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Voorafgaande nota

Omwille van het anonieme karakter van dit bindel is hierin 
hier en daar verwezen naar het nominatieve deel van het 
offertedossier (die deel 3.). Daar vindt u meer informatie 
aangaande sommige onderwerpen, die hier niet kan gegeven 
worden zonder de identiteit van het team en/of haar teamleden 
te vernoemen.
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A.1 -    Conceptbundel

A.2 -    Raming bouwkost & studiekosten / Kostenbeheersing

A.3 -    Organisatie planproces / Samenwerkingsverbanden

A.4 –    Globale aanpak van duurzaamheid
(à geïntegreerd in A.1 – Conceptbundel)

A.5 –    Planning
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Ambitie

Wat voor u ligt is een visie.

Een onderzoek naar wat mogelijk is.

Een visie die wil aantonen dat ondanks de bijzondere condities en 

randvoorwaarden verbonden aan deze vraagstelling er toch mogelijk-

heden kunnen gevonden worden op de site.

Het schetsontwerp toont onmiskenbaar aan dat hier een sterk heden-

daags gebouw kan en moet ontstaan.

De visie beantwoordt in deze fase aan de vraag van de opdrachtge-

ver door middel van een ruimtelijk en organisatorisch concept dat de 

evoluerende dienstverlening van de lokale politie vertaalt in  ruimte en 

structuur.               

De visie spreekt zich in de eerste plaats uit over ruimtelijke relaties, 

over identiteit en gebruik.

Alle componenten die een politiekantoor maken en die voor deze 

vraagstelling voor handen waren werden herbekeken, herinterpre-

teerd en in een schetsmatig ruimtelijk concept geïmplementeerd tot 

een actueel gebouw dat bij de tijd is. 

De neerslag van deze visie is slechts een tussenstand; deze visie 

poneert enkele uitgangspunten en basisprincipes die door het project-

team als werkbaar worden geacht voor de noden van het programma 

van de lokale politie westkust. In die zin is deze visie onder geen 

enkel beding een uitkomst, maar eerder een begin, een voorzet voor 

een vruchtbare discussie, een doorgedreven interactie tussen project-

team en toekomstige gebruiker. Het eindresultaat wordt onmisken-

baar een hedendaags antwoord op de vraag naar een administratie 

met een uitgesproken profiel van publieke dienstverlening, zonder te 

resulteren in een ‘kantoor’. 
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1. Politiekantoor De Panne 2. Politiegebouw Koksijde 2. Politiehuis Nieuwpoort

3.

2

1
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Situering

De drie politiezones De Panne, Koksijde en Nieuwpoort zullen in de toekomst 

hun diensten centraliseren als politionele zone Westkust. De wijkkantoren De 

Panne en Nieuwpoort blijven behouden.

Het nieuwe politiegebouw is een belangrijke stap, een duidelijk signaal naar 

zowel burgers als medewerkers als bevestiging van deze evolutie.

Het nieuwe gebouw moet dan ook als een unieke kans aangegrepen worden 

om niet alleen de nieuwe werking te definiëren en efficiënt te ondersteunen 

maar ook om op grotere schaal een waardevolle bijdrage te leveren aan het 

publiek domein.

De site ter hoogte van de Ter Duinenlaan bezit een aantal potenties om 

aan deze ambitie tegemoet te komen : op het raakvlak tussen residentiële 

bebouwing en publieke functies van een grotere schaal kan het nieuwe 

politiegebouw zich profileren als een publiek gebouw op mensenmaat met een 

belangrijke signaalfunctie.

Neutraal maar gastvrij en toegankelijk voor iedereen.
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Context

De projectsite bevindt zich  tussen Koksijde Bad en Koksijde Stad.

Door de uitstekende ontsluitingsmogelijkheden en door de aanwezigheid van 

enkele publieksfuncties, kan deze zone zich op termijn ontwikkelen tot een 

publieke pool die een nieuwe, complementaire centraliteit ten opzichte van het 

huidige centrum kan betekenen.

