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EIND 2015 OPENT HET NIEUWE 
DORPSHUIS HAAR DEUREN 
VOOR DE VELDEGEMNAAR

HET DORPSHUIS EN DE 
SENIORENWONINGEN 
VORMEN DE AANZET VAN DE 
DORPSKERNVERNIEUWING
De projectsite voor het dorpshuis met 
dienstencentrum en gemeentediensten sluit 
aan op de bredere ontwikkeling van het 
achterliggende woonuitbreidingsgebied. 
In de structuurschets voor dit gebied 
worden de krachtlijnen voor het centrum 
van Veldegem in de praktijk gebracht. Deze 
krachtlijnen worden verder toegelicht op 
pagina 2.

Twee onsluitingslussen (A)

Aan de hand van 2 ontsluitingslussen 
aantakkend op de Stroelputstraat, één 
vertrekkend vanaf de Rembertstraat en 
een andere  vanuit de Bezembinderstraat, 
wordt de hele wijk ontsloten. Door deze 
lussen vermijden we doorgaand verkeer 
binnen de woonuitbreiding zonder met 
doodlopende straten te moeten werken. 

Afwerken bestaande weefsel (B)

De lussen maken het mogelijk om het 
bestaande weefsel langs de omgevende 
straten af te werken met gelijkaardige 
typologieën rug-aan-rug en tuin-tegen-tuin. 

Een centrale groene ruimte (C)

De twee lussen bakenen een centrale 
groene ruimte af. Via deze zone kan 
het omgevende landschap in de 
woonwijk en tot diep in het dorpcentrum 
doordringen. De groene ruimte versterkt 

de woonkwaliteit en biedt speel- en 
recreatiemogelijkheden.

Open ruimte typologieën (D)

Langsheen de ontsluitingslussen kan 
deze groene ruimte afgewerkt worden 
met passende woontypologieën die zich 
integreren in het landschappelijke karakter.

Het dorpshuis zal aansluitend op de cafetaria een groot aangenaam terras met petanqueveld krijgen langs de nieuwe straat. De bewoners van de seniorenwoningen kijken vanop hun gemeenschappelijk terras uit over dit inkomplein.

De illustratieve structuurschets voor het woonuitbreidingsgebied met een grote centrale groene ruimte.
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AMBITIE 1

De oude dreef waarlangs Veldegem 
ontstond is nog steeds de belangrijkste 
straat in het dorp. Vandaag zien we een 
groot contrast tussen de open bebouwing 
in de woonwijken en de gesloten 
bebouwing langsheen de centrumstraat. 
We zien ook een sterke scheiding tussen 
beide, met weinig doorsteken tussen het 
kruispunt waar zich het grootste deel 
van het publieke leven afspeelt en de 
woonwijken. Fietsers en voetgangers uit 
het dorp zijn aangewezen op de bestaande 
autowegen. Een eerste grote opgave 
is dus om na te denken hoe bestaande 
en nieuwe woningen, onder andere de 
seniorenwoningen uit deze wedstrijd, het 
best ingepast kunnen worden binnen het 
weefsel van Veldegem. 

De centrumstraat en de woonwijken 
haken in elkaar

We willen nieuwe woonontwikkelingen 
zo goed mogelijk op het centrum van 
Veldegem betrekken. Hierbij moet 
extra aandacht besteed worden aan 
verbindingen voor zacht verkeer. 
Bestaande en nieuwe paden en doorsteken 
kunnen uitgroeien tot een netwerk dat 
een veilig en direct alternatief biedt voor 
de traditionele orthogonale straten. Via 
de projectsite kan zo’n nieuwe doorsteek 
gecreëerd worden.

AMBITIE 2

We zien een concentratie van handelszaken 
en horeca rond de Koning Albertstraat en 
de Koningin Astridstraat. Publieke functies 
vinden we vooral aan de noordzijde van de 
straat en niet altijd direct langs de straat 
gelegen. Het gaat over de lagere school, 
de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de kindercrèche, 
de buitenschoolse kinderopvang, het 
ontmoetingscentrum ’t Lokaal, de 
Stapsteen en binnenkort het nieuwe 
dorpshuis. Een aantal paden en doorsteken 
verbindt deze functies met mekaar en 
met het achterliggende woonweefsel. 
Nieuwe publieke functies, zoals het 
dienstencentrum en de bibliotheek, zullen 
een belangrijke plaats innemen binnen 
het gemeenschapsleven van het dorp en 
moeten dus onderdeel worden van dit 
publieke dorpsweefsel.

Publieke functies verbreden de 
centrumstraat tot een dorpskern

Publieke functies maken de connectie 
tussen het centrum en de achterliggende 
woonwijken maar concurreren bewust niet 
met de handel langs de centrumstraat. 
Met het nieuwe publieke gebouw aan 
de zuidzijde van de centrumstraat willen 
we bijdragen tot de verdere uitbouw van 
een compacte en poreuze dorpskern in 
Veldegem.

AMBITIE 3

De streek ten zuiden van Brugge is gekend 
als het Houtland en is een zandige streek. 
De streek van Veldegem met schrale 
gronden, landduinen, vijvers en moerassen 
bleef lange tijd onontgonnen. Het dorp 
Veldegem heeft zich genesteld in deze 
landschappelijke basis van vochtige 
zanderige grond met zijn typerende 
beplanting. Tussen de verkavelde percelen 
zien we nog steeds grote groene percelen 
tot vlakbij het centrum van de gemeente. 
De vier kwadranten raken echter steeds 
meer gevuld met nieuwe woningen. 
Verschillende woonuitbreidingsgebieden 
staan op het punt verder aangesneden te 
worden. De voortschrijdende verkaveling 
verdrukt deze landschappelijke onderlegger 
alsmaar meer.

