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I. VISIE

- Kasterlee: zicht op de Hooge Mouw -

«Uw avontuur ligt in onze natuur.»

De gemeente Kasterlee heeft altijd een nauwe relatie gehad met het Kempisch landschap en meer bepaald met de natuur in zijn directe omgeving, het natuurgebied
de Goorkes, het Koningsbos en het Kabouterbergbos. Deze bosrijke omgeving heeft soms een natuurlijk of artificieel karakter en soms een zeer specifieke topografie, zoals de Hooge Mouw. De combinatie van al deze
verschillende natuurelementen zorgen ervoor dat Kasterlee onmiskenbaar een aantrekkelijke culturele en toeristische aantrekkingskracht heeft.
Onze project, gericht op het centrum van Kasterlee en het nieuwe ontmoetingscentrum, richt zich op de eerste plaats op de grote uitgestrektheid van Kasterlee en zijn landschap, nauw verbonden met de identiteit en
de kwaliteit van het leven in Kasterlee. Het is ook daarom dat het project dat wij voorstellen - dat het eigenlijke projectgebied overschrijdt - primair gericht is op het Kempens landschap en het belang van een nauwe
band tussen gebouwde en niet gebouwde ruimte onderstreept.
Door middel van een eenvoudig architectonisch en stedenbouwkundig leesbaar en pragmatisch ontwerp, is ons voorstel gebasseerd op het creëren van een sterke band tussen het Marktplein en zijn natuurlijke omgeving,
wat zeer identificieerbaar voor iedereen.
Het groene karakter van Kasterlee – bestaande uit bomen, hagen en diverse beplanting – is een van de zaken die voor ons belangrijk zijn, als fysieke aanwezigheid, duidend op de onderlinge afhankelijkheid tussen
stad en natuur.
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1. « Een symbolische plaats in het landschap »
(tussen de XIIII en de XVIII eeuw)
Beperkte bevolking

2. « Een handelsplaats als de vertegenwoordiging
van de rurale activiteiten »
(tussen de XVII en de XIXde eeuw)
Langzame groei van de bevolking:
1806: 1’438 inwoners – 1900: 1’791 inwoners.

3. «Een gefragmanteerde ruimte door de opmars van
infrastructuur»
(tussen de XIX en de XXIde eeuw)
Een belangrijke bevolkingsgroei:
1950: 2’110 inwoners – 2000: 17’554 inwoners.

4. « Een ontmoetingsplein voor culturele en
toeristische activiteiten»
(vanaf de XXI eeuw)
Bevolkingsgroei stabiel:
2005: 17’899 inwoners – 2012: ong. 18’000 inwoners.

De Sint-Willibrorduskerk en zijn begraafplaats vormen
een unieke figuur, duidelijk leesbaar en herkenbaar voor
de hele regio door zijn toren, opgetrokken uit Kempische
baksteen (1531). De dorpskern van Kasterlee, met de
Sint-Willibrorduskerk werd in 1735 door een brand
verwoest en nadien, in 1740, heropgebouwd, met
uitzonderling van het ‘café’ “ De Valk. In 1850 werd de
kerk uitgebreid en opnieuw ingedeeld.

De commerciële ontwikkeling van de gemeente geeft
geleidelijk aan een functie aan het Marktplein en op
initiatief van de eerste burgemeester van Kasterlee werd
de ruimte voor de Sint-Willebrorduskerk verlengd.
De muren van het oude kerkhof worden verlaagd en
vervangen door o.a. struiken om meer interactie te
krijgen met zijn omgeving.

De belangrijkste openbare ruimte van Kasterlee verandert
aanzienlijk als gevolg van een sterke demografische
periferie van het centrum en de infrastructurele
ontwikkelingen in de regio. Het verdwijnen van de tram
en steeds belangrijke aanwezigheid van de auto zorgt
ervoor dat de marktplein geleidelijk aan zijn functie als
referentiepunt voor Kasterlee verliest.

De heraanleg van het centrale ruimte van de gemeente
Kasterlee geeft een nieuwe mogelijkheid om een
herkenbare identiteit voor de bewoners van Kasterlee
en zijn bezoekers aan te bieden. De bypass N19 kan
het beeld van het marktplein fundamenteel veranderen
in een groene ruimte, plaats voor ontmoeting en
ontspanning.
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Kern Kasterlee.

We hebben twee openbare ruimtes geïdentificieerd die inspelen op de schaal van het stedelijk gebied, de toekomstige ontwikkelingen en hun
culturele en maatschappelijke ambitie. Hoewel ze verschillend van aard zijn, stellen we voor om hun ‘gebruik’ te verduidelijken en te rationaliseren zodat ze beide hét
referentiepunt kunnen worden voor de bewoners van Kasterlee en zijn talrijke bezoekers.
Deze twee gebieden vullen elkaar aan, enerzijds het Marktplein, dat zich bevindt in het historisch centrum van de stad, anderzijds een ‘ontvangstplein’ voor het
gemeentehuis, de Delhaize en het nieuwe ontmoetingscentrum. Hoewel dit plein op de eerste plaats een praktische functie ( parkeren) heeft met betrekking tot de
activiteiten van de drie gebouwen, zou een herontwikkeling van dit plein, in samenspraak en overleg met de Delhaize, ook andere publieke functies toelaten.
De combinatie van deze twee ruimtes, samen met de extra parkeerplaatsen die gecreeërd worden in de half ondergrondse parking van het ontmoetingscentrum, kan
volledig voldoen aan de huidige en toekomstige behoeftes van de gemeente Kasterlee, zowel voor het dagelijks leven als voor het organiseren van diverse activiteiten.
Bovendien wordt zo het gemeentehuis het “zwaartepunt” van het centrum van Kasterlee, toegankelijk en duidelijk zichtbaar vanaf de twee publieke ruimtes.
1. Minimaliseren wegbreedte
Zorgt voor verhoogde concentratie
en matigen van snelheid
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2. Tweezijdig maken fietspad
Fietsenpaden afschermen waar
mogelijk

3. Geen bomendreef
Random bomen plaatsen heeft een
vertragend effect

4. Afbouw wegprofiel
Fietspad op de rijstrook accentueert
het centrum

5. Bushalte op de weg
Vertragende werking
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I. NU:
Ruimte versnipperd door perifeer verkeer

II. DOEL:
- Integrale identiteit voor volledige ruimte
- Doorstromend verkeer ( Perifeer )

III. STRATEGIE:
- Bindende centrale «groene» ruimte met terrassenzone 		
- Accent voor gemeentehuis

IV. DETAIL:
Verhoogde groenvlakken met doorwaadbaarheid

Marktplein. Om het verbindend karakter van de huidige centrale ruimte te doorbreken, stellen wij voor om een eenvoudig en helder concept te introduceren.De
omgeving rond de kerk en het (groene) marktplein moeten één geheel worden en als zodanig kunnen gelezen en gebruikt worden.
Daarvoor wordt een heel eenvoudige toolbox aangereikt.Daarin staat het groene karakter centraal. Dat voorkomt ook dat de beschikbare ruimte, volledig verhard wordt
met wat restgroen. Dat heeft tevens een positieve budgettaire repercussie.

Haag die plint bedekt

1. De plint rond de kerk is de aanzet van de toolbox. Die lichte verhoging is een typologisch makkelijk inzetbaar middel om de kerk , deel te laten uitmaken van de
ruimte en haar tegelijkertijd op een groen verhoog te zetten, terwijl ze benaderbaar blijft en vooral zich openstelt ten aanzien van de ruimte.