De aanwezigheid van het nieuwe bovenlokale politiekantoor is dan ook 

essentieel om de potentie van deze plek ten volle te bevestigen.
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RUP

RUP schema : voorgeschreven gabariet en profiel wedstrijdvoorstel rekening houdend met ‘geest’ omgeving

Het RUP schrijft het volgende gabarit voor met betrekking tot de site :

- Ten opzichte van de Tulpenlaan, de Chrysantenlaan en de Begonialaan wordt 

een bouwvrije strook van minimaal 5 m voorzien. Op de 5-meterlijn wordt de

kroonlijsthoogte beperkt tot 6 m waarna het volume kan toenemen onder een 

hoek van 45° tot een maximale hoogte van 16 m.

- Ten opzichte van de Ter Duinenlaan geldt een bouwvrije strook van minimaal 

5 m. Op de 5-meterlijn wordt de kroonlijsthoogte beperkt tot 9 m waarna het

volume kan toenemen onder een hoek van 45° tot een maximale hoogte van 

16 m.

In het wedstrijdontwerp wordt hier aan voldaan, meer nog : de rooilijn wordt 

teruggetrokken en het gebouw houdt een maximale hoogte van ongeveer 10 m 

aan.

Daarmee blijft het gebouw binnen de contouren van het RUP en komt het 

tegemoet aan de schaalovergang tussen de woningen ter hoogte van de 

Chrysantenlaan en het nieuwe politiehuis.

Door het bewaren van voldoende afstand en deze beperkte volumetrie  

beheerst te houden, wordt de huidige woonkwaliteit gehandhaafd.

+/- 48 m

maximaal 16 m
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Gabarit Ter Duinenlaan 

Ter D
uinenlaan 

Tulpenlaan

Gabarit Tulpenlaan 
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Inplanting - footprint

De precieze inplanting van deze compacte footprint structureert het openbaar 

domein.

Hierdoor ontstaat centraal op de Ter Duinenlaan een publieke ruimte die een 

aantal stedenbouwkundige en programmatorische opportuniteiten genereert. 

De rechtlijnigheid en het transitkarakter van deze laan worden erdoor 

getemperd en de verblijfswaarde wordt aanzienlijk verhoogd 

projectgebied

footprint politiehuis

We stellen een compacte footprint voor die voldoende draagvlak creëert om 

het programma comfortabel te huisvesten en tegelijkertijd een zo genereus 

mogelijke zone vrijwaart voor latere ontwikkeling.

Tegelijkertijd definieert de inplanting van de footprint een zone voor verdere 

ontwikkeling ter hoogte van de Chrisantenlaan. Het vrijwaren van net deze 

zone laat een maximum aan scenario’s open wat betreft verdere bestemming. 

Door de aansluiting van de projectzone bij zowel de residentiële Klimoplaan als 

de publieke hoofdverbinding van de Ter Duinenlaan wordt de bestemming op 

geen enkele manier gehypothekeerd.

potentieel ontwikkelingsgebied 
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De herstructurering van het openbaar domein en de voorgevel die de footprint 

impliceert geven aanleiding om de nieuwe centrale publieke ruimte het statuut 

van plein toe te kennen, waarbij de hoofdgevel van het nieuwe politiekantoor 

als pleinwand functioneert. 

Zo wordt het idee van een nieuw centrum en een nieuwe centraliteit ten 

opzichte van het centrum van Koksijde ruimtelijk ondersteund.

Rond dit nieuwe marktplein ontstaat een cluster van publieksgerichte 

gebouwen: politiekantoor, bioscoop, RVT en dienstencentrum. Dit bevestigt de 

nieuwe centraliteit en verhoogt de verblijfswaarde ervan. Zo speelt het nieuwe 

politiekantoor een belangrijke rol in de verankering van dit nieuwe stadsdeel in 

de mentale kaart van bewoners en seizoensgebonden  gasten.

De zijgevel die de footprint impliceert, laadt tegelijkertijd een kleiner 

“politieplein” op als link tussen de Ter Duinenlaan en de residentiële woonwijk 

ter hoogte van de Klimoplaan. Dit plein werkt tevens als buffer ten opzichte van 

een toekomstige ontwikkeling van de projectzone.

hoofdplein 

politieplein

Inplanting - pleinwerking

Hoofdplein en politieplein vormen samen een ruimtelijke verbinding tussen 

het gebied ten noorden en ten zuiden van de Ter Duinenlaan wat de 

doorwaadbaarheid verhoogt en een tegengewicht vormt voor de sterke oost-

west as die het gebied doorkruist.
ontwikkeling volledig projectgebied
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Ter Duinenlaan als sterke primaire oostwest as

ordening van hoofd en nevenplein rondom secundaire noordzuid verbindingsas

De precieze inplanting van het nieuwe gebouw bestendigt een stedelijke 

structuur van primaire en secundaire verbindingsassen.