Het landschap en de woonwijken 
versterken elkaar

We willen het typische landschap 
rond Veldegem tot in de kern van het 
dorp voelbaar maken. Het landschap 
voelbaar maken moet als opgave worden 
meegenomen bij de verdere ontwikkeling 
van het woon- en dorpsweefsel. Voor 
het woonuitbreidingsgebied tussen de 
Bezembinderstraat en de Rembertstraat 
en zelfs voor de projectsite zelf zullen we 
tonen hoe we deze rol voor het landschap 
waar willen maken.

AMBITIE 4

We vinden een aantal groene en 
recreatieve plekken in en rond de 
woonwijken terug, zoals het parkje aan 
de paardebloemstraat of het sportveld 
aan de Acaciastraat. Deze plekken zijn 
vandaag goed verstopt in het netwerk 
van woonstraten. Ze zijn niet met elkaar 
verbonden, terwijl ze zo een betekenis 
zouden kunnen krijgen op de schaal van 
het hele dorp. De overgang tussen wijk en 
landschap is plots. Door het landschap 
in de woonwijken door te trekken en hier 
zachte verbindingen aan te koppelen 
verbinden we het centrum, de woonwijken 
en het omliggende landschap tot een 
samenhangend en leesbaar geheel.

Een zacht netwerk zorgt voor een 
samenhangend geheel

Het netwerk voor zacht verkeer maakt, 
naast de verbinding tussen het centrum 
en de woonwijken, ook de verbinding 
tussen de woonwijken en het omliggende 
landschap. De bestaande en nieuwe 
groene plekken in de vier kwadranten 
kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden 
via een speelparcours. Of rondom de 
compacte kern van de gemeente kan een 
randwandeling tussen dorp en landschap 
uitgewerkt worden.

4 KRACHTLIJNEN VAN HET 
MASTERPLAN VOOR VELDEGEM

In rood de ontwikkeling rond de centrumstraat, de 
4 woonuitbreidingsgebieden kunnen beter met het 
dorpscentrum verbonden worden.

Handel en horeca (in zwart) concentreren zich rond de 
centrumstraat, publieksfuncties (in rood) definiëren 
een verbonden dorpskern.

Open groene gebieden moeten een opgave vormen in 
de verdere ontwikkeling van Veldegem.

Zachte doorsteken vervolledigen het netwerk en maken 
Veldegem een doorwaadbaar dorp. Een speelparcours 
kan de groene plekken met mekaar verbinden.

Op de site Develter combineren we 
de verschillende uitgangspunten voor 
Veldegem in een totaalvisie voor de 
herontwikkeling van de oude supermarkt. 
We nemen duidelijke keuzes en komen 
zo tot een evidente organisatie en 
ontwikkeling van de site.

Enkel voorkanten (a)

We willen geen tweedeling met een 
voorkant naar de hoofdstraat en een 
achterkant naar de wijk bekomen. In onze 
stedenbouwkundige visie voor Veldegem 
gaven we net aan dat er een sterkere 
uitwisseling moet komen tussen de 
hoofdstraat en de woonwijken. Beide zijden 
van de site moeten gelijkwaardig betrokken 
worden in het dorpsweefsel. Hierdoor 
kan elk programma-onderdeel optimaal 
genieten van de specifieke sterktes van 
de projectsite, namelijk de centrale ligging 
in het dorp enerzijds en de aanwezigheid 
van het groene en rustige binnengebied 
anderzijds.

Vier woongebouwen op de hoeken (b)

De woningen kunnen best gestapeld 
worden om tot compacte en energiezuinige 
gebouwen te komen. De woongebouwen 

zijn daarom uitermate geschikt om aan 
te sluiten bij de bestaande bebouwing 
langs de Koning Albertstraat en de 
Rembertstraat. De woongebouwen werken 
de hoeken af en begeleiden de bezoeker 
naar het hart van de site. Als poorten 
kondigen ze de doorsteken naar het 
centraal gelegen dorpshuis aan.

Centraal dorpshuis als scharnier (c)

Centraal op de site Develter is de 
draagkracht van de site het kleinst 
aangezien we hier aansluiten op de tuinen 
van de buren. Het is dan ook niet logisch 
om hier gestapeld programma te voorzien. 
Alle publieke diensten moeten optimaal 
toegankelijk zijn en kunnen dus best op 
het gelijkvloers voorzien worden om de 
drempel zo laag mogelijk te houden. 
Het publieke gebouw, op één laag, kan 
dus best hier centraal ingeplant worden 
en aansluiten op de buren met een tuin 
rondom rond. Het dorpshuis vormt als 
publiek gebouw een scharnier tussen 
centrum en woonwijken.

DE NIEUWE DORPS-
ONTWIKKELING OP SITE 
DEVELTER
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Via het voorplein langs de Koning Albertstraat kunnen de inwoners het dorpshuis betreden. De seniorenwoningen aan weerszijden versterken de dorpse sfeer van Veldegem.

TWEE 
GEANIMEERDE 
VOORPLEINEN

Op twee voorpleinen ontmoeten de twee 
onderdelen van het bouwprogramma, de 
seniorenwoningen en de publieke functies 
elkaar. Dit levert voordelen voor beide op. 

Senioren willen niet altijd rust en stilte. 
We kiezen er dan ook voor om de 
woningen niet weg te duwen in een stil 
binnengebied. Ze sluiten in tegendeel aan 
op de rest van het dorpsweefsel en kijken 

uit op de voorpleinen, met veel activiteit 
overdag en rust ’s nachts. Op enkele 
gemeenschappelijke terrassen kunnen ze 
mekaar ontmoeten en keuvelen met zicht 
op het dorpshuis en het dorpscentrum. 
Tegelijkertijd zorgen de seniorenwoningen 
voor sociale controle aan de toegangen 
naar het centrale dorpshuis. Zowel aan 
de Koning Albertstraat als aan de nieuw 
aan te leggen straat bekomen we een 

Gecontroleerde doorsteek via een 
dienstenstraat (d)

Twee voorpleinen kondigen de site aan 
langs beide kanten. Het dorpshuis verbindt 
de twee voorpleinen via een dienstenstraat. 
Langs de doorsteek door het gebouw 
komen de inwoners van Veldegem de 
verschillende aangeboden diensten 
tegen, zowel van het ocmw als van de 
gemeente. Door deze doorsteek via een 
binnenruimte te organiseren, kan deze ook 
goed gecontroleerd worden en ’s nachts 
afgesloten worden. 