Betonnen plint

2. Het groene plein wordt , net als rond de kerk – in het verlengde ervan -, gelijk verhoogd en met gras en bomen ingekleed. Daardoor blijft het groene karakter
behouden en krijgt de kern een duidelijke identiteit, die contrasteert met het sprawl-weefsel rond die kern. Dat veroorzaakt een sterke identiteit van de kern, die door
haar ruimtelijkheid, haar groen karakter en zeer sterk orientatiepunt wordt.

Plint als omranding van een intern compartiment

Plint als zitgelegenheid
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Toolbox

Kopenhagen: Harbourg Islands Brygge

Kopenhagen: Harbourg Islands Brygge

Barcelona: Eixample plein
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- Zicht vanaf het parkplein naar de kerk toe -

Marktplein. Eenvoud is een beeldtaal die eigen was aan van de 19eeeuwse dorpskernen. Open ruimte. Wat bomen. Eenvormige verharding en weinig of geen
versnippering.Het groene plein dat verhoogd ligt, kan ook uitgepit worden. Er kunnen zitruimtes in komen. Men kan “op” de muurtjes zitmogelijkheid voorzien.
De verhoging maakt ook dat het groen niet platgetreden wordt door dwarse shortcuts. Naast het groene plein komt een grote verharde ruimte die aansluit bij de
terrassenruimte. Die kan evenementieel worden ingezet en stimuleert de ontmoeting. Terrassen krijgen dus meer ruimte en iets als een rommelmarkt kan daar los en
gevrijwaard van het verkeer, plaatsvinden.In het centrum zelf, op het Marktplein, wordt de verkeersstroom geleid tussen paaltjes. De rijloper is gelijkgronds, om zo het
gemengd-verkeer-principe te introduceren.Enkel een verzonken borduur begeleid optisch de rijlopers. De weg wordt onderdeel van de ruimte, die zichzelf structureert
en de weg derhalve ondergeschikt maakt. Dit is een plein. Van gevel tot gevel. Met een groene verhoogde middenstrook, “waarop” een kerk staat en waarbinnen ook
allerlei zachte functies kunnen worden gepland.
De materialen die hierbij worden aangewend, zijn, voor de voetgangerszones, platines. Tijdloos , duurzaam en efficient en makkelijk bruikbaar materiaal.De rijlopers
worden gedacht in een uitgewassen beton met een tint die verwijst naar de platines. Daardoor wordt het grondvlak heel eenvoudig leesbaar en ruimtelijk erg krachtig.
Door het gebruik van 1 bodemmateriaal wordt er een uniforme plaats
gecreeërd met de kerk en het plein, waar er zich langzaam andere
activiteiten ontwikkelen, zoals het Gemeentehuis, hotel “Bonte Os”
(afgebroken) en het café “ De Leeuw”.

Buiten het marktplein is er een zone die dit centraal punt ( - de Markt -) “aankondigt”.
Met dezelfde materialen, maar waarbij het gelijkgronds principe vervangen wordt door een aflijning met een verhoogde en afgeschuinde trottoirband.
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Detail Materiaalgebruik
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- Zicht op het ontmoetingscentrum vanaf de gemeenschappelijke parking -

Gedeeld plein. Het ontmoetingscentrum plant zich op een complementaire wijze in met de Delhaize en het gemeentehuis. Het publiek karakter van het ontmoetingscentrum versterkt de positie van de bestaande
parking, die zo een gezamelijke ‘ontvangstruimte’ voor de 3 gebouwen vormt. Deze parking zou een capaciteit van ongeveer 180 parkeerplaatsen hebben en opgetrokken worden uit een bodemmateriaal die ook andere
functies toelaat (markt, kermis, etc. ). Gezien het frequent en complementair gebruik van de parking door de Delhaize, het gemeentehuis en het ontmoetingscentrum zou het samenbrengen van de 2 parkings een totale
capacitait van ongeveer 320 parkeerplaatsen realiseren. Deze eenvoudige en efficiente maatregel geeft ons de mogelijkheid om het parkeervraagstuk in het centrum van Kasterlee voor een groot deel op te lossen.
Om er een multifunctionele ruimte van te maken, stellen we voor om deze parking te beplanten met grote bomen, die op middellange termijn een natuurlijk dak van bladeren zullen vormen, met als resultaat dat er
zo een grote ‘buiten’ruimte ontstaat.
Het ontmoetingscentrum plant zich in langs het Binnenpad. Het gebouw heeft daardoor en door zijn compactheid, een grotere afstand tussen de woonwijk Karrekietstraat dan het huidige gebouw.
De halfondergrondse parking van het ontmoetingscentrum, direct toegankelijk vanaf het Binnenpad, plaatst zich in de ruimtelijk continuiteit van de parking van de Delhaize. De, met gras begroeide helling, vormt een
transitiezone tussen het gebouw en zijn omgeving. De helling kan, mede door het gebruik van grasdallen, voor uitzonderlijke gelegenheden ongeveer 60 extra parkeerplaatsen aanbieden. In een normale configuratie
zal de helling vooral gebruikt worden als een ruimte voor rust en ontspanning ( picnic, buurtfeesten, ..), in de nabijheid van het Okra gebouw en de petanqueterreinen. De helling ‘opent’ de parking naar buiten toe,
waardoor er veel natuurlijk licht in de parking binnenvalt, terwijl de helling ook werkt als een visuele buffer voor de naburige huizen van de Karekietstraat.
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Langse snede: Het ontmoetingscentrum maakt maximaal gebruik van zijn ligging: daglicht, orientatie, laterale zichten en een grote afstand met de wijk Karrekietstraat
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PROGRAMMA O.C.

GAANDERIJ

ESPLANADE

- Zicht op de ingang Binnenpad van het ontmoetingscentrum -

CONTEXT

Compactheid. Het uitgangspunt van onze denkoefening is gebasseerd op een grondige analyse van het eisenprogramma. Ons ontwerp heeft als uitgangspunt
compactheid; de bruto-oppervlakte van het gebouw komt overeen met de netto-oppervlakte van het eisenprogramma, ontdaan van circulatie en secundaire ruimtes.
Met inachtname van de verschillende eisen heeft het gebouw een optimale oppervlakte , bestaande uit de 5 belangrijkste ruimtes en hun dienende ruimtes. Elk van de
5 functies krijgt zijn plaats in het gebouw, zonder 1 functie te bevoordelen.
Deze oppervlakte is het ‘geheugen’ van het project . In deze centrale zone, met een grote nabijheid van de verschillende functies – naar de idee vaan aaneensluitende
ruimtes– zal er een synergie ontstaan tussen de verschillende ruimtes (foyer, polyvalente zaal, cafetaria, vergaderzalen) maar zal ook hun autonomoon functioneren
gewaarborgd worden.
Deze denkoefening heeft als voordeel dat er een zeer compact en rationeel gebouw ontworpen wordt – de volumetrie van het toekomstig ontmoetingscentrum is
gelijklopend aan de oppervlakte van het huidige gebouw - en vormt een garantie om te voldoen aan de toekomstige uitdagingen van het ontmoetingscentrum,
met inbegrip van het duurzame beheer van het gebouw en zijn budgetaire impact ( zowel voor het bouwen ervan als voor het onderhoud van het gebouw op lange
termijn).
Compact programma
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Terras foyer
Terras polyvalente zaal
Terras cafetaria
Terras vergaderzalen
Ingang voetgangers
Ingang voetgangers parking
Ingang auto parking
Leveringen / Drop off

