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VAN DE STAD DER DELEN NAAR DE STAD DER DEELNAME

Voor u ligt ons voorstel voor een nieuw gebouw voor het OCMW, de 
openbare bibliotheek en aanvullende diensten te Grimbergen. De 
bundel toont de belangrijkste krijtlijnen van een ontwerp. Die krijtlijnen 
zijn getoetst en wel afgewogen, maar hebben de intentie pas tot 
volwaardig ontwerp te komen in samenspraak met de opdrachtgever. 

Uit de projectdefinitie spreekt visie en ambitie. De ambitie om 
cultuur en welzijn samen te brengen in één verzamelgebouw 
getuigt van een commitment naar de samenleving. Een 
commitment om van “een stad van delen” (gemeenschappen, 
klassen, generaties) te evolueren naar “een stad van  deelname”. 

De visie en ambitie van de opdrachtgever werkten aanstekelijk en 
inspirerend. Wij gingen op zoek naar een gebouw die de idee van 
“deelname” omarmt en weet te activeren : een structuur die deelname 
aan het stedelijk leven voor eenieder mogelijk maakt. Het ontwerp 
gaat daarom uit van een uitgebalanceerd evenwicht tussen cultuur en 
welzijn, tussen individu en gemeenschap, tussen openheid en veiligheid. 
Op het raakvlak van generaties, gemeenschappen, en sociale klassen 
biedt het gebouw een centraal punt waar cultuur, welzijnszorg en onderwijs 
samenkomen. In het hart van de stad, functioneert het als katalysator om 
de leefbaarheid van de buurt te versterken. Herkenbaar en toegankelijk 
brengt het een baken in de nieuwe dynamiek van de stadskern. Voldoende 
moduleerbaar en aanpasbaar weet het in te spelen op de toekomst. 

Bibliotheek en OCMW, GrimbergenSol Lewitt, «Tearing, cutting, folding», New York City
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HET CLAUSTRUM HERBEKEKEN

Het ontwerp start van de klassieke kloostergang of claustrum. Deze 
overdekte galerij heeft een open colonnade aan één kant. Gelegen 
rond een binnenhof maakt ze circulatie mogelijk en scheidt programma 
onderdelen van elkaar. Wij herinterpreteren de klassieke claustrum door 
het vierkant lichtjes te buigen en in te passen in de driehoekige site. Zo 
ontstaat een kolommen structuur rondom een driehoekig centraal hart. 

Het claustrum vormt de draagstructuur van het gebouw maar organiseert 
eveneens circulatie én programma. Ze definieert drie vleugels 
rondom het centrale hart, ieder met een eigen logica en typologie. 
Aan de noordzijde een ritme, een regelmaat, een kleine maatvoering. 
Een circulatie langsheen het centrale hart. Aan de zuidzijde grotere 

kolommen, bredere open vloerplaten. Een vrijere circulatie. Tussen 
beiden in, een flexibele derde zone uitgevend op het binnenplein. 
 
Het claustrum bepaalt ook de gevels. Op het gelijkvloers creëert ze 
de centrale ingang met een overdekte buitenruimte en een lange 
hellingsbaan. Op de verdiepingen wordt ze een specifieke ruimte waar 
het aangenaam verblijven is. Nu eens een lange bank waarop je kan 
lezen, een grote tafel, een balkon over de stad, een serie studiecellen 
met zicht op de horizon, of nog een golvend landschap. 

De klassieke kloostergang ligt rond een centrale tuin. In ons ontwerp 
geeft de colonnade uit een centraal binnenplein en hoger gelegen patio.

1:300

Kloostertuin, Abdij Mont Saint-Michel Klooster ommegang perspectiefGaanderij Thermae Palace, Oostende
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EEN PUBLIEK INTERIEUR

0
Het gelijkvloers is ontworpen als een groot publiek interieur. De 
natuurlijke topografie van de site wordt doorgetrokken tot diep in het 
gebouw. Ze crëeert vier begane gronden die met elkaar in verbinding 
staat door hellende vlakken. Natuurlijk licht dringt door tot elk van hen. 
Het gelijkvloers doet denken aan Adolf Loos’ concept van Raumplan, of 
ruimteplattegrond: ruimtes zijn aan elkaar geschakeld en gaan visuele 
relaties aan met elkaar. Perspectieven creëren verbanden. Drempels zijn 
afwezig. De buitenruimte loopt geruisloos door tot binnen.