Verhoogd maaiveld (e)

We tillen het maaiveld lichtjes op. Door 
dit niveauverschil krijgen woningen op het 
gelijkvloers voldoende privacy langsheen 
de straat- en pleingevel. De ondergrondse 
parking komt minder diep te liggen wat 
mooi meegenomen is in de natte zanderige 
ondergrond. Er moet minder uitgegraven 
worden en de toegangshelling voor 
wagens kan korter uitgevoerd worden. 
De helling van de toegangspleinen 
blijft anderzijds heel zacht waardoor 
de maximale toegankelijkheid van de 
gebouwen absoluut gegarandeerd blijft.

Het landschap omarmt de gebouwen (f)

Het centrale dorpshuis wordt letterlijk 
omgeven door een groene tuin die 
de overgang maakt naar de buren en 
de woongebouwen. Met deze groene 
ruimte maakt de site de verbinding 
tussen het centrum en het omringende 
landschap. De beplanting die hier van 
nature voorkomt kan in een gestileerde 
vorm een aangename atmosfeer creëren. 

Het ingetogen, ongedwongen en frisse 
karakter van Veldegem vormt een leidraad 
voor de lichte omgevingsaanleg. Dit 
versterkt de eigenheid en het karakter 
van Veldegem ten opzichte van de andere 
deelgemeenten.

Gefaseerde ontwikkeling (g)

Om een gefaseerde ontwikkeling mogelijk 
te maken wordt het publieke programma 
in een apart gebouw ondergebracht. Door 
het dorpshuis bewust te scheiden van 
de woningen kan de uitvoering eventueel 
gefaseerd worden maar worden ook 
verscheidene financieringsmogelijkheden 
open gehouden. 

“Deze nieuwe ontwikkeling 
zal Veldegem versterken als 

dorp in het landschap”
geanimeerde en veilige toegang. De 
voorpleinen worden een nieuw onderdeel 
van de publieke ontmoetingsruimte van het 
dorp.
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Het dorpshuis staat als een paviljoen in de 
tuin. Het lage volume is rondom omgeven 
door open ruimte naar de buren. Een 
binnenstraat maakt de verbinding tussen 
het centrum en de woonwijk. Langs deze 
doorsteek worden alle diensten van de 
gemeente en het ocmw verzameld.

Het dorpshuis krijgt een lichte en groene 
uitstraling naar de buren. Het gebouw 
zelf verdwijnt zo naar de achtergrond 
waardoor de aangeboden diensten naar de 
voorgrond kunnen treden. 

Een toegankelijk gebouw

De publieke diensten moeten voor 
iedereen gemakkelijk en vrij toegankelijk 
zijn. We voorzien daarom al deze functies 
op het gelijkvloers en plaatsen bewust 
geen publiek toegankelijke ruimtes op 
de verdieping. Via de twee voorpleinen  
is het dorpshuis makkelijk bereikbaar. 
Aan beide zijden is er een ruime publieke 
fietsenstalling voorzien. De inwoners van 
Veldegem worden zo gestimuleerd om de 
fiets meer van stal te halen. Maar ook met 
de auto is dit publieke gebouw optimaal 
te bereiken. Onder het dorpshuis is een 
parking voor 61 wagens voorzien. Hierdoor 
kan het dorpshuis los van de woningen 
ontwikkeld worden en functioneren. Een 
lift maakt de verbinding met het publieke 
gelijkvloers en twee andere liften geven 
rechtstreeks toegang tot de verschillende 
seniorenwoningen.

Alle diensten onder 1 dak

We plaatsen alle diensten van het 
OCMW en de gemeente onder één 
dak. Het dorpshuis wordt een echt 
centraal dienstverleningspunt in het 
hart van de gemeente. De lichte 
houten prefabstructuur met standaard 
portieken onderstreept de idee van een 
dienstenmarkt voor de inwoners van 
Veldegem. 

Ingepast op de site

Het dorpshuis verlaagt naar de buren. Het 
gebouw sluit op een respectvolle manier 
aan op de omgeving. Alle technieken 
hebben we verzameld centraal onder het 
hoogste gedeelte van het dak, zo ver 
mogelijk van de perceelsgrenzen. In dit 
volume vinden we de ventilatiegroepen, 
de centrale stookplaats en alle meters 
voor het dienstencentrum. We gebruiken 
duurzame technieken, onder andere een 
warmtepomp, PV-panelen op het dak 
van de technieken en recuperatie van 
regenwater.

Daglicht vangen

Voor de twee grootste publieksruimtes, 
de bibliotheek en de cafetaria, plooien we 
het dak omhoog en vangen we licht via het 
hoogteverschil. Centraal in het gebouw 
voorzien we lichtvangers die maximaal 
daglicht tot in de centrale wachtruimte 
brengen.

Een groen kijkdak

Het  dak wordt grotendeels uitgewerkt als 
groendak. Dit biedt belangrijke voordelen; 
hemelwater wordt vertraagd afgevoerd, 
de isolatie en de capaciteit van het dak 
verhoogd, de levenskwaliteit van de 
omgeving verhoogd en we trekken het 
landschap toto diep op de site door. Zowel 
de bewoners van de seniorenwoningen 
als de buren kijken op dit groene 
daklandschap uit. Door het gebouw groen 
in te pakken versterkt het dorpshuis het 
groene karakter van het binnengebied. 
Via de hoge ramen in de bibliotheek en 
de cafetaria zal de beplanting op het dak 
ook van binnen in het dorpshuis gezien 
kunnen worden en de sfeer mee bepalen. 
Rondom het gebouw wordt de streekeigen 
beplanting doorgetrokken in de tuin die 
aansluit op de buren.