Tegelijkertijd ontstaat een hierarchische ordening van stedelijke 

openluchtkamers.

In deze herdefiniëring van de publieke ruimte neemt het nieuwe politiegebouw 

een voortrekkersrol op zich in het vastleggen van een duidelijke identiteit via 

het voorlopige eerder anonieme projectgebied.

Inplanting - axiale werking
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Opportuniteiten ontwikkeling; sociocultureel

Opportuniteiten ontwikkeling; residentieel

Opportuniteiten vrije zone voor ontwikkeling

De zone voor verdere ontwikkeling die wordt vrijgehouden bezit een rijk poten-

tieel aan verschillende bestemmingen door haar strategische ligging ten op-

zichte van de Klimoplaan enerzijds en de Ter Duinenlaan anderzijds.

Door deze ligging biedt de zone een ruimtelijk draagvlak dat zowel private als 

publieke functies kan omvatten.

Kwalitatieve woonontwikkelingen zijn denkbaar dankzij de aansluiting met de 

reeds bestaande residentiële wijk maar krijgen extra meerwaarde door de her-

structurering van het publiek domein en de pleinwerking die het nieuwe politie-

gebouw zal mogelijk maken. Zowel groepswoningen als individuele woningen 

blijven mogelijk.

Niet alleen verhoogt een hoogwaardig openbaar domein de woon en leef-

kwaliteit, het is ook de optimale context voor verweving met gemeenschaps-

functies, sociale dienstverlening, groepspraktijken en creatieve beroepen.

Kleine en middelgrote commerciële functies en bedrijvencentra, stedelijke 

diensten en socioculturele functies op bovenlokaal niveau zijn eveneens 

denkbaar dankzij de aantakking op de sterke stedenbouwkundige structuur, de 

relatie met de reeds aanwezige publieke gebouwen en het geplande politiehuis 

en de nabijheid van het stedelijk centrum.

referentie groepswoningenreferentie socioculturele & commerciële functie
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Analyse programma

Op basis van het wedstrijdprogramma kunnen een aantal vaststellingen 

gedaan worden :

- het programma is zwaar ten opzichte van de ruimtelijke draagkracht van het 

projectgebied

- het aandeel niet publiek gerelateerd programma weegt aanzienlijk door op 

het aandeel publiek gerelateerd programma

- de verschillende beveiligingszones bepalen in grote mate de planindeling

Het grote aandeel niet publiek programma is enigzins tegenstrijdig met de 

ambitie om het nieuwe politiekantoor een open en transparant karakter 

te verlenen als signaal van gastvrije neutraliteit en laagdrempelige 

toegankelijkheid naar de burger toe.

Dit zorgt ervoor dat in het ontwerp bijzondere aandacht dient uit te gaan naar 

het aandeel publiek programma en de connectie ervan met het niet publieke 

gedeelte om deze ambitie te concretiseren.

Ook de relatie tussen het gedeelte publiek programma en de publieke ruimte 

dient weloverwogen te worden om de transparantie en laagdrempeligheid van  

de publieke diensten te vertalen in een leesbare architectuur.

site

Politioneel programma

publiek programma

beveiligingsvoorwaarden
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Functioneel en ruimtelijk basisconcept

De gewenste footprint van het nieuwe politiecommisariaat impliceert een com-

pact volume waarin het zware programma logisch wordt opgenomen.

De pleinwerking die het gebouw genereert, wordt aangegrepen om er het pub-

lieke programmagedeelte aan te koppelen. Het onthaal wordt zo voorafgegaan 

door een laagdrempelige inkomplaza ingebed in het openbaar domein. Zo kan 

dit bescheiden maar bijzonder belangrijke programmaonderdeel 

duidelijk herkenbaar blijven tussen de vele kantoren en niet publieke functies.

Op die manier levert het gebouw een waardevolle bijdrage aan het bepalen 

van een leesbare identiteit van de plek.