 Het publieke karakter van dit interieur wordt versterkt door de organisatie 
van het programma. Een bezoeker botst bij aankomst op de onthaalbalie. 
Die organiseert het binnenkomen en houdt controle op het weggaan. Hier 
kan je direct om uitleg vragen of doorverwezen worden naar één van de 

intake lokalen in de front office: een reeks spreekruimten met zicht op 
het binnenplein. Je kan ook opteren om je neer te zetten aan één van 
de talrijke werk- en leesplekken die de bibliotheek ter beschikking stelt. 
Deze dubbelhoge ruimte is het kloppende hart van het gebouw. Wacht- 
en werkplekken lopen er in elkaar over. Je kan er de krant lezen, een 
tijdschrift doorbladeren, informatie inwinnen, informeel vergaderen. Het 
wachten wordt verblijven. 
Alle programma’s open na openingsuren zijn hier eveneens verzameld. 
Ze zijn flexibel bedacht zodat het centrale binnenplein voortdurend 
geactiveerd wordt. De ingang is bewust georiënteerd naar het nieuwe 
gemeenteplein. Een overdekte buitenruimte biedt bescherming tegen 
regen en wind, maar tevens toegang tot een sas die 24u/24u toegankelijk 
is: je brengt je boek terug wanneer je wil en laad je kaart op aan het 
EANDIS punt. 
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EEN PLEK VAN VERHALEN

+1
Op de eerste verdieping, bevinden zich de spreekruimtes van de midoffice. 
Deze zone is gecodeerd als semi-publiek. Je gaat er op afspraak heen 
en wordt er onder begeleiding binnen gelaten. Privacy en veiligheid zijn 
hier primordiaal. Zijdelingse deuren verbinden het ene spreeklokaal met 
het andere. Een vaste kern met circulatie, sanitair en berging scheidt de 
spreeklokalen van de burelen. Een cluster vergaderruimtes markeert de 
hoek van het gebouw. Ze kunnen courant worden gebruikt binnen de 
werking van de midoffice maar kunnen ook na de uren dienst doen. De 
jeugdbibliotheek ontplooit zich langs de zuidkant van het gebouw over 
de volledige lengte. Tussen de boekenrekken en de lagere meubels met 
kinderboeken bevinden zich vertelhoekjes, leesplekken en een stille 
ruimte. Op het einde ontvouwt zich een dubbelhoge wintertuin waar 
geregeld voorleesuurtjes plaatsvinden, al zittend op de treden van het 
kleine amfitheatertje luisteren jong en oud hier naar verhalen.

BIBLIOTHEEK
1.1 Inleverbus
1.2 Zelfuitleen en betaalautomaat
1.3 Tentoonstellingszone
1.4 Aanloopzone
1.5 Jeugdafdeling 
1.8 Voorleestuin
1.9 Leesplek
1.10 Werkhoek

OCMW
2.1 Oplaadpunt EANDIS
2.2 Wachtruimte
2.3 Aanmeldingsbalie
2.4 Intake / onthaalloketten 
2.5 Spreeklokalen voor grotere groepen 
cliënten
2.6 Maatschappelijk werker klantencontact 
sociale dienst
2.7 Diensthoofd sociale dienst

2.8 Administratie sociale dienst
2.9 Hoofdmaatschappelijk werker sociale 
dienst
2.10 Bejaarden ten laste sociale dienst
2.16 Vergaderruimte

PARTNERS
3.1 Huis van het kind bureel coördinator
3.2 Consultatiebureau Kind en Gezin
3.3 Speel-o-theek 
3.4 Polyvalente zaal
3.5 Raadzaal
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+2
De tweede verdieping wordt gekenmerkt door een centrale patio. Aan 
de noordzijde liggen de spreekruimtes van de midoffice aan elkaar 
geschakeld. Ze geven uit op een gang met rechtstreeks daglicht en zicht 
op de patio. Grotere spreekruimtes en vergaderzalen vormen een buffer 
tussen welzijnshuis en bibliotheek. Aan de zuidzijde bevindt zich 
de audio visuele afdeling. Hier kan je langsheen de zuidgevel naar muziek 
luisteren in een sonorisch landschap, snuisteren tussen de cd’s en dvd’s, 
een spel spelen in de gameruimte, of aan één van de computers werken. 
Vele deuren openen deze vleugel op de patio: een grote binnentuin, waar 
Japanse esdoorns zorgen voor geborgenheid.
 

