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‘DEZE VISIE IS GEEN ONTWERP’

Deze bundel is het resultaat van verschillende weken 
intensief denken en schetsen met betrekking tot de opgave. 
Er is weinig of geen tussentijds overleg geweest, waardoor 
wellicht bepaalde prioriteiten anders gelegd werden dan de 
opdrachtgever voor ogen stond. Deze studie dient evenwel 
beschouwd te worden als een eerste aanzet voor verder 
overleg en aanpassing. Zowel conceptueel als structureel, 
technisch, energetisch en budgettair zijn een tiental 
varianten en optimalisaties denkbaar. Een echt duurzaam 
en slim project groeit het beste door middel van een 
open dialoog tussen opdrachtgever, overheid, gebruiker, 
studieburelen en architect. Wij houden ons daar graag voor 
ter beschikking...
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PROGRAMMA VERSUS TERREIN
In verhouding tot de terreinoppervlakte van 10 000m² is het opgegeven bruto-
programma relatief groot. De in het RUP opgegeven stedenbouwkundige contour 
beperkt bijkomend de bebouwbare oppervlakte tot 8 000m², en legt bovendien 
maximale bouwhoogtes op. Het ontwerp voor het nieuwe Politiekantoor Zone 
Westkust dient zich te schikken naar deze randvoorwaarden.

INPLANTING OP TERREIN
Stedenbouwkundig gezien staat het gebouw best aan de oostzijde van het 
terrein: als volume aansluitend bij de schaal van het Sociaal Huis, als pleinwand 
ten opzichte van de markt, en op voldoende afstand van de achterliggende 
villawijk. Door bouwlagen te stapelen blijft een deel van het terrein vrij voor 
groenzone of ontwikkeling op termijn.

STAPELING PROGRAMMA
Om nog meer terrein vrij te maken verhuizen de ondersteunende functies 
zo veel mogelijk naar een ondergrondse laag, waar bovenop de publieke en 
administratieve gedeeltes geplaatst worden. Deze stapeling volgt bijna vanzelf 
uit het programma, maar is ook stedenbouwkundig zinvol: een publieke sokkel 
met daarbovenop een administratieve laag geeft het volume reeds een zekere 
uitstraling.

PUBLIEK

POLITIONEEL

SEMI-PUBLIEK

ARRESTANTEN

4 000 m²



7VISIE & CONCEPT
STEDENBOUW & VOLUME

PLOOIEN VOLUME NAAR OMGEVING
Het eerder harde orthogonale volume dat uit het programma volgt, vormt zich 
door één enkele eenvoudige ingreep naar zijn omgeving. De gebouwhoeken 
van de administratieve laag zakken aan twee zijden tot op het maaiveld, en 
doorbreken zo de strenge opdeling tussen sokkel en bovenbouw. De lager 
gelegen hoeken sluiten aan bij de schaal van de omliggende villawijk (en de 
contour van het RUP), de hogere delen zoeken aansluiting bij de publieke 
infrastructuur langs de Ter Duinenlaan.

TOEGANGEN PUBLIEK EN PERSONEEL
De beide hoger gelegen hoeken markeren op een logische manier de toegangen 
tot het gebouw: een royale publieke entrée aan de Ter Duinenlaan en het 
marktplein, en een iets bescheidener personeelstoegang aan de Klimoplaan. 
Beide toegangen bevinden zich bovendien aan tegenovergestelde zijden 
van het gebouw waardoor eenvoudig een scheiding kan ontstaan tussen de 
gevraagde beveiligingszones.

STEDENBOUWKUNDIGE INTERACTIE
Behalve de toegangen vormen de hoger gelegen hoeken ook de ‘koppen’ 
van het gebouw in relatie tot de omgeving. Aan de Ter Duinenlaan vormt de 
golving in de gevel een stedenbouwkundige beweging naar de Onze-Lieve-
Vrouw-Ter Duinenkerk op het einde van de straat. De andere hoek kijkt uit over 
de achtergelegen villawijk zonder die te domineren. Tegenover het marktplein 
straalt het golvende volume de juiste mix van zakelijkheid en dynamiek uit die 
past bij een politiekantoor. De stedenbouwkundige duin van Koksijde!
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GROEN DAKLANDSCHAP
In relatie tot zowel het vrijgehouden terreingedeelte als de wijdere omgeving  
wordt het dak van de administratieve laag aangelegd als een glooiend 
groendak. Naast de voor de hand liggende ecologische voordelen, ontstaat ook 
de mogelijkheid de ruimtes op de bovenste verdieping in contact te brengen 
met dit daklandschap, en zo een kwalitatieve en bijzondere werkomgeving met 
een geheel eigen karakter te creëren.

PERFOREREN DAKLANDSCHAP
Op strategische plaatsen worden in het langwerpige volume openingen gemaakt 
om licht binnen te brengen in de kantoorzones. Het daklandschap wordt 
daardoor onderbroken, maar kan wel naar beneden doorgetrokken worden 
zodat ook van binnen in het gebouw groen zichtbaar is. Twee openingen lopen 
door tot het gelijkvloers, terwijl de derde als centrale overdekte binnenruimte 
functioneert.

