling door de bibliotheek ontdek je een boeken top-10, geïntegreerde 
computers, divers meubilair om te zitten, te hangen , te loungen, .... Door een 
doordachte plaatsing van 'aantrekkelijke' functies (centraal mediazone - op het dak 
leescafé met subliem uitzicht) en de juxtapositie van de trappen verkrijgt men dat 
bezoekers een weg dienen af te leggen en verleid worden om nieuwe elementen te 
ontdekken. Media en klassieke boeken worden geïntegreerd gepositioneerd 
waardoor er een interactie mogelijk is en een beleefbare ruimte ontstaat. Glazen 
presentatieboxen (bijvoorbeeld voor NEA of voor themabevestiging - bijvoorbeeld ' 
week van het bos') staan verspreid in deze belevenisbibliotheek waardoor men - in de 
zoektocht naar een andere glazen presentatiebox - onbewust heel de bibliotheek 
doorwaadt. 



CONCEPT 
HET GEBOUW ALS WANDELING DOOR EEN SPANNEND LANDSCHAP WAAR VANALLES TE ONTDEKKEN VALT 

EEN BELEVENISRUIMTE 
‘Een parkachtige omgeving waar je links en rechts diverse media kunt aantreffen, waar 
gebruikers kunnen kletsen, rondhangen, lezen,  luisteren of zich vrijelijk tussen kennis en 
elkaar kunnen bewegen. Bron; De architectuur van kennis, de bibliotheek van de toekomst, 
NAI. 

A LEARNING JUNGLE 
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INPLANTING 
SCHAAL 1:200 

N 



GRONDPLANNEN 
SCHAAL 1:200 

N 



STABILITEIT 

Voor de dragende structuur van dit project, zijn we bewust vertrokken vanuit een pragmatische aanpak.  
  
De ontwerpkeuze om de karaktervolle gevel van de bestaande bibliotheek te behouden springt 
natuurlijk direct in het oog, maar dit is ook constructief gezien een weldoordachte keuze.  Het dragend 
skelet van de nieuwe vloerniveaus binnenin, wordt immers gevormd door een lichte staalconstructie.    
  
Op die manier kan dit in atelier voorbereid worden en op een snelle en precieze manier op de werf 
opgebouwd worden.  Maar vooral kunnen de bestaande buitengevels direct verankerd worden aan deze 
staalconstructie zodat bijkomende schoringskosten worden vermeden.  Bovendien geeft deze slanke 
staalstructuur een kenmerkend en lichtvoetig karakter aan de genereuze patio die alle vloerniveaus van 
de nieuwe bibliotheek via ruimtelijke doorzichten en trappen met elkaar zal verbinden. 
  
Onder andere om akoestische redenen worden de nieuwe vloeren van deze nieuwe ‘boekenruimte’ in 
klassiek gewapend beton voorzien, dat wordt opgelegd in de randprofielen van het staalskelet.  
Daardoor steunen deze vloeren ook niet op de bestaande buitenmuren maar op de kolommen van het 
staalskelet, zodat de nieuwe fundering eenvoudig zeer lokaal naast de oude kan uitgevoerd worden. 
  
Daar waar we voor de constructieve opbouw van de publieke ruimtes van de nieuwe bibliotheek 
gezocht hebben naar een intelligent systeem dat enkele constructieve en architecturale functies 
combineert zoals hierboven beschreven, hebben we voor het nieuwe gebouw waar de ondersteunende 
functies in ondergebracht worden gekozen voor een klassieke massiefbouw in dragend metselwerk. 
  
Voor de tussenvloer en het platte dak kozen we hier voor welfsels in voorgespannen beton.  Deze 
garanderen een snelle, zekere en economische bouwmethode.  Een betonconstructie heeft hier ook het 
voordeel dat de brandveiligheid geen verdere maatregelen behoeft, en dat de constructie zelf – indien 
verzorgd uitgevoerd – in het zicht kan blijven en er dus geen extra afwerkingskosten dienen voorzien te 
worden. 



DUURZAAM BOUWEN EN TECHNIEKEN 

Aan duurzaam bouwen gaat een interactief ontwerpproces vooraf waarbij vooral 
verantwoordelijkheden van ontwerper en bouwheer dienen vertaald te worden in architecturale 
synergiën waar 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. 
  
Duurzame technische installaties van een gebouw worden “gewogen” aan de hand van onderstaande 
criteria: energie, milieu-impact, life cost cycle.  
  
Energie – Trias Energeticas. 
Sterke reductie van het verbruik van (vraag naar) aardgas, stookolie, elektriciteit en water met andere 
woorden, energie rationeel gebruiken; 
en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen implementeren zoals windenergie, geothermie, 
zonne-energie, fotovoltaïsche panelen, enz. 
meest geschikte en efficiënte techniek toepassen. 
  
Milieu. 
CO² uitstoot verminderen (Kyoto, Global warming); 
Drinkwaterverbruik reduceren door de vraag te verminderen en door hemelwater te recupereren en te 
herbruiken. 
  
Life Cost Cycle. 
Dit omvat de “gewogen impact” van een installatie en/of een concept over zijn totale 
levensduur op ons milieu.  LCC van technische installaties is de opsomming van drie delen: 
Onderhoud; 
Energieverbruik; 
Investering. 
  