- Zicht vanuit de gaanderij op de foyer, de polyvalente zaal en Kasterlee -

Gaanderij.We stellen een collectieve ruimte voor- een gaanderij - complementair aan de gevraagde ruimtes. Deze gaanderij zorgt ervoor dat er een directe en
duidelijke verbinding is tussen de verschillende functies, maar zal, zoals eerder aangehaald, ook de autonomie van deze functies waarborgen. Gesitueerd op het raakvlak
tussen stad en ontmoetingscentrum, verlengt het de publieke buitenruimte rond het ontmoetingscentrum tot in het gebouw. Naar het beeld van ‘stedelijke gaanderij’,
gesitueerd in het ontmoetingscentrum, biedt deze ruimte een grote toegankelijkheid, zowel van binnen als van buiten uit, als voor de halfondergrondse parking en
de Karrekietstraat. Bovendien vergemakkelijkt de eenvoudige en duidelijke geometrie van het gebouw de interne leesbaarheid. De perifere ligging van de gaanderij
zorgt ervoor dat er extra ruimte gecreeërd kan worden voor elk van de belangrijkste functies ( foyer, polyvalante zaal, cafetaria en vergaderzalen). Deze ruimte kan ook
onafhankelijk van de andere functies gebruikt worden, voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of voor cross-over activiteiten in het gebouw.
Naar het beeld van een wintertuin ( zie referentiebeeld), is de gallerij ook een buffer tussen binnen en buiten. Deze buffer regelt zowel het thermisch als het akoestisch
comfort – aangevuld met technische ondersteuning. Hierdoor kan het akoestisch comfort van de wijk gegarandeerd worden.
De aanwezigheid van de gaanderij naar buiten toe, verdeeld de 4 gevels van het ontmoetingscentrum op een identieke wijze en maakt zo geen onderscheid tussen de
vier gevels. Er is geen hiërarchie tussen de voor en de achtergevel van het gebouw, ondanks de diverse activiteiten die plaatsvinden in het gebouw ( Foyer, polyvalente
zaal, cafetarie, vergaderzalen, ... ).
Gaanderij als extra ruimte voor de verschillende functies
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«Wintertuin» Tugendhathuis - Brno

Gaanderij als circulatie ( extern - intern )

Gaanderij als akoestische en termische buffer
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- Zicht vanuit de parking op de begroeide helling -

Ingang voetgangers
Ingang voetgangers parking
Ingang auto parking
Leveringen

Esplanade. De dragende hoofdstructuur van het gebouw – gebruik makend van het structureelprincipe « vierendeel » - volgt de geometrie van de gaanderij. Door
het werken met een « vierendeel » is het mogelijk om de half ondergrondse parking te overspannen zonder storende structurele elementen. De verschillende ingangen
en extenties van het ontmoetingscentrum ( trappen, helling van de parking, terras, …) zijn de steunpunten van deze structuur. Deze opstelling zorgt ervoor dat het
gebouw voldoende van de grond getild wordt om een natuurlijke ventilatie van de halfondergrondse parking toe te laten - conform aan de norm voor halfondergrondse
parkings.
Deze structurele keuze biedt de mogelijkheid aan de gemeente Kasterlee om gebruik te maken van deze grote overdekte ruimte- gevormd door het ontmoetingscentrum
- en zo deze parking op de eerste plaats te zien als publieke ruimte en deze ook te gebruiken voor andere doeleindes ( (rommel)markten, openlucht projecties, …).
Vermits een groot aantal van de bezoekers van het ontmoetingscentrum via de parking het gebouw zal betreden, wordt er bijzondere aandacht besteed aan het creëren
van een maximaal (akoestisch)comfort in deze ruimte, naar het beeld van een grote ‘buiten’ lobby. Door het gebouw los te tillen van het straatniveau en – nog
belangrijker - door de grote, met gras begroeide helling , maakt het gebouw gretig gebruik van het de inval van natuurlijk licht en van laterale zichten.

Structureel schema
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Esplanade Centre Pompidou - Parijs

Sokkel als steunpunten voor destructuur

Structuur + sokkel
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Bar
Terras
Congiërgewoning
Terras Congiërge
Skylight Foyer
Skylight Vergaderzaal
Technische ruimtes
Water
Pergola
Ingang voetgangers
Ingang voetgangers parking
Ingang auto parking
Leveringen

- Zicht op Kasterlee -

Solarium. Terwijl de schaal en de omvang van de gelijkvloers - met de belangrijkste activiteiten van het ontmoetingscentrum - zich inpast en richt naar de schaal
van de woonwijk Karekietstraat, richten de volumes op het dak, met name de dubbele hoogte van de polyvalente zaal, zich naar de schaal van de gemeente, als nieuwe
culturele instelling zeer aanwezig in het straatbeeld van Kasterlee . Een bar en een publiek terras, aanvullend aan die van de cafetaria, bevinden zich op het dak en geven
een uniek zicht op de gemeente Kasterlee. Dit terras is een unieke ruimte en uitstekend geschikt voor recepties, huwelijken, vernissages, etc. .
Het platte dak van het gebouw vangt het regenwater op. Bij mooi weer zal het water op het dak werken als een spiegel en zal de mooiste collectieve ruimte van het
kempense landschap weerspiegeld worden : de lucht.

Dak als waterbuffer
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L’unité d’habitation - Marseille

Schaal van Kasterlee - schaal wijk Karrekietstraat
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1. Gaanderij
2. Polyvalente zaal
3. Podium
4.Tribune
5. Bar polyvalente zaal
6. Regie
7. Berging
8. Kleedkamers
9. Foyer
10. Vestaire
11. Toegang congiërgewoning
12. Cafetaria
13. Terras cafetaria
14. Bar
15. Berging
16. Toegang terras

Dwarse Snede

1.
13.
20.

18.
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19.

12.
8.

7.

7.

20. Bureel

7.
8.

5.

21.

8.

16.

1.

3.

2.

17. Vergaderzaal groot
18. Vergaderzaal klein
19. Berging vergaderzalen

4.

14.

22.

15.

23.

10.

6.

1.

11.

21. Keuken
22. Kookeiland
23. Patio Keuken
24. Toiletten
25. Toilet Andersvaliden
26. Kindertoilet

24.
26.

9.
25.
1.

Langse snede

1:500

Plan gelijkvloers

Nabijheid. De organisatie van het gebouw is enerzijds bepaald door te kijken naar de ruimere omgeving van het gebouw, maar ook naar de relatie en tussen de verschillende functies in het gebouw, maar bepaald
de foyer, polyvalente zaal, cafetaria, keuken en vergaderzalen.
1 . / 2.

Polyvalente zaal en foyer – de activiteiten die de meest publieke functie in het ontmoetingscentrum hebben, worden zo geschikt in het gebouw dat ze duidelijk zichtbaar en bereikbaar zijn vanaf het
Binnenpad. De gaanderij zorgt voor daglicht. Een skylight zorgt voor extra daglicht in de foyer. De polyvalente zaal is eenvoudig in 2 zalen te verdelen.

3.

De cafetaria richt zich naar een naar het zuiden gericht terras, gelegen langs het voetpad dat naar de wijk Karekietstraat leidt. Zijn afzonderlijke ingang is makkelijk en eenvoudig bereikbaar, zowel via het g
emeentehuis, het binnenpad als via het Okra gebouw. De cafetaria kan door deze schikking perfect autonoom functioneren. De situering van de cafetaria, in de nabijheid van de foyer en vergaderzalen,
zorgt dat er een directe link is tussen deze functies.