VERTICALE CIRCULATIEKERNEN
Tussen twee perforaties in wordt telkens een circulatiekern geplaatst, met 
daaraan gekoppeld een sanitaire kern. Naast de logische centrale positie in 
het gebouw biedt deze locatie ook het voordeel dat telkens bij het betreden 
of buitenkomen van deze zones contact ontstaat met de vide en patio’s, wat 
bijdraagt tot een duidelijke oriëntatie in het gebouw.
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ARCHITECTUUR & RUIMTE

ONDERGRONDS GEDEELTE
Een groot deel van de ondersteunende functies wordt ondergronds voorzien 
waar ze de werking van de overige functies zo min mogelijk storen: logistiek 
complex, technieken, arrestantencomplex. Via een in- en uitrijhelling aan de 
Klimoplaan kan dit gedeelte onafhankelijk functioneren voor onderhoud van 
technieken, leveringen, verkeer van dienstvoertuigen en arrestanten zonder 
overlast voor de omgeving.

FLEXIBELE KANTOORZONE
Rondom de kernen en perforaties worden vervolgens flexibel indeelbare 
vloerplaten geplaatst. Door de logische positionering van kernen en perforaties 
kan de vloer bijna alle mogelijke indelingen aan, van volledig landschapskantoor 
tot quasi volledig individuele kantoren. Zo kan de ruimtelijke indeling van het 
gebouw de wijzigende organisatiestructuren of graden van discretie opvangen. 
De rationele planopbouw staat hiervoor garant, zowel nu als in de toekomst bij 
een mogelijk wijzigende bezetting. 

INTERNE TRAPPEN
De golving in de gevel van het gebouw heeft niet alleen een stedenbouwkundige 
betekenis, maar vormt ook de sleutel tot het interne functioneren. In de gevel 
geplaatste trappen verbinden de verschillende afdelingen van de administratie, 
en bevorderen zo het interne contact binnen de Politiezone Westkust. Dit 
duurzaam circuleren ontmoedigt bovendien het interne liftgebruik. Ter hoogte 
van de publieke inkom versterken de trappen naar de bevolking georiënteerde 
dienstverlening. Het gebouw opent zich naar bezoekers en laat letterlijk het 
publiek in zijn centrum binnen.
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VOLUMETRIE



STRUCTUUR & PLAN
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BOUWPUT SECANSPALEN
Afgaande op naburige sonderingen dient er rekening te worden gehouden 
met een relatief hoge grondwaterstand, circa één meter onder het maaiveld. 
De bouwput wordt gerealiseerd door het rondom aanbrengen van een 
secanspalenwand of (recupereerbare) damplanken als tijdelijke grond- en 
waterkering. Deze kering wordt aangebracht tot in de leem- of kleilaag. 
Bijkomend onderzoek is nodig, maar er wordt van uitgegaan dat deze laag 
voldoende waterremmend is om te volstaan met een beperkte bemaling. 

STRUCTUREEL RASTER
Het volledige gebouw wordt opgebouwd rondom een kolommenraster van 
8.1m x 8.1m, dat een minimaal gebruik van verticale constructieve elementen 
garandeert. Bovendien vormt deze rastermaat een goede basis voor de 
ondergrondse parking, omdat er in beide richtingen een efficiënt parkeerraster 
op ingetekend kan worden. De kolomstructuur wordt gefundeerd op palen 
die reiken tot op het draagkrachtige zandpakket (-8.0m). Om de opwaartse 
waterdruk op de kelderplaat op te vangen wordt gebruik gemaakt van trekankers 
tussen de kolommen.

VERTICALE CIRCULATIEKERNEN
Centraal in het gebouw geplaatste trap- en liftschachten garanderen de 
horizontale stabiliteit. Samen met in het verlengde geplaatste verticale wanden 
dragen de kernen de horizontale belastingen (wind) af naar de fundering, waar 
ze opgevangen kunnen worden. Tussen beide kernen zal in uitvoering een 
open strook voorzien worden, die pas wordt opgestort nadat de meeste krimp 
heeft plaatsgevonden om zo dilatatievoegen te vermijden.
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OPBOUW & RASTER

VLAKKE VLOERPLATEN
Het regelmatige kolomraster maakt het mogelijk de vloeren volledig op te 
bouwen uit vlakke plaatvloeren van 35cm dik. Het ontbreken van onderdoor 
stekende balken vereenvoudigt het opzet van de technieken, en laat toe alle 
binnenwanden uit te voeren als flexibele vlot aanpasbare wanden (bijvoorbeeld 
gyproc). Enkel ter hoogte van de vides en trappen moeten plaatselijk enkele 
balken voorzien worden, echter zonder impact op de rest van het plan.

UITKRAGENDE RANDEN
Doordat de draagstructuur van het gebouw iets teruggetrokken staat ten 
opzichte van de gevel is er een quasi onbeperkte vrijheid in de indeling van 
de gevel. De golvende lijnen kunnen zonder problemen gerealiseerd worden, 
gezien de trappen langs de buitenzijde aan de structuur hangen. Het uitkragende 
gedeelte compenseert bovendien ook een gedeelte van de vloerbelasting aan 
de binnenzijde, waardoor de vloeropbouw efficiënter kan worden uitgevoerd.