Deze synergetische aanpak start bij Architecturale Opportuniteiten in functie van duurzaamheid: 
  
Warmteverliezen beperken – behoefte aan energie voor verwarming beperken: 
laag globaal isolatiepeil van zowel het bestaande gebouw als van de nieuwbouwgedeelte; 
deze K-waarde van het gebouw wordt geoptimaliseerd door de isolatiegraad te onderzoeken, de 
compactheid en ruimtelijkheid te onderzoeken en de verhouding transparant en niet transparante 
gevelontwikkeling te optimaliseren; 
“Doos in Doos” concept voor het bestaande gebouw; 
winddicht bouwen: geen ongecontroleerde infiltratieverliezen. 
 
De gevel  “duurzaam” optimaliseren in functie van daglicht en het zomercomfort: 
Oriëntatie van de gevels en hun ramen, passieve zonnewarmte (oost/west gevels) 
Verhouding doorschijnende en niet doorschijnende geveldelen wordt geoptimaliseerd; 
G-waarde (en LTA waarde) beglazing volgens oriëntatie; 
U-waarde maximaal : 1,0 W/m²K (beglazing); 
Buitenzonwering per noodzaak, minimale oververhitting (externe koellast); 
maximale daglichttoetreding via de gevel – bestaande ramen; 
  
Het gehele concept voor het bestaande gebouw wordt bouwfysisch op een zeer efficiënte manier 
verbouwd, omgevormd tot een gebouw conform 21e eeuw en de duurzaamheidsambities voor nieuwe 
gebouwen. 



TECHNIEKEN 

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 kunnen vinden in het project. 
  
Verwarmingsinstallatie: 
  
De verwarming van het project wordt centraal 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 zones zoals de 
bibliotheek, de vergaderzalen en de multifunctionele zaal ; 
Individuele sturing op lokaal niveau van de individuele burelen door middel van thermostaatregeling. 
  
Betreft de bibliotheek. 
Deze open zone wordt geklimatiseerd met een luchtgroep, dit biedt verschillende voordelen: 
CV batterij waterregime 50/30°C; 
De luchttoevoer wordt per niveau met het principe verdringingsventilatie binnengebracht, geen 
geluid, geen tocht ! 
De luchtkanalen worden geïntegreerd in de nieuwe binnenwandconstructie, de pulsieroosters 
worden onzichtbaar in de sokkel van de kasten verwerkt; 
Deze klimatisatie kan zeer snel reageren op zeer verschillende bezettingsgraden door van 
verwarmen naar freecooling over te schakelen bij een zeer grote bezetting op korte tijd. 
De installatie is onzichtbaar, geluidloos en snel reagerend. 
  
De lokalen in het gedeelte nieuwbouw worden voorzien van: 
Statische verwarming; 
Mechanische ventilatie; 
  
  
2. Passieve koeltechnieken. 
  
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.  
 
  

3. Ventilatiesysteem : mechanische ventilatie met warmterecuperatie. 
  
We ambiëren om alle ruimtes te ventileren met een ventilatiesysteem gekoppeld aan een centrale 
luchtgroep (één voor de bibliotheek, één voor het nieuwbouwgedeelte) die uitgerust is met een 
warmtewisselaar type warmtewiel absorptierotor met verhoogde vochtrecuperatie. 
  
Hybride ventilatiesysteem : natuurlijke en mechanische ventilatie. 
  
Een klimatologisch jaar kan ingedeeld worden in drie periodes: 
A l periode temperatuur buitenlucht < 15°C (stookseizoen) – (30%) 
B l periode temperatuur buitenlucht 15°C <T< 24°C – (60%) 
C l periode temperatuur buitenlucht > 24°C – (10%) 
 
 
 
In periode A dienen we de buitenlucht op te warmen. De mechanische ventilatie is voorzien van een 
warmterecuperatie-eenheid zodat geen energie dient te worden voorzien voor de ventilatie 
In periode B kan de gebruiker de buitenlucht en dus natuurlijke ventilatie van het gebouw gaan 
gebruiken. 
Tijdens periode C is het bevorderlijk om de lucht te verkoelen door middel van een 
aardwarmteluchtwisselaar of adiabatische koeling in de retourlucht toe te passen. 
  
De ventilatie wordt bij voorkeur vraaggestuurd en op basis van CO²-meting ontworpen. Op die 
manier wordt volgens behoefte geventileerd in tijd en hoeveelheid, bijvoorbeeld de foyer, de 
multifunctionele zaal . Dit betekent dat de ventilatoren frequentie gestuurd worden. 
 
4. Verlichting. 
daglicht maximaal benutten met behoud van het zichtcomfort; 
dit concept is van groot belang voor zowel de kamers als de centrale ruimtes. 
De afweging tussen daglichttoetreding en zonnelast wordt in het gevelconcept geoptimaliseerd 
opdat het zomercomfort ten allen tijde kan gegarandeerd worden. 
de verlichtingstoestellen worden uitgerust met elektronisch voorschakelapparatuur; 
aanwezigheidsdetectie stuurt de verlichting aan /uit; 
geïnstalleerd vermogen < 2,0 W / 100 lux; 
daglichtsturing van de verlichting waar het opportuun is. 
  
5. Hemelwater. 
  
De neerslag hemelwater wordt maximaal gerecupereerd en opgeslagen. Dit grijs water wordt o.a. 
gebruikt voor spoeling van de toiletten en urinoirs. 
 



PLANNEN MET GLOBALE MATEN 
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