4.

De inplanting van de keuken zorgt ervoor dat de andere ruimtes ( polyvalanente zaal, foyer, cafetaria, vergaderzalen )van het ontmoetingscentrum gemakkelijk te dienen zijn. Een patio zorgt voor daglicht,
meer bepaald voor het gevraagde kookeiland.

5.

De vergaderzalen genieten een vrij uitzicht op de woonwijk Karekekietstraat. Ze zijn afzonderlijk toegankelijk vanaf de parking en via de Karekietstraat (discrete ingang) . Hun configuratie maakt het
mogelijk om de schikking van de vergaderzalen in geen tijd te veranderen voor tentoonstellingen, workshops repetities, ... . Een skylight, gericht naar het noorden, zorgt voor aangenaam daglicht.

1:500

1. Parking
2. Andersvaliden parking
3. Parkeerplaats congiërge
4. Berging congiërge
5. Parking Politie
6. Fietsenberging politie
7. Afsluitbare box politie
8. Berging onderhoud parking
9. Technische lokalen
10. Groene helling

1. Bar
2. Terras
3. Skylight Foyer
4. Skylight vergaderzalen
5. Congiërgewoning
5a. Leefruimte
5b. Keuken
5c. Berging
5d. Toilet
5e. Badkamer
5f. Kinderslaapkamers
5g. Grote slaapkamer
5h. Terras		
6. Technische lokalen
7. Water
8. Pergola

1:1000
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II. TECHNISCHE INFORMATIE

Onderaannemers Opdrachtgever

WERKPROCES
VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR
LANDMETER
SOCIALE PARTICIPATIE
...

OPDRACHTGEVER

Onderaannemers T.V.

“Gemeenschap”

Tijdelijke Vennootschap(T.V.)

Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte fasering. Binnen één fase worden
tussentijdse specifieke ijk- en goedkeuringsmomenten vastgelegd. De fasetermijnen, ijkpunten en
goedkeuringsperiodes, evenals de timing en inhoud van overleg met externe partijen, wordt gedetailleerd
vastgelegd bij aanvang van het proces. De procesplanning wordt opgevolgd en bijgewerkt door de
projectarchitect en vervolgens door deuitvoerend architect.

Fase Ontwerp – Opmaak documenten stedenbouwkundige vergunning:

CONTROLE

Acties:
•
•
•
•
•
•

Documenten, nota’s en berekeningen van de werkgroepen, evenals tussentijdse ijkingmomenten,
worden gevalideerd door de opdrachtgever en gerapporteerd aan de projectarchitect.
Elke fase wordt afgesloten met een rapport opgesteld met grafisch materiaal, oppervlaktetabellen,
volume- en budgetopvolging, conceptnota en fasespecifieke documenten (uitgewerkt programma,
bestekken, duurzaamheidrapporten, ...).

AKOESTIEK
Team:
Bert Cosemans, Ingenieur

URBANISME - ARCHITECTUUR

VERGADERINGEN

Team:

Buurtcomité
Verenigingen
Participatie

Adrien Verschuere, Architect, Zaakvoerder
Tomas Devos, Project Architect
Nelson Van Campenhout, medewerker
Florence Detienne, medewerker

...

Het rapport documenteert en beargumenteert opgetreden afwijkingen t.o.v. de vooropgestelde ambities
beschreven in de projectprocedures. Waar mogelijk worden uitgewerkte varianten opgenomen.

Denis Dujardin
URBANISME - LANDSCHAP
Team :

ARCHITECTUUR(UITVOERING)
SPECIALE TECHNIEKEN
Team :

Denis Dujardin, Landschapsarchitect, Zaakvoerder
Thomas Janssens, Landschapsarchitect

SPECIALE TECHNIEKEN

Stefaan Thiers; landschapsarchitect

Het rapport wordt onderbouwd door de geïntegreerde studies stabiliteit, speciale technieken, akoestiek,
etc.
Binnen een aangehouden format wordt de raming faseafhankelijk uitgewerkt van volume- en
oppervlakteraming tot elementenraming en gedetailleerde raming.

Jan Moens, Prof. Architect, Zaakvoerder
Nadja Van Houten, Ingenieur Architect, Project Architect
Renaud Daelman, Architect, Medewerker

Team:

ADMINISTRATIE
Gemeentelijke diensten
Regionale diensten
...

Dirk Roelandts, Ingenieur, Zaakvoerder
Dorien Vanoverloop, Ingenieur

Na afronding van elke fase wordt een formeel goedkeuringsmoment ingepland waarin de opdrachtgever
op basis van het faserapport de ontwerpevolutie kan beoordelen.
Aan het einde van elke fase wordt het rapport formeel goedgekeurd. Het goedgekeurde faserapport
vormt, samen met de projectprocedures, de basis voor de volgende fase.
PROCES OPBOUW
Fase Voorontwerp:
Algemeen: Het ontwerpteam opteert om de voorontwerpfase op te splitsen in 2 duidelijk afgelijnde
delen, de uitgangspunten en het architecturaal concept. Tijdens de eerste 20 dagen wordt het accent
gelegd op de inhoud van het project. Duidelijke uitgangspunten bekomen uit de gesprekken tussen en de
studies van bouwheer en ontwerpteam. In de daarop aansluitende 30 dagen worden de uitgangspunten
ingewerkt in het architecturaal concept

STRUCTUUR
Team:
Rolf Vansteenwegen, Ingenieur Architect, Zaakvoerder
Deborah Bailly, Ingenieur

AANNEMERS
Team :
Te bepalen

PARTICIPATIE - COMMUNICATIE
Team:
Ward Deneckere

Inhoud: Het ontwerpteam doorgrondt samen met een kernteam van de opdrachtgever de vooropgestelde
ambities, het programma van het gebouw en het weerhouden concept, met het opstellen van de
ProjectProcedures (PP) tot doel.
Het definitief programma wordt conceptueel uitgewerkt tot een ontwerp, waarbij de conceptstudies van
de studie- en adviesbureaus in rekening worden gebracht.
Het ontwerp wordt uitgewerkt door de architect, geadviseerd door studiebureaus. De projectarchitect
stuurt de fase.
Acties:
•
•
•
•
•

Teamleden en externe actoren verfijnen het bouwprogramma
Vastleggen comforteisen
Aanstellen van aanspreekpunten en verantwoordelijken voor de betrokken actoren (intern en extern)
Afstemmen procesplanning, ijkingmomenten, termijnen nazicht, ….
Nazicht coherentie bouwbudget en raming

Team:
Andreas Schoulz

Resultaat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Document = ProjectProcedures (PP):
Definitief programma
Comforteisen
Projectgerichte communicatieschema’s
Procesplanning met aanduiding ijking- en goedkeuringsmomenten
Protocol m.b.t. meetcodes, netto- en bruto oppervlaktes, …
Te volgen richtlijnen, verschillend van wettelijke voorschriften
Vooropgestelde inhoud  (fase-)rapporten
Opvolgingsmethodiek voor wijzigingen tijdens het proces
Budgetgerelateerde indicatoren i.f.v. opvolging (zie document kostenbeheersing)
Ruimtelijke en planmatige uitwerking van het definitief programma