GOLVEND DAK
Het dak op de bovenste verdieping is de enige plaats waar wordt afgeweken 
van de vlakke plaatstructuur. Om de golving van de gevel te vertalen naar 
karakteristieke ruimtes met vides en doorsteken naar het daklandschap, wordt 
een ter plaatse gestorte betonplaat voorzien, die echter steunt op hetzelfde 
kolomraster als de onderliggende verdiepingen. De golving wordt beperkt tot 
de overgangszones tussen niveau’s om waar mogelijk de rationele vlakke 
plaatstructuur te kunnen behouden, maar wordt ingezet voor een maximaal 
ruimtelijk effect.
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ORGANIGRAM
Op basis van een grondige studie van het opgegeven programma werd een 
organigram opgesteld om zicht te krijgen op de onderlinge relaties tussen de 
verschillende programma-onderdelen. Zowel de programmatorische entiteiten 
als de verschillende beveiligingsniveau’s zijn zo duidelijk afleesbaar, en vormen 
de basis voor de interne organisatie van het politiegebouw.
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STAPELING
De uit het stedenbouwkundig opzet ontwikkelde stapeling van de diverse 
onderdelen wordt op basis van het organigram verder verfijnd in functie van de 
gewenste relaties: arrestanten en logistiek complex ondergronds, gelijkvloers 
een publieke sokkel in relatie met het publiek domein en daarbovenop de 
politionele zone als semi-onafhankelijke administratieve laag.

STRUCTUUR & PLAN
ORGANIGRAM & STAPELING
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BRANDCOMPARTIMENTERING
Brandtechnisch gezien bestaat het gebouw uit vier delen: ondergronds, twee 
kantoorzones en de publieke zone. Het publieke compartiment strekt zich, 
langs de vide, uit over het gelijkvloers en een deel van de eerste verdieping. 
De administratieve zone wordt opgesplitst in telkens twee compartimenten over 
twee bouwlagen, wat de interne verbindingstrappen mogelijk maakt, samen 
met vides tussen verschillende verdiepingen.

ZONERING BEVEILIGING
De vier opgegeven beveiligingszones zijn op een logische manier geïntegreerd 
in de opbouw van het politiekantoor: publieke zone onder de uitkraging Ter 
Duinenlaan, semi-publieke zone bezoekers rondom de centrale vide, politionele 
zone op de verdiepingen en logistiek complex samen met het arrestantencomplex 
ondergronds. Deze logische opbouw minimaliseert het aantal contactzones en 
staat zo garant voor een goed functioneren van het gebouw.

PUBLIEKE ZONE
De publieke zones bevinden zich gelijkvloers, onder de kop Ter Duinenlaan, de 
meest prominente locatie in het gebouw. Vanuit de inkom kunnen bezoekers 
ofwel naar de front office, die verbonden is met de semi-publieke vide, of naar 
de plaza’s, die iets lager liggen in functie van de vrije hoogte en verbonden zijn 
door een hellingbaan. Het accreditatiesas scheidt beide stromen en bevat ook 
de nachtbalie.
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ORGANISATIE & ZONERING

SEMI-PUBLIEKE ZONE
Wanneer bezoekers naar één van de spreeklokalen moeten, kunnen ze via de 
semi-publieke vide circuleren op de verdiepingen zonder de politionele zone te 
kunnen betreden. Via de semi-publieke circulatiekern bereiken gebruikers ook de 
creche, die op de hoogste verdieping bij het daklandschap is gesitueerd.  Deze 
positie lijkt vreemd maar doorbreekt op een bewuste manier de hiërarchie van 
het stapelen van functies. Het kind van de wijkagent speelt veilig in de dakpatio 
en dit naast het kantoor van de korpschef die het marktplein overschouwt.
Levering, opslag en andere logistieke functies bereiken het ondergrondse 
gedeelte via de inrit aan de achterzijde van het gebouw.

POLITIONELE ZONE
Medewerkers betreden het gebouw langs een eigen toegang aan de Klimoplaan, 
maar kunnen ook rechtstreeks vanuit hun dienstvoertuigen in de garage naar 
de verdiepingen via de politionele kern. Bijkomend verbindt de gevelcirculatie 
diverse verdiepingen met elkaar om een vlotte interactie tussen afdelingen te 
verzekeren en tegelijk het gebruik van trappen aan te moedigen en liften te 
ontmoedigen.

ARRESTANTENCOMPLEX
Door de ondergrondse situering van het arrestantencomplex wordt de 
noodzakelijke beveiliging al grotendeels opgelost: een afsluitbaar sas in de 
inritzone, controle van de toegang via het personensas, een binnenkoer die 
omsloten is door de bovenliggende patio en dus geen mogelijkheden biedt tot 
ontsnapping. Van buitenaf zijn de arrestanten ook niet zichtbaar, dus bezoekers 
en arrestanten worden nergens met elkaar geconfronteerd (de binnenkoer 
wordt visueel afgesloten van de patio gelijkvloers).
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21STRUCTUUR & PLAN
INPLANTING & OMGEVING
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23STRUCTUUR & PLAN
NIVEAU +00 - PLAZA’S & PUBLIEK
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25STRUCTUUR & PLAN
NIVEAU -01 - ARRESTANTEN & LOGISTIEK
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27STRUCTUUR & PLAN
NIVEAU +01 - SPREEKRUIMTES & ADMINISTRATIE
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29STRUCTUUR & PLAN
NIVEAU +02 - KINDERCRECHE & ADMINISTRATIE



DUURZAAMHEID & SNEDE
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INTEGRATIE
Duurzaamheid is niet enkel een eigenschap van een gebouw, maar ook een 
relatie van het gebouw tot zijn omgeving. Een gebouw dat zich vormt naar zijn 
omgeving zal aangenamer en beter functioneren, waardoor het langer in gebruik 
kan blijven. De uitstraling van het tweelaagse gebouw verkleint de schaal van 
het complex in relatie met de omgeving, in tegenstelling tot het cinemacomplex 
aan de overzijde dat afbreuk doet aan de bestaande woonomgeving. Een 
publiek gebouw als lichtbaken in zijn omgeving: de politie waakt over je!