BIBLIOTHEEK
1.4 Aanloopzone
1.7 Afdeling audiovisuele materialen
1.11 Luister- en kijkplekken
1.12 Gameruimte
1.13 Computerruimte
1.21 Leespatio

OCMW
2.5 Spreeklokalen voor grotere groepen 
cliënten
2.6 Maatschappelijk werker klantencontact 
sociale dienst
2.11 Controlecel sociale dienst
2.12 Hoofdmaatschappelijk werker 
thuiszorgpunt ouderen
2.13 Maatschappelijk werker thuiszorgpunt 
ouderen
2.14 Administratie thuiszorgpunt ouderen
2.16 Vergaderruimte 

PRIVACY EN GEBORGENHEID
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+3
Hoe hoger je gaat, hoe rustiger het wordt. Vanaf de derde verdieping 
maken de bruisende activiteiten van het gelijkvloers ruimte voor rust 
en stilte. In de volwassenenbibliotheek kan je snuisteren tussen de 
rekken van de fictie afdeling, lezen aan de grote ronde tafel of werken 
aan één  van de vele zitplaatsen aan de lange tafel met zicht op de 
Cultureel Centrum. Een dubbelhoge ruimte verbindt de derde en vierde 
verdieping en biedt ademruimte. In zetels kan je hier lezen en uitkijken 
over het groen van het dakterras.  Vanaf de derde verdieping ontplooit 
zich tevens de back office van het welzijnshuis. Alle diensten zijn hier 
aan elkaar geschakeld en monden uit op een eigen dagterras. Een grote 
vergaderzaal zit geconcentreerd op de hoek en kan potentieel door 
OCMW en door bibliotheek gebruikt worden. 

BIBLIOTHEEK
1.4 Aanloopzone
1.6 Volwassenenafdeling
1.10 Werkhoek
1.22 Dakterras

OCMW
2.16 Vergaderruimte 
2.18 Communicatiedienst 
2.19 Kwaliteitsmedewerker 
2.20 Diensthoofd interne zaken
2.21 Personeelsdienst 
2.22 Technische ondersteuning 
2.23 Serverlokaal
2.24 Systeembeheerders
2.32 Dakterras

LEES- EN WERKTERRASSEN
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+4
Daar waar de tweede en derde verdieping eerder geborgenheid brachten 
openen de vierde en vijfde verdieping zich eerder naar elkaar en naar de 
stad. Transparantie en perspectieven worden hier voelbaar. De vierde 
verdieping van de bibliotheek huisvest de non-fictie collectie van de 
volwassenenbibliotheek. Aan de zuidgevel bevinden zich studiecellen 
met zicht op de stad. Aan de noordkant voorzien we leessalons met 
zicht op de patio. Een vide creëert een visuele verbinding met de lager 
gelegen verdieping.
De vierde verdieping huisvest eveneens de backoffice van het OCMW 
en een cluster van vergaderzalen. Via de interne trap kan het personeel 

BIBLIOTHEEK
1.4 Aanloopzone
1.6 Volwassenenafdeling
1.9 Leesplek
1.10 Werkhoek
1.18 Vergaderruimte

OCMW
2.15 Maatschappelijk werkers onthaalouders 
/ kinderopvang
2.16 Vergaderruimte 
2.17 Administratief secretariaat alle diensten
2.25 Administratie financiën
2.26 Financieel beheerder
2.27 OCMW-secretaris
2.28 OCMW-voorzitter

TRANSPARANTIE EN PERSPECTIEVEN
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eenvoudig en snel van het ene naar het andere niveau. Visuele 
relaties tussen beide vleugels zijn hier alomtegenwoordig. Ze worden 
georganiseerd langsheen de centrale patio en werken uitnodigend.
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+5
De vijfde verdieping vormt een balkon op de stad en dit zowel voor publiek 
en personeel. Een grote studiezaal biedt 40 werkplekken aan. Hier vind 
je de ruimte om onderzoek te doen, een tekst te schrijven, notities te 
nemen, je huiswerk te maken. Het is er licht en rustig. Een lange bank 
biedt de plek om even uit te rusten na een studiemoment. De ruimte 
troont uit boven het gemeenteplein en biedt perspectieven op de stad. 
De vijfde verdieping biedt tevens onderdak aan de backoffice van de 
bibliotheek. Werkkamers zijn hier aan elkaar geschakeld en staan via 
de centrale gang met elkaar in verbinding. In de hoek bevindt zich 
een luchtige en gezellige eetruimte. Een balkon strekt zich uit over de 
volledige lengte van de eetzaal en biedt ruimte voor koffiepauze met 
zicht op de stad. Een van de mooiste plekken van het gebouw: is een 
gemeenschapsruimte voor alle personeel.