‘vervlechten’  & compacteren 

aansluiting publiek progamma op struc-
tuur pleinwerking. 

politioneel programma

publiek programma
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stapeling politioneel programma

stapeling publiek programma

Kribbe

logistiek programma

Donkere, gesloten functies worden onder-
gronds geplaatst
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Ruimtelijk concept

Het kiezen voor een compacte volumetrie maakt een doordacht schakelen en 

efficiënt

ruimtegebruik noodzakelijk. Daarbij moet vermeden worden dat ruimtelijkheid 

en programmatorische relaties onder druk komen te staan.

In het wedstrijdvoorstel worden daarom alle programmaonderdelen die een 

ruimere vrije hoogte vereisen geclusterd.

Een specifieke werking tussen deze geclusterde ruimtes en de overige 

onderdelen wordt mogelijk door het aanwenden van split-levels. Een rustige 

maar continue variatie in ruimtelijkheid is het gevolg ervan.

Onverwachte zichten, verrassende doorkijken en zichtlijnen verlenen het 

totale gebouw een hedendaags karakter, een milde spanning die anticipeert 

op anonimiteit.

Ruimtelijke interactie stapeling programma-onderdelen
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Centrale publiek - private circulatie-as bindt adminstratieve met publiek 
gemeenschappelijke functies tot één laagdrempelig publiek gebouw

Interne en programmatorische schakeling bepaalt voor volumetrie



p. 21

bijlage A.1  tem. A.5                    Open oproep - project 02203                                         Team A        

27/04/2012

Ruimtelijk concept

Het ruimtelijke concept intern resulteert uitwendig  in een genuanceerd volume 

waarin het vervlechten van publiek en niet publiek programma herkenbaar is.

De volumewerking vermijdt daarmee monumentaliteit en strengheid, formele 

kenmerken die publieke gebouwen niet meer wensen  uit te dragen om 

laagdrempeligheid en toegankelijkheid  uit te stralen. 

Het gebouw dialogeert met de directe omgeving in plaats van een ivoren toren 

te verbeelden.
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Verdeling in diensten

verdieping -1

verdieping -0,5 gelijkvloerse verdieping

verdieping 1 verdieping 2

Logistiek 

Logistiek 

Logistiek Arrestantenzone

gemeenschappelijke ruimtes

gemeenschappelijke ruimtes interventie

front
office

Alma /
ratioplaza

dispachting
ict

Leiding HRM

Alma
plaza

lokaal
commisariaat

Lod verkeers-
dienst creche

Alma 
plaza
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Zicht frontoffice-ontvangstruimte

Diensteningang
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Ontsluiting

inkom

Om de verkeersafwikkeling op de site veilig en helder leesbaar te houden, 

worden de verschillende verkeersstromen gescheiden.

Bezoekers vinden eenvoudig de hoofdingang met fietsenstallingen en 

bezoekersparking vanwege de koppeling met de primaire as Ter Duinenlaan - 

publiek politieplein. Ook de medewerkersparking takt hierop aan.

Een aparte, informelere personeelsingang aan de minder publieke zijde van 

het politiehuis  wordt voorzien om de druk op het publieksonthaal te verlagen 

en het gebruiksgemak van medewerkers te verhogen.

De ondergrondse verdieping  wordt ingezet als de ingang voor dienstvoertuigen 

en de discrete toegang tot het arrestantencomplex. Zo worden arrestanten 

niet onnodig met het publiek en medewerkers geconfronteerd. Het inrijden 

gebeurt via de Ter Duinenlaan, het uitrijden via de Klimoplaan, terug naar de 

Ter Duinenlaan. Een secundaire ontsluitingsmogelijkheid via de Klimoplaan 

blijft steeds mogelijk.

Ook leveranciers vinden via de ondergrondse verdieping een laad- en 

losmogelijkheid ter hoogte van het logistiek complex zonder daarbij de 

politionele werking te verstoren.
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bezoekers Personeelsingang

diensteningang Leveranciersingang

Arrestanteningang
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Zicht en licht

Terras alma plaza

Om de werkomstandigheden van de medewerkers te optimaliseren en een 

aangenaam verblijfsklimaat te waarborgen is de toetreding van natuurlijk licht 

essentieel.

Daarom worden twee types buitenruimte in het gebouw opgenomen : een riant 

dakterras aan de Ter Duinenlaan en twee  binnenpatio’s.