MATERIAALKEUZE
De materiaalkeuze bouwt verder op de genomen basisopties. Het architectonisch 
beton van de administratieve vleugel is robuust en stoer, maar tegelijk ook 
verfijnd door een subtiel aangebracht motief. Voor de sokkel vormen ruwe, 
ter plaatse gestorte betonwanden een schijnbaar onafgewerkt geheel met 
een sterk karakter. Beton als materiaal vereist ook nauwelijks onderhoud. Het 
groendak biedt een aangename werkomgeving waar slechts een halfjaarlijkse 
onderhoudsbeurt tegenover staat. Alle gevels zijn vlot bereikbaar voor mobiele 
bewassing met een kraanwagen, zodat geen (dure) glazenwasinstallatie vereist 
is.

GEBRUIK
Het plan libre met zijn rationele structuur garandeert een grote flexibiliteit op 
de compacte vloerplateau’s. Talloze verschillende indelingen zijn mogelijk, van 
open landschapskantoor tot gesloten individuele kantoren of vergaderunits. De 
uitgespaarde lichtpatio’s maken een diepe plattegrond mogelijk, en vormen 
tegelijk oriëntatiepunten voor de gebruikers van het gebouw.
De door glooiende trappen verbonden vloervelden zijn voorzien op het eventueel 
uitbreiden of inkrimpen van afdelingen over verschillende lagen, zonder dat een 
uitbreiding direct noodzakelijk is. 
Moest er in de toekomst toch bijkomende oppervlakte noodzakelijk zijn, kan 
het gebouw aan de westzijde verder uitdeinen over het resterende deel van de 
site. Dit kan relatief eenvoudig gebeuren door een gebouwtravee met patio en 
circulatiekern toe te voegen aan de westelijke kopgevel.
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COMFORT & ENERGIE

COMFORT

Het comfort van de gebruikers primeert op de energiezuinigheid. Het streven naar een laag energieverbruik 
mag niet ten koste gaan van het gebruikerscomfort. Het comfort van de gebruiker wordt daarom bij de start 
van het ontwerpproces strikt vastgelegd in het programma van eisen. Bovendien wordt het tijdens het 
ontwerpproces als primaire toetssteen gebruikt. 

Daglichttoetreding zorgt voor een aangenaam contact met buiten, een levendige en variabele beleving en 
een daling van het energieverbruik voor kunstverlichting. De interne circulatie langs de gevel maakt 
maximaal gebruik van het beschikbare daglicht, en bevordert tegelijk het gebruik van trappen, waardoor ook 
de nodige hoeveelheid energie voor liften vermindert. Een goede binnenluchtkwaliteit wordt aanzien als een 
essentieel element van een comfortabel binnenklimaat. Ook de mogelijkheid een raam open te zetten, al dan 
niet gecombineerd met de mogelijkheid tot nachtventilatie, draagt bij tot het belevingscomfort van de 
gebruiker.

DUURZAAMHEID

Het nieuwe politiekantoor moet niet alleen een duidelijke uitstraling hebben op architecturaal vlak. Als 
geïntegreerd ontwerpteam zorgen we ervoor dat de totale kostprijs op lange termijn (bijvoorbeeld op 10 jaar 
tijd) optimaal is.  Dit veronderstelt een berekening die niet alleen rekening houdt met de investeringskost, 
maar ook met de operationele kosten over 10 jaar, zoals: 
-Energiekost 
-Onderhoudskost 
-Opstartkosten en nazorg 
-Vervangingskost 
-Opbrengst door comfort en aangename omgeving 
-Veroudering (zowel technisch als economisch) 
Tenslotte moet ook met de tijdswaarde van de uitgaven rekening gehouden worden en met de stijgende 
energieprijzen, die uit de ervaring van de afgelopen 10 jaar sterker stijgen dan de inflatie. 

Het minimale ambitieniveau is wat de regelgeving voorschrijft: 
E70 en K40.  Wij willen evenwel streven naar oplossingen die 
mits minimale meerkost toelaten om een beter E-peil te 
bekomen.  We vinden het immers een maatschappelijke plicht 
om in nieuwe gebouwen voor een lage CO2 uitstoot te zorgen 
en een toekomstgericht gebouw te bouwen.  Maar bovendien 
zijn we ervan overtuigd dat dit ook de “life cycle cost” voor de 
bouwheer verbetert. Onze leidraad bij het zoeken naar het 
optimale ontwerp is enerzijds de welbekende “trias energetica”, 
en anderzijds de reeds vermelde “life cycle costing” methode.  
Kortom, we streven naar duurzame meerwaarde voor de 
politiezone Westkust.