Een gecontroleerde doorsteek

Het dorpshuis moet tijdens de algemene 
openingsuren als een gecontroleerde 
doorsteek door het bouwblok functioneren. 
We plaatsen daarom alle functies langs 
een langgerekte overdekte dienstenmarkt. 
De verschillende diensten krijgen elk 
hun eigen adres. Om de doorsteek te 
benadrukken, trekken we het materiaal van 
de inkompleinen door in de centrale ruimte. 

Twee gekoppelde balies

Centraal in de dienstenstraat is een 
wachtruimte geplaatst, badend in het 
zonlicht via lichtvangers. Aan weerszijden 
is er een grote publieksbalie voorzien. 
Aan de zijde van de cafetaria is er de 
centrale balie van het dienstencentrum, 
gekoppeld aan de toog van de keuken 
en de dranken. Aan de andere zijde is 
er een  balie die de dorpsvoorzieningen 
verenigt, de bibliotheek, de politie en de 
gemeentediensten. Elke balie kan op die 
manier zelfs met een minimale bezetting 
functioneren. Beide balies zijn langs 
achteren gekoppeld via de administratie 
waardoor een nauwe samenwerking 
mogelijk wordt.

Ook na de uren

Op de twee koppen, langs de 
voorpleintjes, kunnen enkele functies ook 
na de openingsuren toegankelijk blijven. 
We denken hierbij onder andere aan de 
wasserette die 24/24 open zou kunnen 
zijn, de wellness die ook al ’s morgens 
vroeg kan open gaan, de boekenschuif 
die ook na de openingsuren moet kunnen 
functioneren en leveringen voor de keuken 
die voor dag en dauw kunnen gebeuren.

HET DORPSHUIS 
ALS CENTRAAL 
DIENSTVERLENINGSPUNT

“Een dienstenstraat door 
het dorpshuis verbindt 

het dorpscentrum met de 
nieuwe woonwijk”

K. A
lber

tst
ra

at

Rembertstraat



OO2412B | Dorpshuis Veldegem | p5Veldegemse Dorpskrant | vrijdag 21 juni 2013

“Het dorpshuis is in feite 
niet meer dan een dak 
van eenvoudige houten 

portieken”

De cafetaria van het dorpshuis geeft uit op het zuidelijk terras met petanqueveld. Links zien we de balie van het dienstencentrum die aansluit op de toog van de keuken en de drankentoog.

bilbliotheekruimte dienstenstraat
met balies 

en wachtruimte

activiteiten-
lokaal
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We overlopen hier kort de verschillende 
publieke diensten in het dorpshuis. We 
verduidelijken hoe ze functioneren en 
lichten toe hoe het ontwerp tegemoet 
komt een het programma van eisen uit de 
projectdefinitie.

Centraal door het dorpshuis verbindt 
een binnenstraat het centrum van 
Veldegem met de woonontwikkeling in het 
binnengebied. Langs deze dienstenstraat 
worden  alle publieksdiensten overzichtelijk 
aangeboden aan de inwoner van 
Veldegem. Twee uitnodigende balies rond 
een centrale wachtruimte ontvangen de 
Veldegemnaar en maken de dienstverlening 
leesbaar. Via hoge ramen en bovenlichten 
baadt deze ruimte in het daglicht en kan 
de bezoeker op een aangename manier 
doorheen het gebouw wandelen.  

Wellness

De wellnessruimtes liggen aan 
het voorpleintje langs de Koning 
Albertstraat. De wachtruimte sluit 
direct aan op het inkomsas. Dit laat toe 
om de wellnessruimtes ook buiten de 
openingsuren van de andere functies 
te gebruiken. Op de wachtruimte 
sluiten een douche, het wassalon 
en de behandelingskamers aan. De 
behandelingskamers hebben zicht op de 
rustige zijtuin met geneeskrachtige planten 
en kruiden. 

Polyvalente lokalen

In het plan zijn 4 polyvalente ruimtes 
voorzien, twee grote en twee kleine. 
Ze zijn allemaal toegankelijk vanaf de 
dienstenstraat en hebben zicht op de 
zijtuin met streekeigen grassen en bomen. 
Het grote activiteitenlokaal is tegenover 
de bibliotheek gelegen en kan perfect 
dienen om groepen van 30 personen te 
ontvangen. De twee middelste lokalen 
zijn geschikt als muzieklokalen. Ze worden 
extra geïsoleerd, zijn beiden toegankelijk 
via een sas en hebben elk een berging voor 
muziekinstrumenten. Het hellende plafond 
komt ook de zaalakoestiek ten goede.

Wachtruimte

Centraal in de dienstenstraat is de 
wachtruimte van het dorpshuis ingericht. 
Lichtvangers in het plafond trekken hier 
daglicht binnen en dragen bij tot een 
aangename sfeer. In de wachtruimte is een 
aparte hoek ingericht voor de openbare 
computerruimte. De wachtruimte is 
tussen de twee balies (gemeente-diensten 
en ocmw-diensten) gelegen. Zo is er 
voldoende toezicht en controle mogelijk 
op het gebruik van de computers. Er is ook 
ruimte voor tijdschriften en kranten en voor 
het uitstallen van folders en affiches.

Balie gemeentediensten

Dit onthaal combineert de uitleenbalie 
van de bibliotheek met het loket van 
burgerzaken en ook de balie voor de 
politie. Het is het aanspreekpunt voor 
alle gemeentediensten in Veldegem. 
Het centrale deel van de balie wordt 
als staanbalie voorzien waarbij de 
medewerkers op een hoge stoel zitten. 
Op de hoeken wordt een lage balie 
voorzien aangepast aan rolstoelbezoekers. 
Aan de bibliotheekzijde kan zo ook een 
zelfuitleenbalie ingewerkt worden. 