BIBLIOTHEEK
1.4 Aanloopzone
1.14 Studieruimte
1.15 Bibliothecaris
1.16 Assistent-dienstleider
1.17 Personeel bibliotheek

SYNERGIE
3.15 Eetzaal

EEN BALKON OP DE STAD
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Alvar Aalto, zonnescherm, Finlandia Hall Yoshiro Taniguchi, shoji zonnescherm Hotel Okura Toyo Ito, luisterplekken, Tama Art Library
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Window Behaviourology 

s=1:100 (A3 portrait)
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Toyo Ito, leestafel, Tama Art Library Louis Kahn, studiecellen, Exeter bibliotheek Donal Judd, zitbank/dagbed, 101 Spring Street, NY

Werktekeningen en studies van de relatie tussen gevel, meubilair en gebruik
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MATERIALITEIT EN ATMOSFEER

Het gebouw vormt een herkenbaar signaal in de stad. Haar gevel is ietwat 
mysterieus en nodigt uit om ontdekt te worden. Vanop het gemeenteplein 
kijkt een bezoeker verwonderd naar de onophoudelijke dynamiek van haar 
bewoners. Een stalen grid ritmeert immers de vele activiteiten en ontmoe-
tingen die er plaats vinden. Vierkante uitsnedes (60*60) tonen een spel van 
schaduwen en versterken de stapeling van programma’s. De maatvoering 
van het grid komt overeen met de menselijk maat van het meubilair. Binnen 
het grid tonen grotere uitsnedes de specifieke ruimtes in de bibliotheek. De 
gevel volgt eveneens de structurele logica  van het gebouw. Aan de noordzi-
jde is het grid dragend, aan de zuidzijde werkt ze als grote zonnewering. Op 
de hoek is de verandering van structuur en programma leesbaar in de gevel.
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FLEXIBILITEIT EN AANPASBAARHEID

BIBLIOTHEEK
1.19 Magazijn bibliotheek
1.20 Boekbindruimte

OCMW
2.15 Maatschappelijk werkers onthaalouders 
/ kinderopvang 
2.29 Ruimte voor levend archief 
2.30 Stockage

DERDEN
3.6 Permanentie welzijnspartners bureel
3.7 Stockageruimte huis van het kind 
3.8 Vestiaire
3.9 Sanitair en douches
3.11 Poetsdienst
3.12 Opslagruimte klusjesmannen
3.13 Technische ruimte

Een flexibel gelijkvloers
Een moderne bibliotheek doet heel wat meer dan boeken verzamelen, 
bewaren en uitlenen. Langsheen het binnenplein bevinden zich een 
Speel-o-theek en polyvalente ruimte, aan elkaar geschakeld om een 
grote flexibiliteit te garanderen. Een lange, diepe opbergkast loopt over 
de volledige muur van beide ruimtes. Alles wordt er in opgeborgen: 
speelgoed, stoelen, projectie en geluidsmateriaal. De ruimte kan met 
twee beweegbare wanden worden opgedeeld. Een grote speel-o-theek  
en kleinere polyvalente zaal of omgekeerd. 

Samen onder één dak
OCMW en bibliotheek bekleden ieder een aparte vleugel van het gebouw 

maar gebruiken éénzelfde centrale voordeur en inkomhal. Het gebouw 
laat een grote flexibiliteit toe in gebruik. Elke vleugel kan afzonderlijk 
afgesloten worden en staat in verbinding met de centrale verticale 
circulatie. Extra interne circulatie en vluchtroutes werden voorzien. 

Aanpasbaarheid op lange termijn
Maar ook op lange termijn is het gebouw aanpasbaar. De betonnen 
draagstructuur en lichtere invulling, zorgen voor een gebouw dat indien 
de toekomst dat vereist volledig bureauruimtes of volledig bibliotheek zou 
kunnen worden. 