NAAR ENERGIENEUTRALITEIT?

De gangbare definitie voor “near zero energy” betekent dat de energie die noodzakelijk is voor de ventilatie, 
verwarming, koeling, sanitair warm water en verlichting gecompenseerd wordt door hernieuwbare 
energiebronnen. Met de geschetste oplossing hebben we reeds een energieperformant gebouw.   

Om het gebouw nog beter te maken, in de richting van energieneutraliteit stellen we bijkomende ingrepen 
voor:
-Nog betere isolatiewaarden voor de buitenschil; 
-Gebruik van een gaswarmtepomp voor productie van sanitair warm water; 
-Compensatie van het primair energieverbruik door middel van PV panelen op het dak (op de randzone van 
het dak, die niet voor de daktuin/speeltuin/terras wordt gebruikt). 

Dit bijkomend pakket is niet inbegrepen in het basisbudget noch het basis ereloon, maar dient afgewogen te 
worden t.o.v. mogelijke kostenbesparing op lange termijn. 

COMFORT
Het comfort van de gebruikers primeert op de energiezuinigheid. Het streven naar 
een laag energieverbruik mag niet ten koste gaan van het gebruikerscomfort. 
Het comfort van de gebruiker wordt daarom bij de start van het ontwerpproces 
strikt vastgelegd in het programma van eisen. Bovendien wordt het tijdens het 
ontwerpproces als primaire toetssteen gebruikt.

Daglichttoetreding zorgt voor een aangenaam contact met buiten, een 
levendige en variabele beleving en een daling van het energieverbruik voor 
kunstverlichting. De interne circulatie langs de gevel maakt maximaal gebruik 
van het beschikbare daglicht, en bevordert tegelijk het gebruik van trappen, 
waardoor ook de nodige hoeveelheid energie voor liften vermindert. Een 
goede binnenluchtkwaliteit wordt aanzien als een essentieel element van een 
comfortabel binnenklimaat. Ook de mogelijkheid een raam open te zetten, al 
dan niet gecombineerd met de mogelijkheid tot nachtventilatie, draagt bij tot het 
belevingscomfort van de gebruiker.

DUURZAAMHEID
Als geïntegreerd ontwerpteam zorgen we ervoor dat de totale kostprijs op 
lange termijn (bijvoorbeeld op 10 jaar tijd) optimaal is.  Dit veronderstelt een 
berekening die niet alleen rekening houdt met de investeringskost, maar ook 
met de operationele kosten over 10 jaar, zoals:
-Energiekost
-Onderhoudskost
-Opstartkosten en nazorg
-Vervangingskost
-Opbrengst door comfort en aangename omgeving
-Veroudering (zowel technisch als economisch)
Tenslotte moet ook met de tijdswaarde van de uitgaven rekening gehouden 
worden en met de stijgende energieprijzen, die uit de ervaring van de afgelopen 
10 jaar sterker stijgen dan de inflatie.
Het minimale ambitieniveau is wat de regelgeving voorschrijft: E70 en K40.  Wij 
willen evenwel streven naar oplossingen die mits minimale meerkost toelaten 
om een beter E-peil te bekomen. Maar bovendien zijn we ervan overtuigd dat 
dit ook de “life cycle cost” voor de bouwheer verbetert. Onze leidraad bij het 
zoeken naar het optimale ontwerp is enerzijds de welbekende “trias energetica”, 
en anderzijds de reeds vermelde “life cycle costing” methode.  Kortom, we 
streven naar duurzame meerwaarde voor de politiezone Westkust.

NAAR ENERGIENEUTRALITEIT?
De gangbare definitie voor “near zero energy” betekent dat de energie die 
noodzakelijk is voor de ventilatie, verwarming, koeling, sanitair warm water en 
verlichting gecompenseerd wordt door hernieuwbare energiebronnen. Met de 
geschetste oplossing hebben we reeds een energieperformant gebouw.  

Om het gebouw nog beter te maken, in de richting van energieneutraliteit stellen 
we bijkomende ingrepen voor:
-Nog betere isolatiewaarden voor de buitenschil;
-Gebruik van een gaswarmtepomp voor productie van sanitair warm water;
-Compensatie van het primair energieverbruik door middel van PV panelen op 
het dak (op de randzone van het dak, die niet voor de daktuin/speeltuin/terras 
wordt gebruikt).

Dit bijkomend pakket is niet inbegrepen in het basisbudget noch het basis 
ereloon, maar dient afgewogen te worden t.o.v. mogelijke kostenbesparing op 
lange termijn.
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ENERGIEVRAAG & GEBOUWSCHIL
Het gebouw zal voorzien worden van voldoende isolatie in buitengevel, dak en 
patio’s of performant dubbel glas, zodat de behoefte aan warmte wordt beperkt.   
Het vermogen van de verwarmingsinstallatie schatten we dan ook op ca. 200 
kW. De koelvraag kan echter in goed geïsoleerde gebouwen een grotere kost 
uitmaken dan de warmtevraag, des te meer in kantoorgebouwen met hoge 
interne warmtelasten (personen, PC’s, verlichting, apparatuur…).  Daarom 
dient ook goed bestudeerd te worden hoe de zonne-inval is in functie van de 
oriëntatie van het gebouw.  
Het ontwerp voorziet in een quasi perfect N-Z georiënteerd gebouw.  Vooral 
de oostgevel, die van ’s morgens vroeg zon krijgt verdient onze aandacht.  Er 
zal door middel van zonnewerend glas met lage g-factor gezorgd worden om 
de warmtelast te beperken.  Voor de zuidgevel is het van belang om ervoor 
te zorgen dat het zonlicht in de zomer wordt tegengehouden door statische 
elementen, maar in de winter kan de zon voor aangename warmtewinsten 
zorgen.  Dit wordt verwezenlijkt doordat de ramen ca. 60 cm inspringen ten 
opzichte van de buitengevel.