•

…, in overeenstemming met de ProjectProcedures

Met zijn ervaring in architectuurbureaus van internationale faam (Herzog & deMeuron, Zwitserland en OMA-Rem Koolhaas, Nederland), zowel op grote schaal (masterplan) als op kleinere schaal ( gebouw), opereert
Baukunst tijdens alle fases van het project als aanspreekpunt ( project vertegenwoordiger) voor de opdrachtgever. De beperkte omvang van het bureau en zijn relatieve jeugdigheid bieden een grote flexibiliteit en een
hoge creativiteit in de ontwikkeling van een antwoord op de gestelde ontwerpvraag.
In de afgelopen jaren heeft het bureau geleidelijk een kennis verworven met overheidsopdrachten, via preselectie en de verwerving van projecten naar aanleiding van een regelmatige deelname aan niet-openbare
procedures in opdracht van de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap, alsook het werken met verschillende administraties in het Brussels Gewest.
Bureau Bouwtechniek is gespecialiseerd in het beheer van kosten, projectmanagement en coördinatie en zal toezicht houden op het project, om zo een coherentie te garanderen tussen het technische aspect en het
budget in alle fases van het bouwproces. Het bureau levert tevens technische en financiele expertise zodat het kan beslissen over de relevantie van bepaalde ontwerpacties en deze te wijzigen indien nodig.Hun gevarieerde
ervaring op het gebied van openbare werken op grote schaal en de ervaring met het samenwerking met verschillende gerenomeerde studiebureaus maken van Bureau Bouwtechniek een waardevolle partner in de op
te richten tijdelijke vennootschap.
Denis Dujardin is een Vlaams “nomadisch” consultant inzake opdrachten rond Landschap en Stedenbouw en ontwerpt verschillende settings in diverse scenografische contexten. Hij is tevens gastdocent aan diverse
binnen- enbuitenlandse architectuur- en stedenbouw-opleidingen. Zijn signatuur is haalbaarheid en onzichtbaarheid.Zijn werk draait vaak rond het begrip van de dissimulatie: het (theatraal) ontveinzen van de ingreep.
Daarbij wordt de rol van de maker of ontwerper in het beeld vaak naar achter geschoven, waarbij het ontwerpproces ten dienste wordt gesteld van het gebruik .

30

Voorstudie
Voorstudie

Fase Uitvoeringsontwerp - Aanbestedingsbundel:
Inhoud: Technische uitwerking voorontwerpplannen. De projectarchitect coördineert. De architect
integreert de (bouw)technische gegevens in de grafische documenten.
Door actieve participatie van de verschillende studiebureaus en specialisten, wordt de informatie
technisch, gedetailleerd en breed. De uitvoerend architect neemt actief deel aan de studies. De input en
terugkoppeling van en met de verantwoordelijke van de opdrachtgever wordt essentieel.
De projectarchitect organiseert en stuurt de werkgroepvergaderingen.
Per discipline werken de lokale discipline een hoogwaardig bouwdossiers uit. De architect verfijnt het
ontwerp op detailniveau, de uitvoerend architect verzorgt het uitvoeringsdossier. De projectarchitect
bewaakt de architecturale kwaliteit, de uitvoerend architect de technische coherentie.
Acties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acties:
•
•
•
•

Overleg en vastleggen wijze van prijsvraag / aanbesteding
Vastleggen dimensies structuur
Omzetten comforteisen naar effectieve technische installaties
Bepalen afwerkingmaterialen
Integratie technische uitwerking in grafische documenten
Vastleggen van wand- en vloerpakketten, incl. afwerking
Gedetailleerde technische uitwerking
Detailontwerp bouwkundige aansluitingen
Opstellen uitvoeringsplannen
Doorgedreven detailcoördinatie van de verschillende deelstudies
Ontwerp op detailniveau
…, in overeenstemming met de ProjectProcedures

PP PP

Goedkeuring
Goedkeuring
Bestuur
Bestuur

Fase
VO
Fase VO

Voorontwerp

Goedkeuring
Goedkeuring
Bestuur
Bestuur

Fase
DO
Fase DO

PROJECTEAM
PROJECTTEAM

Architect
Bouwheer

PROJECTTEAM
PROJECTEAM

PROJECTTEAM
PROJECTEAM

Gemeente
Kasterlee
Bouwheer

Gemeente
Kasterlee
Bouwheer

ONTWERPTEAM
ONTWERPTEAM
Baukunst
Architect
Denis Dujardin
Uitvoerend
architect
Bureau
Bouwtechniek
Studiebureaus
Util
Expert organisatie
bib.
RCR

ONTWERPTEAM
ONTWERPTEAM
Baukunst
Architect
Denis Dujardin
Uitvoerend
architect
Bureau
Bouwtechniek
Studiebureaus
Util
Veiligheidscoördinator
RCR
Expert duurzaamheid
Peutz

ONTWERPTEAM
ONTWERPTEAM
Baukunst
Architect
Denis Dujardin
Uitvoerend
architect
Bureau
Bouwtechniek
Studiebureaus
Util
Veiligheidscoördinator
RCR
Adviseurs
Peutz

Opbouw
Opbouwverschijningsverschijningsvorm
vorm project
project

Technische
Technische toetsing
toetsing
voorontwerp
voorontwerpop
op vlak
vlak
van akoestiek,
van akoestiek,
brandveiligheid,
brandveiligheid,
technieken
techniekene.d.
e.d.++
opbouw
opbouwBA
BA

Opbouw
Opbouw
projectprocedures:
‘Projectprocedures’:
gebouwprogramma
-- Gebouwprogramma
Overlegstructuur
-- Overlegstructuur
Budgetplanning
- Budgetplanning
Timing
- Timing

Richtwaarde kostprijs
op basis
Richtwaarde
kostprijs
op van
vloeroppervlaktes programma
basis van vloeroppervlaktes
programma

Technische opvolging bouwwerken
Opvolging uitvoeringsplanning
Bewaken en sturen uitvoeringsbudget
…, in overeenstemming met de ProjectProcedures

Termijn: De totale termijn van de uitvoering is afhankelijk van de aanvangsmomenten van de werken
opgenomen in de verschillende deeldossiers. Voor het ontmoetingcentrum en de parking dient
rekeninggehouden te worden met een termijn van om en bij 1,5 jaar tussen start der werken en start
inhuizing. Hierbij is rekening gehouden met weerverlet, termijnverlangingen, …

Gemeente Kasterlee

Budgetbewaking
Budgetbewaking

Termijn goedkeuring: te bepalen door bouwheer

Inhoud: Na aanbesteding en gunning der werken, wordt de effectieve uitvoering gestart . De supervisie
van de werken berust bij de uitvoerend architect. Per discipline worden de werken opgevolgd door een
projectmedewerkers van de respectievelijke studiebureaus. De architect volgt de architecturale kwaliteit
strikt op.

Termijn goedkeuring: te bepalen door bouwheer

Architectuurwedstrijd
Architectuurwedstrijd

Resultaat:
•
Dossier aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Fase Uitvoering:

Luc Eeckhout

* Bureau Bouwtechniek wordt toegevoegd aan de Tijdelijke Vennootschap

Termijn: 20 werkdagen

Termijn goedkeuring: te bepalen door bouwheer

DUURZAAMHEID
Team:

Besprekingen
Detailontwerp bouwkundige aansluitingen
Opstellen ngsplannen
Doorgedreven detailcoördinatie van de verschillende deelstudies
Ontwerp op detailniveau
…, in overeenstemming met de ProjectProcedures

Termijn: Conform opgave zal de opmaak van het dossier opgedeeld worden in 3 delen. Voor deel 1
en 2 zal het dossier, eveneens conform opgave, opgemaakt worden in 40 dagen. Voor deel 1, het
ontmoetingscentrum, zal het dossier opgemaakt worden in 80 werkdagen

Termijn: 50 werkdagen

VERLICHTING

Inhoud: De plannen en nota’s worden omgezet in een gedetailleerd bouwdossier.
Het ontwerpteam voert de nodige studies uit en bespreekt het ontwerp met de verschillende vergunningen adviesverlenende instanties.