Polyvalente ruimte in relatie tot het binnenplein

Bibliotheek tijdens openingsuren

OCMW en bibliotheek Kantoortypologie over alle vleugels Bibliotheektypologie over alle vleugels

Speel-o-theek in relatie tot het binnenplein

OCMW tijdens openingsuren

Feest op het binnenplein

Gebruik door derden
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Het ontwerp past een rijk en divers programma in op een relatief kleine, 
driehoekige site. Wij kozen er resoluut voor om het opgegeven programma 
zo veel mogelijk te respecteren en op de site in te passen. De oppervlakte-
wensen van het OCMW en de bibliotheek werden nauwkeurig opgevolgd, 
het relatieve evenwicht tussen beide programma’s nagestreefd. Dat 
evenwicht is terug te vinden in de manier waarop de beide programma’s 
zich over het gebouw verspreiden. De bibliotheek ontvouwt zich over 5 
verdiepingen aan de zuidzijde. Het OCMW over evenveel verdiepingen 
aan de noordzijde. 

Synergie tussen beide programmaonderdelen vindt plaats als deze 
vanzelfsprekend is : één gemeenschappelijke eetzaal, één centrale 
inkomhal, gemeenschappelijk sanitair voor bezoekers. Synergie kan 
ook plaatsvinden in de (nabije) toekomst. Daarom zitten de ruimtes die 
mogelijks bruikbaar zijn door beide publieken in de hoek van het  gebouw. 
Ze behoren toe tot het OCMW of tot de bibliotheek maar zijn bruikbaar 
door anderen. Idem zo voor een groot aantal technische ruimtes op de -1.

Het gelijkvloers biedt extra mogelijkheden. Hier bevinden zich ruimtes 
toegankelijk na de openingsuren, maar tevens ruimte voor het alledaagse 
: de krant lezen, een cv opmaken, kort vergaderen. Het wachten wordt 
verblijven. 

EVENWICHTIG ORGANIGRAM

Backoffice bibliotheek

Ruimtes in mogelijke synergie 

Ruimtes toegankelijk na de 

openingsuren

Frontoffice OCMW

Midoffice OCMW

Backoffice OCMW

Collectie bibliotheek



15

Het meubilair is ontworpen in nauwe relatie met het concept voor het gehele gebouw. 
Twee families staan er bont naast elkaar. Boekenrekken zijn autonome meubels 
die los in de ruimte kunnen staan. Hun hoogte is beperkt zodat perspectieven en 
visuele relaties niet geblokkeerd worden. Integendeel, ze creëren leesplekken, 
luisterhoeken, werkruimtes. Het daglicht kan diep in het gebouw binnen dringen en 
wordt weerkaatst door de rekken. De cd bakken en meubels voor kinderboeken 
behoren tot dezelfde familie objecten. Wit, transparantie zorgen voor een kleurrijk 
spel van boeken.

Een tweede familie wordt gevormd door meubels die vertrekken vanuit een nauwe 
relatie met de zuidgevel. Hier nodigt op elke verdieping een ander meubel de bezoeker 
uit om te lezen, te studeren, te contempleren. Meubels organiseren het verblijven in 
de bibliotheek. Ze zijn minimaal, in hout, kleurrijk, en vormen herkenningspunten in 
de ruimte.

EEN HERKENBAAR MEUBILAIR
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EEN HUIS VOL ONTMOETINGEN

Een van de uitdagingen van dit ontwerp schuilt in het ontwerpen van de 
vele verschillende relaties die er plaatsvinden : formele en afstandelijke 
maar ook diepgaande en emotionele. Relaties tussen burgers en overheid, 
tussen personeel en publiek, maar ook tussen burgers onderling. Het 
gebouw wil deze relaties faciliteren en stimuleren. Hiervoor gebruiken we 
vier complementaire ruimtelijke concepten: het binnenplein, de patio, de 
wintertuin, het terras. Deze ruimtes scheppen mogelijkheden tot relaties. 
Ze maken ontmoetingen mogelijk en schakelen tussen publiekheid en 
geborgenheid ; tussen transparantie en privacy.