Bibliotheek

De bibliotheek toont zich naar het 
voorplein aan de Koning Albertstraat. De 
bibliotheek is optimaal toegankelijk voor 
de scholen aan de overzijde van de straat. 
In het sas is de inleverbus geplaatst, 
deze kan 24/24 gebruikt worden. De 
bibliotheekruimte heeft een hellend dak 
van houten portieken met een stalen 
trekker. Boven de dienstenstraat wordt licht 
getrokken via ramen die zicht geven op 
het groendak. In de hoek is een gezellige 
leesplek voor jongeren ingericht. De zaal 
is lager aan de kant van de leesruimte die 
uitkijkt op de zijtuin. De rekken (72 lopende 
meter) zijn dwars op deze twee gevels 
geplaatst, het daglicht kan zo alle rekken 
goed bereiken. De rekken kunnen best laag 
zijn zodat de ruimte licht en overzichtelijk 
blijft. De bibliotheek krijgt ook een ruime 
afgesloten leestuin.

Administratie

We koppelen de verschillende 
administraties om een flexibele invulling 
mogelijk te maken. Achter elke balie zijn 
de burelen voor medewerkers voorzien. 
We voorzien één individueel bureau, 
2 gekoppelde bureaus voor 2 tot 4 
medewerkers en een gesprekslokaal. 
Door met een clean-desk-policy te werken 
kunnen deze ruimtes flexibel gebruikt 
worden. Maar er kunnen ook echt plaatsen 
toegewezen worden, het individueel bureau 
kan bijvoorbeeld toegewezen worden 
aan de centrumleider, het gesprekslokaal 
kan dienen als bureau en gespreksruimte 
voor de politie. De personeelsruimte 
koppelt beide delen van de administratie 
aan mekaar. Een refter met kitchenette 
en printlokaal kijkt uit op een klein terras 
waar de medewerkers bij mooi weer buiten 
kunnen eten en pauzeren.

Balie dienstencentrum

De centrale onthaalbalie van het 
dienstencentrum hebben we gekoppeld 
aan de toog van de opwarmkeuken en de 
drankentoog. Eén personeelslid kan zo bij 
minimale bezetting al deze zaken beheren. 
Ook hier zal een deel worden uitgevoerd 
als een lage balie, onderrijdbaar voor 
rolstoelgebruikers.

Opwarmkeuken

De opwarmkeuken bevindt zich achter 
de toog van de cafetaria. We hebben 
deze keuken op aangeven van onze 
ingenieur technieken iets groter 
voorzien dan oorspronkelijk gevraagd 
in de projectdefinitie uitgaande van een 
opwarmkeuken voor 60 maaltijden met 
een friteuse. Via het sas kunnen leveringen 
gebeuren, ook buiten de openingsuren 
van het dorpshuis. Via een pad langs 
het gebouw voorzien we ook een 
containerlokaal zodat afval uit het zicht kan 
verzameld worden.

WAT KAN DE 
VELDEGEMNAAR VINDEN IN 
HET DORPSHUIS?

Cafetaria

Op de zuidzijde van het dorpshuis loopt 
de dienstenstraat uit in de cafetaria. De 
dienstenstraat krijgt een vloerafwerking 
aansluitend op de twee voorpleinen. 
Hiermee wordt ook de wachtruimte voor de 
toog afgebakend. De vloer van de cafetaria 
zelf (en alle andere publieksruimtes) wordt 
in hout uitgevoerd, dit geeft een sfeervolle, 
natuurlijke en warme huiselijke uitstraling. 
Er is plaats voor 60 personen aan eettafels, 
cafétafeltjes en gezellige zetels. Door het 
hellende dak is het mogelijk om boven 
de balie met hoge ramen licht te trekken 
tot diep in de cafetaria. Ook hier wordt 
het groendak zo zichtbaar gemaakt. De 
cafetaria kijkt langs de zijkant uit op de 
tuin naar de buur. Aan de zuidkant loopt 
de cafetaria uit op een groot terras, deels 
overdekt. Hier wordt een petanqueveld 
met een zitbank ingericht en worden 
de publieke fietsenstallingen geplaatst. 
Aansluitend bij de cafetaria is een ruime 
berging voorzien voor stoelen en tafels, 
terrasmeubilair en enkele grote afsluitbare 
kasten.

Een zicht in de dienstenstraat met de twee publieksbalies, op de voorgrond de centrale balie van het dienstencentrum en achteraan de balie van de gemeentediensten.
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We verzamelen 21 woningen voor senioren 
in drie compacte gebouwen, telkens op de 
hoeken van het perceel. Ze begeleiden de 
toegang tot het dorpshuis. De woningen 
integreren zich in de straat en in het 
woonweefsel van Veldegem. 

De woongebouwen krijgen een 
dorpse uitstraling maar met een frisse, 
hedendaagse en groene toets. De 
bakstenen gevels krijgen een plint en 
horizontale geveldetails van beton. Deze 
elementen breken de schaal van het 
gebouw. De terrassen en passerelles 
worden afgewerkt met een lichte 
balustrade met gebogen vormen die 
ook dienst doet als begeleiding voor 
een natuurlijke begroeiing. Robuuste 
klimplanten zullen de woongevels elk 
seizoen een eigen karakter meegeven. In 
de lente zullen de terrassen groen kleuren, 
in de zomer geuren ze van de bloesems, 
in de herfst verkleuren ze prachtig rood en 
in de winter laten de naakte takken meer 
licht in de woningen toe. Op deze manier 
dragen de woningen bij tot het groene 
karakter van de site.

Aan de Koning Albertstraat

De twee gebouwen langs de Koning 
Albertstraat staan als poortwachters 
langs het voorplein, de bezoekers 
vanuit het centrum verwelkomend. Het 
voorplein helt licht en geeft toegang tot de 
woongebouwen aan beide zijden. De twee 
woningen op het gelijkvloers liggen iets 
hoger dan het straatniveau wat de privacy 
van de bewoners garandeert. De inkomhal 
rechts op het plan is voldoende ruim en 
bevat alle brievenbussen. Aansluitend is 
berging voorzien voor de  fietsen, rollators 
en scooters van de bewoners. De lift geeft 
toegang tot alle niveaus en de kelder, de 
trap hier leidt enkel naar de kelder, de trap 
in het gebouw aan de overzijde bedient 

ook de verdiepingen. In de kelder bevinden 
zich de technische ruimtes voor deze 
10 woningen en kunnen ook bergingen 
ingericht worden voor de bewoners.