Het terras aan de Ter Duinenlaan is gekoppeld aan de Almaplaza en is een plek 

van rust en ontspanning, met zicht op het Marktplein, die bemiddelt tussen het 

politiehuis en de Ter Duinenlaan. De schaal ervan maakt het tot een verzamel 

en ontmoetingsplek in openlucht, die door het informelere karakter de cohesie 

en interactie tussen medewerkers van verschillende diensten stimuleert.

De twee binnenpatio’s meanderen doorheen het ganse gebouw over drie 

verdiepingen en verzekeren niet alleen voldoende licht maar creëren daarbij 

interessante visuele linken tussen de verschillende programmaonderdelen. 

Deze visuele connecties ondersteunen het idee van een open huis en maken 

het gebouw leesbaar voor bezoekers.

Lichtwerking en interacties zicht intern & extern
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seqeuntie draagvloeren

structureel regelmatig grid van balken en 
kolommen tussen verschillende ‘split-level’ 
niveaus

Ondergrondse draagstructuur  in verlengde 
bovengrondse structuur als afdrager van 
lasten naar de bodem



p. 29

bijlage A.1  tem. A.5                    Open oproep - project 02203                                         Team A        

27/04/2012

Funderingen/bouwkuip

De ondergrond ter plaatse van de site vertoont een algemene stratigrafie 

zijnde kwartaire afzettingen tot +-40m diep bovenop de formatie van 

Kortrijk. Lokaal wisselen echter zandlagen, lemige zandlagen tot 

leemlagen zich af met een zichtbare terugval van de puntweerstand op 

de beschikbare sonderingen in grondlagen zich situerend tussen 6 en 

8 meter diepte. Daarna herstelt de puntweerstand zich terug.

Architecturaal drong een kelderverdieping zich op om bepaalde 

logistieke en parkeerfuncties te herbergen. Naar draagkracht van de 

grond levert dit het voordeel op dat deze fundering deels gezien kan 

worden als een compensatiefundering. Het weggenomen gewicht 

grond wordt vervangen door structuurelementen die een zeker 

gewicht hebben. Dit zorgt ervoor dat draagkracht aanwezig is zonder 

bijkomende zettingen.

Integendeel, het opdrijvend vermogen zal gezien de relatief hoge 

grondwaterstand een meer bepalende rol spelen. De beschikbare 

sonderingen geven een indicatie van de grondwaterstand. Deze 

zou zich bevinden op 1.8m onder het maaiveld. De sonderingen 

zijn gebeurd in een periode waarvan men kan aannemen dat de 

grondwaterstand hoog is. Men zou kunnen aannemen te rekenen met 

een grondwaterstand van 1.2 meter onder het maaiveld. Dit levert met 

de voorziene diepte van de kelderstructuur een gemiddelde opwaartse 

kracht van (4-1.2)x10=28kN/m². Het aantal bouwlagen en het type 

structuurskelet (zie verder) laat ons toe te besluiten dat dit ook geen 

probleem mag vormen, hoewel een meer gedetailleerde studie hiervan 

nodig zal zijn. Maatregelen zouden kunnen zijn, het verdikken van 

de funderingsplaat of het plaatsen van een beperkt aantal trekankers 

in bepaalde zones van de funderingsplaat waar zich een beperkt 

bovengewicht bevindt.

Gezien de grootte van het perceel behoort een uitvoering in open 

bouwkuip tot de mogelijkheden. Door de aard van de ondergrond, 

zijnde zandlagen met een grotere watervoerende capaciteit, kan een 

retourbemaling noodzakelijk zijn. Aan de andere kant is het te verlagen 

waterpeil beperkt. Verdere studie zal noodzakelijk zijn.

De dikte van de funderingsplaat zal bepaald worden uit enerzijds het 

opnemen van de kolomkrachten en anderzijds het opnemen van de 

waterdruk die zich op de onderzijde bevindt.

De dimensies van het gebouw vermijden de noodzaak tot het voorzien 

van uitzettingsvoegen. De centrale ligging van de grote structurele kern 

draagt hier toe bij. Dit vereenvoudigt aanzienlijk zowel de realisatie van 

de bouwkuip als de bovenstructuur en afwerking. Een goed gekozen 

minimale dikte, wapeningspercentage en betondekking zorgen voor 

een volledig waterdichte bouwkuip.