HET BINNENPLEIN 
Het gelijkvloerse binneplein werkt als een forum. Net zoals het Romeinse 
forum, is het een publieke plek waar vele programma onderdelen zijn 
verzameld.  De gebundelde kernactiviteiten van het OCMW, het Huis 
van het Kind, de lees-ruimte van de bibliotheek en de polyvalente zaal 
komen hier samen. De Grimbergenaar komt voor informatie, advies, 
support of hulp. De grote trap nodigt uit. Visuele relaties nodigen uit tot 
ontmoetingen.

DE WINTERTUIN
De wintertuin is een verzamelplek. Deze dubbelhoge beglaasde ruimte 
is gelegen in de hoek van de jeugdbibliotheek, op de eerste verdieping. 
Hier wordt voorgelezen, geluisterd, verteld, gedeeld. Een grote trap 
verzamelt hier kinderen en verhalen. 

DE PATIO 
De patio bevindt zich bovenop het binnenplein. Door haar ligging en vorm 
creëert ze visuele openheid tussen de programmaonderdelen. De twee 
vleugels van het gebouw liggen immers geschakeld rondom dit centrale 
groene hart : het sociaal huis aan de noordzijde, de bibliotheek aan de 
zuidzijde. Vanuit de ene vleugel, kijk je naar andere en vice-versa. Vanuit 
beiden kijk je naar de japanse esdoorns in de patio en op de terrassen. 

HET TERRAS
Drie dakterrassen creëren ademruimtes voor het gebouw : aan de 
noordvleugel liggen ze in het verlengde van de OCMW kantoren, aan de 
zuidgevel in het verlengde van de volwassenenbibliotheek. Tussen beide 
programma’s in, loopt een lang dakterras van de ene naar de andere 
vleugel. De terrassen creëren rustpauzes en interioriteit.
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EEN INTIEM LANDSCHAP

Acer JaponicumFougère Asplenium scolopendrium
Fougere Blechnum spicant

Vivace Fritillaria meleagris
Vivace Bergenia cordifolia

Vivace Salvia uaraniticaBeton

Een paradox in het hart van het project: hoe de notie van een landschap 
introduceren in deze reeds erg bebouwde omgeving? Een parcours 
doorheen het hele gebouw, leidt het publiek tot in de kern van elke 
afdeling. Een betonvloer benadrukt vloeiende overgangen tussen ruimtes 
en zorgt voor een relatie tussen verschillende gebruiken: aan het ene 
eind van het spectrum het publieke interieur, gelegen op het niveau van 

de stad ; aan de andere eind de meer besloten terrassen ruimten op de 
bovenliggende verdiepingen. Dit parcours wordt gekenmerkt door grote 
cirkelvormige betonnen banken van verschillende groottes. De banken 
zijn in hun centrum beplant met varens, wintervaste planten en een paar 
Japanse esdoorns. Banken en groen creëren een intieme sfeer op de 
terrassen. Ze nodigen uit lezen of contemplatie.
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EEN SOLIDE EN DUURZAME BASISSTRUCTUUR

Het gebouw voor de nieuwe bibliotheek en OCMW in Grimbergen 
bevindt zich op een driehoekig terrein, ingesloten tussen twee straten 
en bestaande bebouwing. De nieuwbouw bestaat uit zes bovengrondse 
verdiepingen. Structureel wordt het gebouw gekenmerkt door de 
samenwerking van de vloerplaten met de kolommenrijen en de kernen.

Structuur
De kernen en de betonnen kolommenrijen binnen het gebouw zorgen 
zowel voor de horizontale als voor de verticale stabiliteit. De liftkernen 
en de interne kolommenrijen staan bijna langs de buitenzijden van het 
gebouw , hierdoor creëren ze grote open ruimten zonder structuur. 
Dankzij de driehoekige vorm rond het atrium en doordat de kolommenrijen 
wisselen van buitengevel aan de zuidzijde naar binnengevel aan de 
oostzijde, zijn de overspanningen toch niet extreem groot en volstaat 
een nagespannen betonplaat van 30cm voor de verdiepingen. De 
plaat lijkt op die manier op een evenwichtskunstwerk met een minimaal 
aantal steunpunten. Deze oplossing geeft vele voordelen: de plaat 
dient onderaan niet afgewerkt te worden, is zeer confortabel wat betreft 
akoestiek en trillingen, kan gebruikt worden voor betonkernactivering, 
veel technische installaties kunnen onmiddellijk worden ingewerkt,... De 
kabels van de naspanning kunnen in allerlei richtingen worden gelegd, 
zodat steeds de meest optimale draagrichting kan gekozen woden in 
de complexe geometrie. De platen hebben geen doorhangende balken 
buiten de balk die de rij van betonnen kolommen verbindt. Doordat er 
toch veel grote open ruimten ontstaan, is er een grote flexibiliteit mogelijk. 
Enerzijds zijn verscheidene soorten inrichtingen op bovenelkaar liggende 
verdiepingen eenvoudig realiseerbaar, anderzijds biedt dit voor de 
bibliotheek vele mogelijkheden aangezien het programma mogelijk door 