In beide gebouwen zijn 5 woningen 
ingericht op 3 lagen, telkens volgens 
een typeplan (1&2). De woningen zijn 
voldoende ruim en bevatten alle gevraagde 
ruimtes voor een tweeslaapkamerwoning 
voor senioren. In de berging worden de 
tellers en technieken per woning voorzien. 
De inkomdeur van elk appartement 
ligt lichtjes verdiept wat elke woning 
een eigen private inkom geeft. Elke 
woning heeft een ruim privaat oost- of 
westgericht terras dat uitgeeft op het 
voorplein. De passerelles op de eerste 
en de tweede verdieping verbinden beide 
gebouwen. Deze gemeenschappelijke 
ruimte stimuleert het contact tussen de 
bewoners. Op het gelijkvloers van het 
gebouw links op het plan vinden we naast 
een woning langs de straatkant ook enkele 
publieke voorzieningen zoals publieke 
fietsenparkeerplaatsen. We suggereren 
hier ook een plek voor een eventuele 
hoogspanningscabine voor de projectsite 
of ter vervanging van de cabine aan de 
overzijde van de straat waardoor de 
verbinding tussen het dorpshuis en het 
plein tussen de school en de kerk sterk 
wordt verbeterd.

Aan de Rembertstraat

Het gebouw op de kop aan de 
Rembertstraat kondigt de nieuwe 
woonontwikkeling aan in het binnengebied 
tussen de Rembertstraat, Krombekestraat, 
Stroelputstraat en de Bezembindersstraat. 
Het woonvolume begeleidt de nieuwe 
straat naar de toekomstige wijk. De in- 
en uitrit naar de ondergrondse parking 
voor 61 wagens is geïntegreerd in het 
bouwvolume. Aansluitend vinden we de 

inkom van de woningen langs het voorplein 
van het dorpshuis. Bij de inkomhal met 
brievenbussen zien we ook hier een ruime 
berging voor fietsen, rollators en scooters 
van de bewoners. De lift geeft toegang 
tot alle niveaus, de trap naast de lift leidt 
naar de kelder, een tweede trap langs de 
Rembertstraat bedient de verdiepingen. Via 
de Rembertstraat is hier ook een tweede 
toegang mogelijk voor de bewoners. In de 
kelder bevinden zich de technische ruimtes 
en bergingen voor deze 11 woningen.

De woningen op het gelijkvloers zijn ook 
hier op een sokkel geplaatst, waardoor 
de bewoners voldoende privacy hebben 
ten opzichte van de publieke ruimte. Een 
ruim terras op het zuiden sluit aan op de 
leefruimte en de grote slaapkamer. Alle 
woningen zijn bereikbaar via een passerelle 
aan de noordzijde. De badkamer en 
de polyvalente ruimte kunnen hier licht 
trekken. Op de kop van het gebouw naar 
het voorplein geeft de passerelle uit op de 
lift en een gemeenschappelijk terras. Deze 
ontmoetingsruimte kijkt uit op het terras 
van de cafetaria met petanqueveld en zal 
de nieuwe straat verder verlevendigen.

Zeer lage energie woningen

De seniorenwoningen worden duurzame  
en compacte woningen waardoor de 
energiefactuur zo laag mogelijk kan 
blijven. De buitenwanden worden quasi 
passiefbouw uitgevoerd (U-waarde 
van 0,15W/m²K) en de ramen van de 
assistentiewoningen zijn voorzien van 
externe zonnewering om oververhitting 
tegen te gaan. Het verbruik van water 
wordt beperkt door te werken met 
regenwaterrecuperatie, WC’s te voorzien 
van een spaarknop en douches uit 
te rusten met een spaardouchekop. 
De resterende energiebehoefte en 
waterverbruik zal door duurzame of 

DE SENIORENWONINGEN 
KRIJGEN ZICHT OP HET 
DORPSCENTRUM

hernieuwbare bronnen worden ingevuld.  
Op het dak worden zonneboilers en 
PV-panelen geplaatst voor de productie 
van sanitair warm water en elektriciteit. 
De productie van de energie voor de 
ruimteverwarming op lage temperatuur 
gebeurt in de centrale stookplaats met 
een warmtepomp  aangevuld door een 
condenserende gasketel. De warmtepomp 
is gekoppeld op een BEO-veld.

BEO-veld = boorgat energie opslag:

De koude transport vloeistof stroomt door 
de bodem warmte wisselaar en onttrekt 
warmte aan de omringende bodem. Deze 
warmte wordt over gedragen aan de 
verdamper van de warmtepomp.   Met 
deze warmte kunnen de woonruimtes 
verwarmd worden. In de zomer situatie kan 
de warmte overdracht ook in omgekeerde 
richting plaats vinden. De warmte pomp 
wordt dan gebruikt voor koeling en draagt 
de vrijkomende warmte via de condensor 
over aan de transport vloeistof, die deze 
vervolgens via de bodem warmte wisselaar 
afstaat aan de omringende bodem.