Architect

Budgetbewaking
Budgetbewaking
vergelijking van bruto/netto-verhouding,
Vergelijking
van bruto/netto
programma,
verhouding
deelbudgetten,
verhouding, programma,
gevel/vloeroppervlakte
met richtwaarden ‘PvE’

verhouding deelbudgettten,
gevel/vloeroppervlakte met
richtwaarden ‘PvE’

Definitief
Definitief
Ontwerp
ontwerp

Goedkeuring
Goedkeuring
Bestuur
Bestuur

Architect

Budgetbewaking
Budgetbewaking
Opbouw elementenraming met terugkoppelOpbouw
elementenraming
metVO
ing
naar de elementenraming
van fase

terugkoppeling
naar de elementenraming van fase VO

Fase
UO
Fase UO
PROJECTTEAM
PROJECTEAM
Architect
Gemeente Kasterlee
Uitvoerend
architect
Bouwheer

Bestek
Bestek +
UitvoeringsUitvoeringsplannen

Goedkeuring
Goedkeuring
Bestuur
Bestuur

plannen

ONTWERPTEAM

ONTWERPTEAM
Baukunst
Uitvoerend
architect
Denis
Dujardin
architect
Bureau
Bouwtechniek
Studiebureaus
Util
Veiligheidscoördinator
RCR
Adviseurs
Peutz

Uitwerkingen
en
Uitwerking
detailleringvan
vanhet
het
detaillering
definitief
definitiefontwerp
ontwerp en
opbouw
vanvan
hethet
bestek
en opmaak

Budgetbewaking
Budgetbewaking
Opbouw gedetailleerde raming met
Opbouw
gedetailleerde
raming
terugkoppeling
naar
de elementenraming
van
met
de
fase
VO.terugkoppeling
Via hiërarchie in hetnaar
bestek
kostevolutie
elementenvan
opvolgen
elementenraming
fase VO.

Via hiërarchie in het bestek
kostenevolutie elementen
opvolgen

Aanbesteding
Beperkte
aanbesteding

Fase
Fase UV
UV

Oplevering
Oplevering

PROJECTTEAM
PROJECTEAM
Architect
Uitvoerend
architect
Gemeente Kasterlee
Bouwheer

BOUWTEAM

BOUWTEAM
Baukunst
Uitvoerend architect
Denis Dujardin
Architect
Bureau Bouwtechniek
Studiebureaus
Util
veiligheidscoördinator
RCR
Expert duurzaamheid
Peutz
Hoofdaannemer
Veiligheidscoördinator

Realisatie
Realisatievan
vanhet
het
bouwproject
bouwproject

Budgetbewaking
Budgetbewaking
Monitoring
Monitoring
en en
goedkeuringvan
vande
de
goedkeuring
gerapporteerd meergerapporteerde
meeren minkosten
en minkosten
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DUURZAAMHEID GEBOUW

Het gebouw

Wettelijk kader - uitgangspunten – doelstellingen

Bouwkundige maatregelen

Trias Energetica
Als ontwerpteam onderschrijven wij de principes van de Trias Energetica, zoals vastgelegd door de Europese
Commissie. Deze principes promoten een bewuste aanpak van het ontwerp van gebouwen waarbij
duurzaamheidscriteria het ontwerpproces beïnvloeden vanaf de eerste ontwerpbeslissingen.
De Trias Energetica definieert 3 pijlers voor een duurzame benadering. Een duurzame aanpak vertrekt
eerst en vooral vanuit het terugdringen van de energie-, water-, en materiaalbehoefte. Vervolgens wordt
de behoefte zoveel mogelijk ingevuld door middel van gebruik van hernieuwbare bronnen. Op vlak
van energievoorziening denken we dan aan zonne-energie, aquiferen voor koude-warmteopslag, wind-,
waterkracht, geothermische energie, biomassa. Tot slot wordt de resterende behoefte ingevuld door middel
van conventionele, eindige energiebronnen (fossiele brandstoffen, water, andere natuurlijke rijkdommen).
Het gebruik van deze conventionele bronnen dient bovendien te gebeuren met maximale efficiëntie.
Duurzaamheid en ecologische impact van een gebouw moeten echter steeds in overeenstemming
gebracht worden met fundamentele comfortcriteria betreffende binnentemperatuur, luchtkwaliteit,
akoestiek, daglichttoetreding in het gebouw. Een kwalitatief ontwerp slaagt erin om de nagestreefde
duurzaamheidsdoelstellingen en vooropgestelde comfortcriteria te verzoenen

Het gebouw levert in de winter, dankzij de zonnewinsten doorheen de beglazing en de interne
warmteproductie van onder andere personen “gratis warmte” voor het gebouw. In de zomer wordt
de temperatuur binnen de comfortlimieten gehouden door middel van toepassing van zonwerende
beglazing, eventueel aangevuld met bijkomende zonnewering, voor de zuidgerichte gevels, energieefficiënte installaties en passieve koeling. De buitengevel van de wintertuin is voorzien van voldoende
opengaande delen voor natuurlijke ventilatie.
In latere fase van het ontwerpproces kunnen dynamische gebouwsimulaties worden uitgevoerd om de
energiebalans van het gebouw op vlak van verwarming en koeling te optimaliseren voor wintersituatie,
zomersituatie en tussenseizoen.

EPB-regelgeving

Technische installaties

De EPB-regelgeving, van kracht in Vlaanderen sinds 2006, legt criteria op voor de energie-efficiëntie
van gebouwen (1-3), gecombineerd met criteria voor gebouwcomfort (4-5) op vlak van luchtkwaliteit en
zomercomfort (vermijden van oververhitting). Onderstaande eisen zijn van toepassing voor dit project:

De technische installaties van het nieuwe ontmoetingscentrum zijn bewust zeer sober opgezet. Om het
primair energieverbruik van het gebouw te verminderen wordt een beroep gedaan op energierecuperatie
van restwarmte uit de ventilatielucht en op een condenserende gasgestookte verwarmingsketel in
combinatie met een gaswarmtepomp. Een verwarmingsafgifte op lage temperatuur, onder de vorm van
vloerverwarming met bijverwarmende radiatoren zal het condenserend vermogen van de condensatieketel
optimaal benutten.

1.

E-peil – Peil van primair energieverbruik voor verwarming, koeling, verlichting, 			
energieverbruik van technische installaties
Er wordt een maximaal E-peil van E70 opgelegd

2.

K-peil – Globaal isolatiepeil van het gebouw
Er wordt een maximaal K-peil van K45 opgelegd

3.

U/R-waarden – criterium voor isolatie van gebouwcomponenten
U < 0.3-0.6 voor opake componenten; U < 2.5 voor ramen; U < 1.6 beglazing

4.

Hygiënische ventilatie
Ventilatienorm van toepassing: EN13779 – ventilatie van niet-residentiële gebouwen

5.