GEOTHERMIE & BETONKERNACTIVERING
Voor de verwarming en koeling van het gebouw willen we beroep doen op een 
gecombineerd systeem op basis van geothermie.  Het principe van geothermie 
is dat men gebruikt maakt van aardwarmte om het gebouw te verwarmen. Men 
laat water doorheen een buizencircuit in de grond lopen, waardoor het enkele 
graden opwarmt. Om hiermee te verwarmen moet de temperatuur verhoogd 
worden tot ca. 55•c d.m.v. een zogenaamde warmtepomp. Omgekeerd kan men 
in de zomer koelen door overtollige warmte uit het gebouw terug in de grond te 
stoppen. Om de warmte af te geven kiezen we een systeem waarbij warm water 
door buisjes in de betonwelfsels loopt en deze welfsels opwarmt. Deze geven 
op hun beurt de warmte af aan het lokaal. Dit noemt men betonkernactivering. 
Vice versa kan dit ook voor koelen toegepast worden..  
Het vereenvoudigde schema toont de werking aan:

Enkel voor specifieke ruimtes met hoge koellast, zoals de dispatching en de 
serverruimte zal een actieve koeling op basis van directe expansie toegepast 
worden.

De combinatie van geothermie met thermisch geactiveerde structuur van het 
gebouw is in vele gebouwen reeds met succes toegepast.  Dit levert een hoog 
comfort, weinig tocht en een laag energieverbruik (een deel van de energie 
wordt immers uit de bodem gehaald). Op basis van gelijkaardige projecten 
kunnen we stellen dat de terugverdientijd van dergelijke investeringen tussen 
de acht à tien jaar ligt.

NIGHT COOLING & VENTILATIE
Om de koellasten overdag binnen de perken te houden (belangrijk voor de 
dimensionering van het BEO-veld), willen we ’s nachts zorgen voor een 
intensieve ventilatie van de kantoren en ruimtes die niet aan 24-uursbezetting 
onderhevig zijn.  Dit zorgt ervoor dat de massa van het gebouw, met name de 
betonnen plafonds, ’s nachts worden afgekoeld en overdag die koelte afgeven.  
Dit heeft als gevolg dat het koelsysteem zelf pas later op de dag in werking 
moet treden.  Deze nachtventilatie functioneert door raamdelen open te sturen 
en door een onderdruk te creëren door middel van een afzuigventilator.

De hygiëneventilatie van het gebouw is mechanisch met warmterecuperatie.  
Hiervoor worden in de technische ruimte in de kelder verschillende luchtgroepen 
geplaatst, die gemakkelijk in verbinding staan met 2 technische kokers aan de 
trapkernen=
-een luchtgroep voor de kantoren
-een luchtgroep voor de vergaderzalen en plaza’s
-een luchtgroep voor het restaurant…
De luchtgroepen zuigen hun verse lucht aan vanop het dak en blazen de 
vervuilde lucht in de parking.  Zo wordt meteen de parking verlucht (tegen CO-
vorming).

Om de oververhitting van de circulatiezone aan de zuidgevel te beperken, 
wordt een natuurlijke ventilatie voorzien op basis van natuurlijke trek doorheen 
de trappenzones en opengaande koepels.
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INSTALLATIE & GEBRUIK

DAGLICHT & VERLICHTING
Hierboven wordt vooral gepraat over de HVAC installatie, omdat zij de grootste 
impact heeft op het gebouw en ook een belangrijk deel van het energieverbruik 
uitmaakt, namelijk voor de warmtepomp, ventilatoren, pompen…Daarnaast 
willen we toch even stilstaan bij het overige verbruik, dat hoofdzakelijk elektrisch 
verbruik zal zijn.  Hierbij denken we aan computers, monitors en printers, maar 
ook aan de verlichting. 

We hebben de verlichting in de kantoren ingepland loodrecht op de buitengevel.  
Het is hierbij mogelijk om de buitenste armaturen automatisch te laten dimmen 
in functie van de hoeveelheid buitenlicht.  Dit is voor de gebruiker niet merkbaar 
en toch levert dit over de loop van het jaar een aanzienlijke energiebesparing 
op.  
Daarnaast werken we met afwezigheidsdetectie: de medewerker steekt zelf het 
licht aan (als hij het nodig acht), maar als hij het lokaal verlaat zal het na een 
poosje uitgaan.  Hoe vaak gebeurt het immers niet dat er verlichting brandt in 
lege kantoren?  Dit wordt hiermee vermeden.
In sanitaire lokalen, bergingen, traphallen… zal de verlichting automatisch 
aanspringen als iemand binnenkomt en uiteraard ook terug uitgaan na een 
bepaalde tijd.