Koning Albertstraat - Typeplan 1 - 74m²

Typeplan 1 - VARIANTE

Koning Albertstraat - Typeplan 2 - 72m²

Typeplan 3 - VARIANTE

Rembertstraat - Typeplan 3 - 63m²
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omschrijving aantal
netto opp. 
(m²)

tot netto opp. 
(m²)

WOONGEBOUW 1 woningen ‐ type 1 5 x 74 369
K. Albertlaan circulatie 1x 46 46

berging 1x 29 29
(electriciteitscabine) 1x 25 25

468 m²
WOONGEBOUW 2 woningen ‐ type 2 5 x 71 356
K. Albertlaan circulatie 1x 63 63

berging 1x 47 47
467 m²

WOONGEBOUW 3 woningen ‐ type 3 11 x 63 697
Rembertstraat circulatie 1x 30 30

berging 1x 48 48
775 m²

DORPSHUIS onthaal/wachtruimte/computerruimte/circulatie 115
balie dienstencentrum 24
bureel centrumleider 24
bureel medewerkers dienstencentrum 28
personeelsruimte 44
kitchenette 7
printlokaal 7
wc (publiek) 25
wc (personeel) 14
berguimte poetsmateriaal 6
balie gemeentediensten 26
bureel gemeenstediensten / politie 28
gesprekslokaal 24
bibliotheek 165
cafetaria 166
berging tafels/stoelen/meubilair 11
keuken (incl.frigo,diepvries,droge voeding, nette karren en toog) 100
berging drank 12
leveringen laden & lossen 26
containers 18
activiteitenlokaal 1 42
activiteitenlokaal 2 31
lokaal persoonsverzorging (wellness) 18
wassalon 24
muzieklokaal notenleer 46
muzieklokaal instrumentenlessen 36

1064 m²
technische ruimtes op verdieping dorpshuis 146
terras personeelsruimte 29
overdekt terras aan cafetaria 35
terras aan cafetaria 75
petanqueveld 50
terras bibliotheek 50

PARKING ondergrondse parking 1503
helling 83
berging woongebouwen 1/2 114
berging woongebouw blok 3 77

1776 m²

KOSTENRAMING

Woongebouwen
Eenheid Aantal Prijs/ehd Totaal (€)

Ruwbouw en funderingen
ruwbouw ondergrondse kelder m² 191 220€           42.020€                   
ruwbouw bovengrondse verdiepingen m² 1710 200€           342.000€                 
prefab trappen st 100 150€           15.000€                   

Gevelsluitingen
Buitenwand in paramentsteen : metselwerk + isolatie + gevelmetselwerk m² 1147 300€           344.076€                 
Gemene muren : metselwerk + isolatie m² 398 150€           59.700€                   
Buitenschrijnwerk m² 460 400€           184.032€                 
Stalen borstweringen (incl. roosters) lm 430 100€           42.950€                   

Vloeren en plafonds
Vloeren boven kelder of op volle grond : isolatie + leidingenchape + afwerking m² 614 120€           73.680€                   
Tussenvloeren : leidingenchape + ak.isolatie + zwevende chape + afwerking m² 1206 130€           156.780€                 
Plat dak : hellingsbeton + isolatie + dakdichting m² 690 120€           82.800€                   

Binnenafwerking
binneninrichting (lichte wanden, deuren, vaste meubilair en toestellen) m² 1422 280€           398.160€                 

Technieken
HVAC, Sanitair, Elektriciteit, liften m² 2325 320€           744.000€                 
PV-panelen, zonneboiler, BEO-veld SOG 1 116.000€    116.000€                 

Totaal raming woongebouwen 2.601.198 excl. BTW

Dorpshuis
Eenheid Aantal Prijs/ehd Totaal (€)

Voorbereidende werken
Sloop- en afbraakwerken SOG 1 30.000€      30.000€                   

Grondwerken
Grondwerken en uitgraving SOG 1 11.000€      11.000€                   

Ruwbouw en funderingen
ruwbouw ondergrondse parking & funderingen m² 1700 150€           255.000€                 
draagvloer boven parking m² 1600 65€             104.000€                 
structuurelementen hout m² 1300 260€           338.000€                 
dakbeschot op houten roostering m² 1300 50€             65.000€                   
prefab trappen st 40 150€           6.000€                     

Gevelsluitingen
Buitenwand : sandwichpaneel (incl. isolatie) + waterdichting + gevelrooster m² 340 400€           136.000€                 
Buitenschrijnwerk m² 330 600€           198.000€                 

Vloeren en plafonds
Vloer boven parking : isolatie + gepolijst beton / houten vloerafwerking m² 1300 150€           195.000€                 
Groendaken : hellingsbeton + isoltie + dakdichting + groendak m² 1050 200€           210.000€                 
Plat dak : hellingsbeton + isolatie + dakdichting m² 250 150€           37.500€                   
Daklichten st 4 2.000€        8.000€                     

Binnenafwerking
gemetste binnenwanden m² 660 130€           85.800€                   
binnendeur st 50 500€           25.000€                   
binnenraam m² 100 300€           30.000€                   
sanitaire blok m² 39 500€           19.500€                   

Technieken
Parking m² 1700 50€             85.000€                   
HVAC, Sanitair, Elektriciteit dorpscentrum, lift m² 1300 385€           500.500€                 
Keuken m² 100 1.200€        120.000€                 
PV-panelen, zonneboiler, BEO-veld SOG 1 80.000€      80.000€                   

Totaal raming Dorpshuis 2.539.300 excl. BTW

TOTAAL RAMING BOUWKOST GEBOUWEN 5.140.498 excl. BTW

Meubilair Dorpshuis
Eenheid Aantal Prijs/ehd Totaal (€)

Vast meubilair
Balie gemeentediensten incl stoelen SOG 1 20.000€      20.000€                   
Balie dienstencentrum incl stoelen SOG 1 22.500€      22.500€                   
wachtruimte + pc ruimte SOG 1 15.000€      15.000€                   
Bergingkasten lm 40 400€           16.000€                   

Los meubilair
Bibliotheekkasten lm 72 500€           36.000€                   
zitelementen bibliotheek st 3 600€           1.800€                     
leeszaal bibliotheek: tafels + stoelen st 3 1.500€        4.500€                     
leestuin zitbanken st 3 1.000€        3.000€                     
Administratie: bureaus + stoelen + kasten st 10 1.750€        17.500€                   
Personeelsruimte SOG 1 4.800€        4.800€                     
Vergaderzalen: 20 tafels en 70 stoelen SOG 1 38.000€      38.000€                   
Cafataria: 20 tafels en 60 stoelen SOG 1 19.000€      19.000€                   
Terras cafataria: 8 tafels en 24 stoelen SOG 1 7.600€        7.600€                     