Zomercomfort
De EPB-eisen voor zomercomfort gelden enkel voor residentiële gebouwen

Duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen
Bij bouwheren, overheden en publieke actoren wordt in toenemende mate belang gehecht aan de
duurzaamheidsimpact van gebouwen. Meer en meer wordt de ecologische impact van een gebouw
geëvalueerd op ruime schaal en voor de gehele levenscyclus van het gebouw. Internationale gerenommeerde
benchmarks als BREEAM, HQE, LEED, Minergie-Eco laten toe de prestaties van een gebouw op vlak van
duurzaamheid te kwantificeren en te certificeren.
Als raadgevend ingenieursbureau ondersteunen wij soortgelijke lokale initiatieven als het Valideocertificaat voor duurzame gebouwen. Valideo is een gezamelijk initiatief van het WTCB, SECO en BCCA
dat gelanceerd werd in 2008. Daarnaast volgen wij eveneens de activiteiten van de Belgian Substainable
Building Council bij de ontwikkeling van een certificaat op Belgisch niveau met steun van de verschillende
regionale overheden.
Vooropgestelde comfortcriteria
Het wedstrijdontwerp werd opgemaakt vertrekkende vanuit volgende principes en doelstellingen op vlak
van binnencomfort:
Thermisch comfort volgens binnencomfortklasse B of hoger (-0,5 < PMV < 0,5; PPD <10%)
Operatieve temperatuur zomer: 24.5 ± 1.5 °C
Operatieve temperatuur winter: 22.0 ± 2.0 °C
Gewogen temperatuuroverschrijdingsuren (GTO) < 5% van gebruikstijd of 100 uren
Luchtsnelheid winter < 0.15 m/s
Luchtsnelheid zomer < 0.18 m/s
Relatieve vochtigheid: 50±10%
Binnenluchtkwaliteit volgens NBN EN 13779
Minimum luchtdebiet per persoon ≥ 33 m3/h (IDA 2)
Aanbevolen luchtdebiet per persoon ≥ 54 m3/h (IDA 1)
Daglichttoetreding
Geoptimaliseerde glasoppervlakte: 1/5 vloeroppervlakte
LTA beglazing ≥0.7
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In overeenstemming met de principes van de Trias Energetica, bestaat de eerste stap in de richting
van een duurzaam gebouw in het reduceren van de energiebehoefte. Om die reden werd het gebouw
vormgegeven met aandacht voor compactheid. Het concept positioneert de circulatie rondom de functies,
aan de buitenzijde van het gebouw met als doel voldoende daglicht in het gebouw binnen te brengen
maar onnodige warmteverliezen te vermijden. De gevels, daken en de vloer boven de parking worden
streng geïsoleerd. Een goede luchtdichtheid wordt verzekerd in latere fase door bijzondere aandacht in
de detaillering van de bouwknopen en wordt in de constructiefase beproefd met behulp van een blower
doortest. De detaillering voorziet bovendien in een koudebrugarm gebouw.

Het elektriciteitsverbruik in het gebouw zal een groot deel van het energieverbruik voor zijn rekening
nemen. Daarom worden energie-efficiënte installaties en componenten gebruikt. Voor de verlichting van
de vergaderruimten, cafetaria en polyvalente zaal wordt een dynamische daglichtregeling voorgesteld om
zo het energieverbruik en warmteafgifte van de verlichting te verminderen in functie van het aanwezige
daglicht. De sanitaire ruimtes, gangen en bergingen worden uitgerust met aanwezigheidsdetectoren.
Het waterverbruik in het gebouw wordt teruggedrongen door middel van toepassing van
regenwaterrecuperatie, debietbegrenzing en spaarknoppen op sanitaire toestellen.
Ventilatie:

- Mechanische balansventilatie met energierecuperatie van 60%
- Passieve nachtspoeling door middel van piekventilatie
Verwarming:
- Warmteafgifte op lage temperatuur: vloerverwarming gecombineerd met radiatoren
- Condenserende gasketel en gaswarmtepomp ( hernieuwbare energie)
Koeling:
- Geen actieve koeling
- Optionele koeling met gaswarmtepomp
Verlichting:
- Verlichting met hoog rendement 2 to 2.5 W/m2. 100 lux
- Regelingen: automatische daglichtsturing, bewegingsdetectie
Watergebruik: - Regenwaterrecuperatie voor toiletten, urnioirs, dienstkranen
- Debietbegrenzers of autoactivering op kranen, spaarknop voor toiletten

DUURZAAMHEID IN DE PUBLIEKE RUIMTE

AKOESTIEK

Duurzaamheid is een sleutelbegrip vandaag de dag. Het wordt vaak in de mond genomen maar het
bevat vaak meer dan het op het eerste zicht lijkt.

In het akoestisch advies tijdens het wedstrijdontwerp kijken we naar de belangrijkste opties inzake de
geluidisolatie, de zaalakoestiek en de technische installaties. We geven hieronder aan op welke manier
het wedstrijdontwerp met deze aspecten rekening houdt.

Duurzaam slaat op iets wat moet duren. Iets waarvoor middelen worden vrijgemaakt die een lange tijd
kunnen overleven. Omdat ze sterk zijn en vooral omdat ze makkelijk te beheren zijn.Publieke ruimte
wordt – zeker in onderhavige context – hevig gebruikt.

De geluidisolatie naar de omgeving

Eenvoud en overzicht zijn elementen die meespelen binnen een duurzaamheids-opzet. Ons voorstel
speelt daar op in. Het beeld drukt soliditeit en flexibiliteit uit. Het gebruik kan in de tijd heel veel
facetten inzetten. De ruimte zou die verscheidenheid kunnen dragen. De ruimtelijke structuur is open
en niet verbrokkeld. Het is een structuur die heel veel toelaat.
Materialen als platines gaan decennias mee. Ze zijn voorzien op de zones voor zachte weggebruikers,
waar amper torsie of wringing door mechanische belasting voorkomt. Het groen dat in het concept
voorkomt, is uiterst eenvoudig. Gras en bomen. Naar beheersmodaliteiten toe, betekent dit ook, een
lage work-flow en een minimale biomassa.
Voor het oppervlakte-water kan overwogen worden, om het water van het marktplein, via buffering,
verticaal te draineren naar de ondergrond.
Wij hebben de ervaring om met één van de meest gespecialiseerde bureaus op vlak van duurzaamheid,
met name EVR uit Gent, samen te werken voor twee projecten. De Eco-wijk Tondelier in Gent, en
in de toekomst voor de volledige doortocht van de stad Eeklo. Dit in samenwerking met Grontmij als
technisch ondersteunend bureau.
EVR vervoegt in onderhavig project ons team, om bij eventuele uitvoering met hun specifieke input,
ons hierin bij te staan, als expert duurzaamheid.