OPTIMALISATIE ONDERHOUD
Wij hechten veel belang aan de optimalisatie van het onderhoud van het 
gebouw. Dit wordt vaak over het oog gezien bij het ontwerp van een gebouw 
en zijn installaties, maar maakt een belangrijk deel uit van de operationele 
kosten.
Dit vereist o.a.
-Goed bereikbare technische installaties (luchtgroepen en stookruimte in een 
goed toegankelijke technische ruimte in de kelder); binnengroepen;
-Onderhoudsvrije technieken (betonkernactivering, BEO-veld, koelbalken… 
zijn onderhoudsvrij, in tegenstelling tot ventilo-convectoren die filterwissels en 
reiniging van de condenspan vergen)
-Monitoring van de toestand, zodat preventief onderhoud kan ingepland 
worden,
-Installaties met een lange levensduur, zodat de vervangingskost beperkt is (de 
warmtepomp zal enkel in verwarmingsmode werken en een lange levensduur 
hebben);
-Eenvoudige systemen voor zonnewering, met weinig bewegende delen;

De installatie die we concipiëren houdt in hoge mate rekening met deze 
factoren.   Zoals reeds aangehaald is het technische concept eenvoudig, met 
weinig complexe onderdelen en is het onderhoud van de installatie beperkt.  
De installatie zal ook een simpele bediening hebben met een grafische 
gebruikersinterface.  De regeling wordt modulair opgevat en eenvoudig.

FLEXIBILITIEIT
In de opstelling van de kantoren is een zekere flexibiliteit ingebouwd.  Het 
technisch concept houdt hiermee rekening, namelijk in die mate dat zonder 
hoge kosten een andere indeling kan gemaakt worden.
De basismodule van 90 cm breed laat kantoren toe van 2m70, 3m60, 4m50, enz…  
Binnen die modulering zal ook de aansluiting van de betonkernactivering kunnen 
gebeuren, maar ook de branddetectoren, verlichting, bewegingsdetectoren…  
Dit wordt wat verduidelijkt in de bijgaande schets, met een indeling voor 3 
verschillende kantoorgroottes.

NIGHT COOLING & VENTILATIE

Om de koellasten overdag binnen de perken te houden (belangrijk voor de dimensionering van het BEO-
veld), willen we ’s nachts zorgen voor een intensieve ventilatie van de kantoren en ruimtes die niet aan 24-
uursbezetting onderhevig zijn.  Dit zorgt ervoor dat de massa van het gebouw, met name de betonnen 
plafonds, ’s nachts worden afgekoeld en overdag die koelte afgeven.  Dit heeft als gevolg dat het 
koelsysteem zelf pas later op de dag in werking moet treden.  Deze nachtventilatie functioneert door 
raamdelen open te sturen en door een onderdruk te creëren door middel van een afzuigventilator. 

De hygiëneventilatie van het gebouw is mechanisch met warmterecuperatie.  Hiervoor worden in de 
technische ruimte in de kelder verschillende luchtgroepen geplaatst, die gemakkelijk in verbinding staan met 
2 technische kokers aan de trapkernen= 
-een luchtgroep voor de kantoren 
-een luchtgroep voor de vergaderzalen en plaza’s 
-een luchtgroep voor het restaurant… 
De luchtgroepen zuigen hun verse lucht aan vanop het dak en blazen de vervuilde lucht in de parking.  Zo 
wordt meteen de parking verlucht (tegen CO-vorming). 

Om de oververhitting van de circulatiezone aan de zuidgevel te beperken, wordt een natuurlijke ventilatie 
voorzien op basis van natuurlijke trek doorheen de trappenzones en opengaande koepels. 

DAGLICHT & VERLICHTING

Hierboven wordt vooral gepraat over 
de HVAC installatie, omdat zij de 
grootste impact heeft op het gebouw 
en ook een belangrijk deel van het 
energieverbruik uitmaakt, namelijk 
voor de warmtepomp, ventilatoren, 
pompen…Daarnaast willen we toch 
even stilstaan bij het overige verbruik, 
dat hoofdzakelijk elektrisch verbruik 
zal zijn.  Hierbij denken we aan 
computers, monitors en printers, maar 
ook aan de verlichting.  

We hebben de verlichting in de kantoren ingepland loodrecht op de buitengevel.  Het is hierbij mogelijk om 
de buitenste armaturen automatisch te laten dimmen in functie van de hoeveelheid buitenlicht.  Dit is voor de 
gebruiker niet merkbaar en toch levert dit over de loop van het jaar een aanzienlijke energiebesparing op.   
Daarnaast werken we met afwezigheidsdetectie: de medewerker steekt zelf het licht aan (als hij het nodig 
acht), maar als hij het lokaal verlaat zal het na een poosje uitgaan.  Hoe vaak gebeurt het immers niet dat er 
verlichting brandt in lege kantoren?  Dit wordt hiermee vermeden. 
In sanitaire lokalen, bergingen, traphallen… zal de verlichting automatisch aanspringen als iemand 
binnenkomt en uiteraard ook terug uitgaan na een bepaalde tijd. 
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AKOESTIEK

BASISPRINCIPES
Deze nieuwbouw is voorzien van betonkernactivering wegens de voordelen 
qua inertie, onderhoud en rendement van het systeem bij zowel koeling als 
verwarming. De gewenste inertie en straling van de vloerplaten maakt dar er 
geen veralgemeende verlaagde plafonds voorzien noch gewenst zijn. 