Totaal raming Meubilair dorpshuis 205.700 excl. BTW

Buitenaanleg
Eenheid Aantal Prijs/ehd Totaal (€)

Verharding (incl. bank) m² 472 120€           56.640€                   
Half-verharding m² 55 75€             4.125€                     
Groenaanleg (incl. klimplanten ) m² 628 50€             31.400€                   
Bomen st 10 500€           5.000€                     

Totaal raming buitenaanleg 97.165 excl. BTW
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OPPERVLAKTETABEL
We zijn er van overtuigd dat het toepassen 
van energiebesparende concepten niet 
enkel een zaak is van de technische 
uitrusting in het gebouw, maar een totale 
conceptaanpak. We gaan uit van de “Trias 
Energetica”, zoals vastgelegd door de 
Europese Commissie:

1. Beperken van behoefte

2. Kiezen voor hernieuwbare bronnen

3. Verstandig gebruik van eindige 
voorraden

Voor beide onderdelen is het doel een 
“zeer laag energie gebouw”. Het dorpshuis 
wordt binnen de EPB-regelgeving nochtans 
beschouwd als een “andere specifieke 
bestemming” en heeft geen specifieke 
E-peil eis. Voor de assistentiewoningen 
gaan we verder dan de regelgeving (E60 in 
2014) en streven we naar E40. 

Beperken van de behoefte

• Wanden met een U-waarde van 0,15 
W/m²K (quasi passiefbouw) 

• Compacte gebouwen

• Externe zonnewering

• Glas met een U-waarde 0.85 W/m²K en 
g-waarde 0,45

• Regenwaterrecuperatie

• Luchtdoorlaatbaarheid minimaliseren 
(n50 = 0.6 1/h), met een 
blowerdoortest 

• WC’s met spaartoetsen

• Douches met spaardouchekoppen 

• Kranen met debietbegrenzers

• Sanitair met automatische schakelaar

Kiezen voor duurzame bronnen 

• De resterende energiebehoefte en het 
waterverbruik invullen door duurzame 
of hernieuwbare bronnen.  

• Centrale stookplaats voor de 
ruimteverwarming met een 
warmtepomp met boorgat energie 
opslag (BEO-veld)

• Lagetemperatuursverwarming (<45°C)

• Lokale aansluiting met caloriemeters

Assistentiewoningen:

• Zonneboiler voor sanitair warm water

• PV-panelen voor productie elektriciteit

• Recuperatie regenwater

Dorpshuis:

• PV-panelen voor productie elektriciteit

• Recuperatie regenwater

• Passieve koeling via het BEO-veld met 
een topkoeling op de ventilatielucht

Concept duurzame technieken

De productie van de energie voor de 
ruimteverwarming gebeurt centraal in de 
stookplaats door een combinatie van een 
warmtepomp voor de basislast, aangevuld 
met een condenserende gasketel voor 
de pieklasten. Om te streven naar een 
laag E-peil is gekozen om het CV-water 
op lage temperatuur te hebben en is met 
warmtepomp gekoppeld op een BEO-veld.  

De warmwaterproductie gebeurt 
decentraal om het lage E-peil te kunnen 
halen. In de assistentiewoning met een 
zonneboiler, in het dienstencentrum via de 
CV-ketel.

Er wordt enkel voorzien in passieve 
koeling, behalve voor de keuken waar 
een kleine actieve koeling voorzien 
wordt.  De passieve koeling gebeurt via 
een warmtewisselaar op het BEO-veld 
dat ook voor de verwarming zorgt.  Een 
topkoeling op de ventilatielucht kan 
gecombineerd worden met een afgifte via 
de lagetemperatuursverwarming. 

De gebouwen krijgen een ventilatie via 
systeem D met warmteterugwinning met 
een warmtewiel en een rendement van 
80%.

We zullen energiezuinige 
verlichtingstoestellen gebruiken, 
fluorescentielampen of LED lampen.    
De verlichting wordt uitgerust met 
daglichtsturing en bewegingsdetectie in 
ruimtes met variabel gebruik.

Een energiezorgsysteem met 
energieverbruiksmetingen vormt het 
sluitstuk van het energiebeheer. Dit 
systeem laat toe aan monitoring te doen.  

Studiekosten voor het uitvoeren van de volledige studieopdracht:

• architectuur:   8% (op het totaal geraamde bedrag excl BTW)

• stabiliteit:    2% (op het totaal geraamde bedrag excl BTW)

• technieken:   2,5% (op het totaal geraamde bedrag excl BTW)

• buitenruimte en groenaanleg: 10% zie KVIV I klasse1 (op het geraamde bedrag excl BTW)

• binneninrichting incl meubilair: 7,5% (op het geraamde bedrag excl BTW)

Aanleveren van een maquette:

• 10.000 euro excl BTW voor maquette projectsite 1/100

Opmaak masterplan volledige omgeving:

• 15.000 euro excl BTW voor opmaak masterplan met structuurschets voor het volledige 
centrum van Veldegem

Planning en timing van de studieopdracht

• Aanstellen ontwerper:    juli 2013

• Start studieopdracht:    1 augustus 2013

• Voorontwerp:  1,5 maanden 15 september 2013

• Definitief ontwerp:  3 maanden 15 december 2013

• Opstellen bouwaanvraag: 1,5 maanden 1 februari 2014

• Aanbestedingsdossier: 3 maanden 1 mei 2014

• Gunningsprocedure:  3 maanden 1 augustus 2014

• Aanstellen aannemer:  1 maand  1 september 2014

• Uitvoering:   15 maanden 1 december 2015

• Opening van het dorpshuis:   15 december 2015
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