de jaren heen zal evolueren. Op het gelijkvloers is het atrium overdekt 
en onstaat er op die manier een veel grotere overspannnig. Hier zal een 
vloerplaat van 45cm nodig zijn. Tevens dient er onder de atriumgevel 
van het zuiddeel een verdikking van de plaat voorzien te worden die 
de bovenliggende gevels kan dragen. Deze verdikking kan echter 
probleemloos in de hoogte van de afwerking worden voorzien. Langs het 
noorddeel van de driehoek staan de kolommen langs de atriumzijde. Hier 
worden in de noordgevel bijkomende stalen kolommen voorzien buiten 
het beschermd volume van het gebouw. De kolommen volgen dezelfde 
beeldtaal van die van de gevelstructuur van de zuidzijde en bestaan uit 
een opeenstapeling van open vierkanten. In de oostvleugel zijn terrassen 
met verschillende niveaus voorzien. Op het einde van de vloerplaten is 
steeds een opstaande dakrand voorzien die dienst doet als randbalk. 
Langs de buren wordt een nieuwe dragende betonwand voorzien.

Funderingen
Op basis van gegevens uit de omgeving wordt vermoed dat de bovenste 
grondlagen weinig weerstandbiedend zijn en dus lijkt een paalfundering 
de meest optimale oplossing. Door de aard van de structuur waarbij 
de lasten worden afgedragen op kolommen op regelmatige afstand is 
een paalfundering ook het meest efficiente systeem. Om de bouwput 
te realiseren dient rondom de bouwzone een berlinerwand voorzien te 
worden.



19

DUURZAME PRINCIPES

De kracht van duurzaam bouwen zit in de breedte ervan. Esthetiek en 
duurzaamheid sluiten elkaar hierbij niet uit. Integendeel. Energiebesparing 
is juist aanleiding om vernieuwende en aansprekende architectuur te 
maken. Naast de fysieke voordelen zoals energiezuinigheid, zijn ook 
de menselijke waarden in het geding. Volgende opsomming is een niet 
limitatieve lijst van intelligente ingrepen om het gebouw te verduurzamen:

Brede Bib
Ons ontwerp biedt de optie om de centrale begane grond “breed” 
te gebruiken waardoor de nieuwbouw ook na de openingsuren van 
bibliotheek en OCMW kan worden ingezet zonder dat dit een hypotheek 
legt op de werking.

Delen van ruimtes
Ons ontwerp zet in op een geoptimaliseerd gebruik van ruimten. We 
beantwoorden aan de specifieke behoeften van zowel het OCMW als 
de Bibliotheek, maar willen door een uitgebalanceerde synergie tussen 
de beide programma’s zoveel mogelijk voor bezoekers en personeel de 
mogelijkheid geven tot het delen van plekken.  Een centrale eetruimte 
met keuken voor personeel, een gedeelde entreehal en begane grond 
voor bezoekers, een compact combineren van sanitair en vestiaires voor 
bezoekers, maar tevens waar mogelijk het delen van vergaderruimtes.

Intelligente casco
De betonstructuur van de nieuwbouw, kan in de toekomst op een andere 
manier worden gebruikt en een andere functie huisvesten. Onze structuur 
laat snelle interne reorganisatie toe. Er zijn nauwelijks dragende wanden 
wat de flexibiliteit ten goede komt. Bovendien kunnen de vrije plateaus 
van de bibliotheek worden ingevuld met een kantoortypologie. 

10% groei
Ons project anticipeert op eventuele groei. De verschillende departement 
van de bibliotheek hebben momenteel 10% extra plankruimte voor een 
eventuele aangroei van de collectie. Ook binnen het OCMW programma 
houden we nu al rekening met groei.