STRUCTUUR
De structuur bestaat uit twee delen die nauw aansluiten bij het ontwerp van het gebouw: de parking en
het ontmoetingscentrum.
De parking lijkt qua opbouw meer klassiek, half of 3/4e verzonken met rondom een keermuur en een
toegangshelling. Echter in deze parking ontbreekt het starre kolommen grid. In de plaats hebben we
een aantal meer geconcentreerde draagpunten: Een trappenkoker, een toegangssokkel, een liftschacht,
een leidingenkoker, ...
Deze zullen de lasten van het ontmoetingscentrum erboven meer geconcentreerd naar de fundering
afleiden, wat kan leiden tot een goedkope bouwkuip voor de parking.
De opbouw van het ontmoetingscentrum vertrekt van de perifere gaanderij die structureel een belangrijke
rol vervult. De gaanderij is te beschouwen als een stijf kader dat op een aantal punten ondersteund is, we
gebruiken hiervoor de geconcentreerde draagpunten. De overspanning van zesenzestig meter boven de
parking zal op die manier herleid worden tot een overspanning van maximaal dertig meter. Het kader
bouwen we op als bvb een verdiepingshoge vierendeel ligger waarbij er geen diagonalen hoeven te zijn.
Zowel de kolommenrij in de gevel als de kolommenrij tussen de gaanderij en het ontmoetingscentrum
vormen een vierendeelligger, eigenlijk hebben we een kokervormige vierendeelliger die rondomrond
het kader uitmaakt.
De korte zijde van dit kader meet nogsteeds meer dan dertig meter wat zowel voor het dak als voor de
vloer van het ontmoetigscentrum een te grote vloerdikte zou opleveren. Daarom hebben we een extra
verdiepingshoge draaglijn centraal in het ontmoetingscentrum aangebracht. De overspanningen voor
vloer en dak kunnen we op die manier herleiden tot minder dan achttien meter, wat ons de kans geeft
om de vloer en het dak met standaard prefab elementen op te bouwen zoals er zijn TT-liggers en of
holle welfsels.

Materiaalgebruik

Ook op vlak van het sluiten van de materialenkringloop wil het ontwerpteam een voortrekkersrol op
zich nemen. De cradle-to-cradleprincipes vinden traag maar zeker hun ingang in de Belgische markt van
bouwmaterialen.
De hierboven aangegeven strategiën zijn de illustratie van de ambitie die wij koesteren om in nauw
overleg met de opdrachtgever de materiaalkeuzes af te toetsen. Niet enkel gezondheids- en milieuimpact zijn hierbij van belang, maar evenzeer de kostprijs, duurzaamheid (bestendigheid) en
onderhoudsvriendelijkheid.

Het gebruik van de polyvalente zaal is zeer divers: fuiven, recepties, toneel, familiefeesten, ... De
verschillende eisen die deze activiteiten aan de zaal stellen met elkaar verzoenen is , zeker op akoestisch
vlak, een grote uitdaging.
We kijken in eerste instantie naar de inplanting van de verschillende functies op het terrein. De zaal
bevindt zich ten noord-westen op het terrein, zoveel mogelijk omringd door minder lawaaierige
functies. De gaanderij rondom de verschillende functies doet dienst als akoestische buffer naar de
omgeving. Door gebruik te maken van akoestische beglazing kan met deze dubbele structuur een zeer
hoge geluidisolatie bekomen worden, aangepast aan de functie die afgeschermd wordt. Zowel de buitenals de binnenschil van deze circulatiezone kan zo grotendeels beglaasd uitgevoerd worden, waardoor er
een grote openheid gecreeërd wordt.Voor de zaal biedt dit principe een hoge flexibiliteit: bij minder
luidruchtige activiteiten kunnen grote delen van de binnenschil geopend worden. Het betreden van de
zaal gebeurt via de gaanderij. Bij luidruchtige activiteiten, zoals fuiven, wordt de gaanderij ter hoogte
van de polyvalente zaal afgesloten (gaanderij werkt als akoestische buffer).
De overige gevels en het dak van de zaal zijn massief uitgevoerd om hoge geluidniveaus mogelijk te
maken.
De hoofdtoegang tot het gebouw bevindt zich aan de zuid - westzijde van het terrein, weg van de
achterliggende woonwijk. Het gebouw functioneert op deze manier als een geluidscherm voor de
geluiden van aan- en afrijdende bezoekers en rondhangende jongeren. Ook de ruime foyer draagt
hiertoe bij, aangezien bezoekers hier kunnen samenkomen alvorens de zaal te betreden in plaats van
buiten op straat.

Grijze zone: gaanderij werkt als akoestische buffer ( tijdelijk niet toegankelijk )voor
tijdens luidruchtige activiteiten in de polyvalente zaal.

De geluidisolatie intern in het gebouw
Wat betreft de geluidisolatie tussen de verschillende functies onderling zorgen we er in eerste instantie
voor dat luidruchtige activiteiten in de zaal niet storend werken voor de overige functies in het gebouw.
Hiertoe wordt de zaal volledig omringd door functies die weinig geluidgevoelig zijn: bergingen,
kleedkamers, sanitair, .... Deze ruimten doen dienst als akoestische buffer naar de geluidgevoelige of
meer luidruchtige ruimten zoals de vergaderzalen, het cafetaria, ...
Een bijkomend aandachtspunt is de geluidoverdracht van de parkeergarage naar de bovenliggende
functies, zoals de zaal en de vergaderzalen. Hiertoe wordt een voldoende zware vloeropbouw voorzien.

Bij de keuze van de bouwmaterialen houdt het ontwerpteam zoveel mogelijk rekening met de milieuimpact van de voorgestelde materialen. In een levenscyculsanalyse (LCA) wordt de milieu-impact van
een bouwmateriaal nagegaan over de hele levensduur van het materiaal, gaande van de ontginning van
grondstoffen, productie van het materiaal, transport, het eigenlijke gebruik van het materiaal gedurende
de levensduur van het gebouw, tot end-of-life-impact van het materiaal. De NIBE-classificatietabellen
verdelen bouwmaterialen onder in klassen van milieu-impact, gaande van 1 tot 7, volgens berekeningen
via levenscyclusanalyse. Het ontwerpteam stelt enkel materialen voor die vallen binnen de NIBEmilieuklassen 1 tot en met 4, op voorwaarde dat voor elke toepassing een materiaal in die klassen
beschikbaar is.
Een bewuste keuze voor duurzame materialen houdt niet enkel in dat de negatieve impact op het milieu
wordt teruggedrongen op vlak van consumptie van eindige grondstoffen en energiebronnen, maar
impliceert eveneens een positieve invloed op de gezondheid van personen die in contact zullen komen
met de materialen (beperkte emissies van schadelijke stoffen).

Op gebied van akoestiek is de grootste uitdaging in dit project het beperken van de geluiduitstraling naar
de omgeving. Het betreft hier zowel het geluid van de activiteiten binnen in het gebouw (voornamelijk
dan de polyvalente zaal), als het geluid van de bijhorende randverschijnselen zoals hangjongeren, het
aan- en afrijden van bezoekers, ...

De zaalakoestiek

Structureel schema

In de zaal is versterkte muziek de belangrijkste geluidswbron. Om die reden wordt deze ruimte sterk
geluidabsorberend uitgevoerd. Zowel tegen het plafond (tussen de spanten), als verspreid tegen de
wanden wordt een absorberende bekleding voorzien werkzaam over een breed frequentiegebied. Vóór
de beglaasde wanden wordt gewerkt met akoestische gordijnen, die de akoestiek van de zaal variabel
maken. De akoestiek van deze ruimte wordt via een gedetailleerde studie geoptimaliseerd, rekening
houdend met het gewenste gebruik.
De overige ruimten waar een akoestische afwerking essentieel is zijn de foyer, het cafetaria, en de
kantoren/vergaderzalen. Hier concentreren we de geluidabsorptie tegen het plafond, waar nodig
aangevuld met absorptie tegen de wanden.
In de parkeergarage voorzien we een akoestische spuitpleister (of heraklith beplating, ...). Dit garandeert
niet alleen een aangenaam comfort voor de gebruikers, maar beperkt ook de geluidoverdracht van de
garage naar de omgeving. Hierdoor kan de parking voor diverse doeleinde gebruikt worden.
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