Draagconstructie

De breedte van de bouwkuip bedraagt ongeveer 33meter. In deze 

breedte zijn twee bijkomende langse structuurlijnen aangebracht. 

Deze delen de breedte in in drie overspanningen. Hiervan zijn twee 

overspanningen van ongeveer 13meter die zich aan de zijkant 

bevinden. Centraal is er dan nog een kortere overspanning die 

opgedeeld wordt in twee ter plaatse van de centrale kern.

Deze relatief grote overspanningen leiden tot de keuze voor 

voorgespannen holle vloerplaten als primair dragend element. Er is 

een structurele vloerdikte nodig van 40cm bestaande uit bijvoorbeeld 

holle kanaalplaten van 32cm met een druklaag van 7cm. Deze 

welfsels steunen enerzijds af op de wanden van de bouwkuip voor de 

gelijkvloerse verdieping en op twee bijkomende balkenrijen. Hogerop 

zullen vier balkenrijen noodzakelijk zijn. De overspanning van deze 

balken en de daaruitvolgende inplanting van de kolommen is gekozen 

vanuit de functies in de kelder. Dit zijn ondermeer de parkeerplaatsen 

met een aantal dwarse circulatiezones. Momenteel wordt uitgegaan 

van een tussenafstand van de kolommen van ongeveer 8 meter.

Globaal bestaat de structuur dus uit een betonnen skelet met 

voorgespannen kanaalplaten. Centraal in het gebouw staat een 

betonnen kern die voor de afdracht van de horizontale krachten (bv. 

windlast) zorgt. De druklaag bovenop de welfsels zorgt voor de nodige 

schijfwerking naar deze kern. Dit structuurprincipe laat in grote mate 

prefabricatie toe en zorgt voor een snelle uitvoering. De kolommen op 

de verschillende niveaus hebben voldoende betondekking om aan de 

eisen van structurele brandweerstand te voldoen.

Concept stabiliteit
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Plannen, snedes, gevels

Inplanting
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Plannen, snedes, gevels

99 voertuigensas
100 personensas
101 toezichtlokaal minderjarigen 
102 individuele cellen (cellencomplex)
103 collectieve cellen
104 adminstratielokaal collectieve cel
105 binnenkoer 

106 lokaal vingerafdrukken / fototheek
107 regielokaal arrestanencomplex
108 dokterskabinet
109 lokaal adem- en bloedafname
110 service unit 
111 dynamisch opslag
112 verhoorkamers

113 ontvangst-overleglokaal advocaat
114 confrontatielokaal binnen cellencomplex
115 douches/sanitair arrestanten 
116 intake + fouillelokaal
117 munitiekamer
118 onderhoud voertuigen / wasstraat
119 garages dienstvoertuigen

120 wagens
121 moto’s
122 scooter
123 speciale voertuigen
124 inbeslag genomen voertuigen
130 interventie/operaties - uitrustingstukken
131 interventie/operaties - onderhoud wapens

132 verkeersdient - verkeerssignalisatie
133 verkeersdient - goederen
134 statische archief
135 technische ruimten
136 serverlokaal / telecomlokaal
137 noodstroomgroep
140 hondenkennel

99
100

101

101

102 102 102 102 102 102

103 104 105

106

107 108

109 110 111

112 112 112 112113113115

116

117

118 

120

121

122 

123

124 

130

131

132 133

134

135 
136
137 

140

126 stat. opslag leiding/stafdiensten
127 logistiek - gebruiks- en verbruiksgoederen
128 logistiek - formulieren
129 logistiek basis- en functiekledij
138 stookplaats 
139 schakelkasten

88 kleedkamers
89 douches
90 toiletten
91 droogkamer
92 wapenkamer
93 veiligheidslokaal
94 EHBO

126 

127
128

129 138
139

88

91

92

93

94

90 90

89 89

niveau -1  1/500

niveau 0,5 1/500

A

A

B

B

E

E

C

D

C

D
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1 accreditatiesas
2 lobby
3 toilet (publiektoegankelijk)
4 toilet (publiektoegankelijk mindervaliden)
5 spreekkamer 
6 dagbalie
7 nachtbalie