Plenumvloeren
De vloeren van de kantoren worden ontwikkeld volgens het 
plenumvloersysteem. De volledige technische installatie wordt 
geïntegreerd in deze vloer. Voor onderhoud en aanpassing blijven de 
technieken door een oordeelkundige keuze van de afdekplaat steeds 
bereikbaar. Door dit systeem wordt een flexibele kantoorindeling vandaag 
en in de toekomst mogelijk. 

EEN INTEGRALE DUURZAME INSTALLATIE

DUURZAME MATERIALEN EN TECHNIEKEN

Isolatie en zonnewering 
Het creëren van een goede geïsoleerde gebouwschil, aangepast aan de 
behoeften van de gebruiker, is noodzakelijk. In eerste instantie worden 
enkele passieve maatregelen genomen dewelke het energieverbruik 
aanzienlijk zullen verminderen. We voorzien een performante 
gebouwschil, waarbij de keuze van de thermische isolatie (zie verder) het 
mogelijk maakt te voldoen aan de vooropgestelde eisen van leefmilieu 
Brussel (PEB-NEB-normen). Wat de ramen betreft wordt gekozen voor 
een licht zonwerende beglazing waarbij een maximale daglichttoetreding 
gegarandeerd blijft (d.w.z. dat een hoge lichttoetredingsfactor). Naast 
de isolatie- en de glaskeuze zijn er nog andere passieve maatregelen 
waarop we willen inzetten. Het reduceren van zoninstraling tijdens de 
zomermaanden is daar een van zodat een goed thermisch zomercomfort 
kan gegarandeerd worden. Wij stellen een volumespoeling voor van 1 
volume per uur bij een over- en onderdruk binnen het gebouw van 50 
Pascal.

Energie 
De energie wordt geproduceerd door deze te onttrekken via een BEO-
veld gelinkt aan een grond-gekoppelde warmtepomp. Dit systeem kan 
in functie van het seizoen warm en koud water produceren. In de winter 
tijdens piekuren zal een condenserende gasketel de overblijvende 
warmtevraag invullen. Een bijkomend voordeel van deze techniek 
de aanwendbaarheid voor koeling in de zomer en dit zonder gebruik 
van de warmtepomp (geo cooling). De enige energie die er op dit 
moment gebruikt wordt, is deze voor het circuleren van het water 
(geen compressie). De verwarming wordt in de lokalen verdeeld door 
radiatoren, geïnstalleerd nabij de beglazing. De koeling wordt via de lucht 
in de lokalen binnengebracht. Dit geschiedt door middel van adiabatisch 
koeling ter aanvulling van geo-cooling. Op lokaalniveau worden VAV-
geautomatiseerde luchtdempers geïnstalleerd om het luchtdebiet aan te 
passen teneinde aan de koelbehoefte te voldoen. Het thermisch comfort 
van de gebruikers wordt geregeld door een gebouwbeheersysteem. De 
eisen worden ingesteld volgens de normen ISO 7730:2005 en EN15251.

Ventilatiesysteem
De ventilatie behoeft een VAV-systeem. De lucht wordt voorverwarmd 
via een zeer efficiënte warmterecuperatie-eenheid en een adiabatisch 
koelsysteem (passieve-koeling modus). Wat betreft de ventilatiedebieten 
zal voor de ruimten een IDA1-klasse aangehouden (dus optimaal 
comfort overeenkomstig EN 13779), om te kunnen voldoen aan zowel de 
minimale ventilatiedebieten overeenkomstig de EPB-wetgeving en deze 
opgenomen in het recent vernieuwde KB aangaande 

Waterbeheer
In een laatste stap naar duurzaamheidsoptimalisatie, duiden we tot slot 
graag op de toepassing van regenwaterrecuperatie. Het basisprincipe 
bestaat hier uit het beperken van de vraag naar leidingwater door zoveel 
als mogelijk de vraag ernaar te beperken. Hiertoe zullen enerzijds sanitaire 
toestellen voorzien worden van een waterbesparende toets (Bv. toiletten) 
of in debiet begrensd (Bv. kranen). Aanvullend zal regenwaterrecuperatie 
toegepast worden waarbij men het water kan hergebruiken voor zowel de 
sanitairen, de irrigatie en het onderhoud van het gebouw.