In het gebouw zijn nochtans een aantal lokalen waar het akoestisch 
comfort  vooral bepaald wordt door een beperkte nagalmtijd en een goede 
spraakverstaanbaarheid. We denken hierbij aan de verhoorkamers, 
overleglokalen, landschapskantoren en directielokalen. Ook in de kindercrèche 
treden hoge geluidsniveaus in de leefruimtes op wat zorgt voor een snelle 
vermoeiing van de begeleiders.

Over de combinatie van betonkernactivering en goede akoestische 
werkvoorwaarden werd reeds uitgebreid studie gevoerd. Hierbij zijn telkens 
zeer variërende oplossingen voorgesteld met combinaties van vloer-, wand- en 
partiële plafondbekledingen.

AKOESTISCHE KARAKTERISTIEKEN
Het Type-bestek voor offerteaanvragen voor geïndustrialiseerde gebouwen is 
in 1979 opgesteld door het Bestuur der Gebouwen binnen het Ministerie van 
Openbare Werken. Het bevat de administratieve en technische bepalingen 
die in acht genomen moeten worden bij de offertes voor bovengenoemde 
bouwwerken. Hoewel officiële NBN-normen hieromtrent ontbreken, is ook de 
nagalmtijd in dit document aan restricties onderworpen.

Men maakt hierbij een onderscheid naargelang het gebruik van het lokaal.
Verhoorkamers, overlegkamers, landschapskantoren en kindercrèche vallen 
onder de noemer ‘gemeenschappelijke lokalen’ en dienen bijgevolg te voldoen 
aan volgende voorwaarde: de nagalmtijd moet voor alle frequenties gelegen 
tussen 250 en 2000Hz begrepen zijn tussen de rechten A en B: Het opgeven 
van een maximaal en minimaal toelaatbare waarde voor de nagalmtijd
toont alvast aan dat noch een bovenmaatse (te veel galm), noch een 
ondermaatse (te droge akoestiek) nagalmtijd bevorderlijk is voor het akoestisch 
comfort. De optimale nagalmtijd ligt tussen enge grenzen. Voor een lokaal van 
4x4x3 m (=48 m³) is dit concreet tussen 0,5 en 0.8 s.

ABSORPTIE
Bij een harde vloerbekleding zal een geluidsabsorberende bekleding met een 
oppervlakte van 55% van de plafondoppervlakte moeten voorzien worden 
tegen de wanden of aan het plafond, dit om bovenstaande nagalmtijden te 
respecteren.
Indien tapijt als vloerbekleding wordt gekozen, wordt deze zal voor een gepaste 
nagalmtijd bovenop het tapijt volgende supplementaire absorptieoppervlakte 
gereduceerd tot 30% van de plafond oppervlakte.
Men kan hierin nog verder gaan en vloerbekleding op een geperforeerde 
verhoogde vloer toepassen. In dit geval is in vele gevallen geen of slechts een 
zeer beperkte supplementaire absorptieoppervlakte nodig.

Wandabsorptie beïnvloedt de thermische werking van het plafond niet. 
Een geperforeerde houten wandbekleding onder de vorm van verticale stijlen of 
lamellen met sleuven kan worden toegepast. Voor lokalen met een lengte groter 
dan 8m wordt in elke geval één van de kopse wanden geluidsabsorberend 
uitgevoerd zodat flutters en echovorming worden onderdrukt. Deze houten 
bekleding kan ook in de gevelwand worden geïntegreerd of als bekleding van 
trappen of liftkernen.
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2. DE AKOESTISCHE KARAKTERISTIEKEN 

2.1 Aanbevolen nagalmtijden 
Het Type-bestek voor offerteaanvragen voor geïndustrialiseerde gebouwen is in 1979 
opgesteld door het Bestuur der Gebouwen binnen het Ministerie van Openbare Werken. 
Het bevat de administratieve en technische bepalingen die in acht genomen moeten 
worden bij de offertes voor bovengenoemde bouwwerken. Hoewel officiële NBN-
normen hieromtrent ontbreken, is ook de nagalmtijd in dit document aan restricties 
onderworpen.
Men maakt hierbij een onderscheid naargelang het gebruik van het lokaal. 
Verhoorkamers, overlegkamers, landschapskantoren en kindercrèche vallen onder de 
noemer ‘gemeenschappelijke lokalen’ en dienen bijgevolg te voldoen aan volgende 
voorwaarde: de nagalmtijd moet voor alle frequenties gelegen tussen 250 en 2000Hz 
begrepen zijn tussen de rechten A en B: 

t
Het opgeven van een maximaal en minimaal toelaatbare waarde voor de nagalmtijd 
toont alvast aan dat noch een bovenmaatse (te veel galm), noch een ondermaatse (te 
droge akoestiek) nagalmtijd bevorderlijk is voor het akoestisch comfort. 
De optimale nagalmtijd ligt tussen enge grenzen. Voor een lokaal van 4x4x3 m (= 
48 m³) is dit concreet tussen 0,5 en 0.8 s. 
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