1

39
40
41

42

46

98

2

3 4

5 5 5

67

95

4748 49 5051

52

53 43

44

45

39 directeur ICT 
40 medewerkers ICT
41 serverlokaal
42 directeur Operaties
43 officieren adjunct -Dirops
44 dispatching / CCTV / meldkamer
45 service unit 

95 Ratio plaza
98 Sana Plaza

8 bureel korpschef
9 politiesecretaris
10 ontvangst korpschef
11 nood & interventieplanning
12 secretariaat
13 intern toezicht
14 spreekkamer intern toezicht

8

82

96

9

10

1112

13 14

15

1617

18

19

20

21

22

2425

2627

28 29 3031

3233 34

3536

37

38

97 

83 84

85 86 87

15 bureel communicatie
16 zonaal sturingspunt - cel beleidsontwikkeling
17 zonaal sturingspunt - cel kwaliteitscontrole
18 zonaal sturingspunt - gerechterlijk bureel
19 zonaal sturingspunt - LIK
20 crisisroom / vergaderzaal
21 zonemagistraat

22 dynamische opslag
24 directeur HRM
25 vergaderzaal
26 directeur Interne Zorg
27 spreekkamer Interne Zorg / administratie
28 IDPBW
29 bijzonder rekenplichtige

30 jurist
31 personeelsadministratie
32 materiële ondersteuning
33 boekhouding 
34 wapenbeheerder
35 dienst planning
36 dynamische opslag

37 dynamisch archief
38 service unit
82 directeur nabijheidszorg Koksijde
83 adj-directeur nabijheidszorg Koksijde
84 lokaal nabijheidszorg Koksijde
85 spreekkamer
86 dynamische opslag 

87 service unit
96 Alma plaza
97 Opslag Alma plaza

niveau 0  1/500

niveau +1  1/500

A

A

B

B

E

E

C

D

C

D
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54 CP lokale recherche
55 unit recherche
56 unit vreemde politiediensten
57 unit geweldsdelicten
58 unit drugs
59 unit ecofin
60 unit vermogensdelicten

54

55

56

57

58

59

60 61 62 63 64

65

66 66

67

68

69

7071

72

73 74

7576 77

78 78

79 80

81

96

97 

141

142

143

144
145

146

147

148 

149

150

61 unit mensenhandel
62 unit milieu
63 unit inlichtingen
64 lokaal misdrijf-analist
65 unit steun
66 spreekkamer recherce
67 wachtcel

68 briefingzaal
69 onvangst minderjarigen / SO
70 videoverhoor minderjarigen/slachtoffers
71 regie videoverhoor
72 service unit
73 directeur verkeersdienst
74 technische verkeersdienst

75 tekenkamer
76 vergaderzaal 
77 technisch lokaal
78 spreekkamers verkeersdienst
79 leiding motorrijders
80 werkruimten motorrijders
81 service unit

141 ontvangstbalie en ruimte
142 lokaal personeel
143 bergruimte (kinderwagen, ea.)
144 leefruimte
145 kleedruimte 
146 sanitair kinderen
147 sanitair personeel

148 keuken
149 berging kuismateriaal
150 buitenspeelruimte

niveau +2  1/500

A B

E

C

D
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snede A  1/500

snede B  1/500
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snede E   1/500

snede D  1/500

snede C  1/500
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Gevel west  

Gevel oost  
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Gevel noord  

Gevel zuid  
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Kantoortypes en flexibiliteit

Om een hoge graad van flexibiliteit te kunnen waarborgen wordt het gebouw 

aan de hand van een module ontworpen.

De basismodule bedraagt 1.35m X 1.35m.

Op dit regelmatige modulaire raster worden alle programmaonderdelen geba-

seerd waarbij alle gevraagde oppervlaktes gerespecteerd kunnen worden en 

eenvoudig aangepast en opgedeeld.

Ook de draagstructuur van het gebouw is geënt op dezelfde modulaire maat, 

zij het een veelvoud ervan.

Door het consequent respecteren van deze maat vertoont het gebouw een 

eenheid die de algemene leesbaarheid kan waarborgen ongeacht wijzigingen 

in programma of verschuivingen van diensten.

Deze leesbaarheid is essentieel voor een publiek gebouw dat een klimaat van 

neutrale rust en een open werking wil uitdragen

spreekkamer groepskantoor
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Vergaderzaal / groot groepskantoor kantoor van diensthoofd / leidinggevende
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Geïntegreerde kunst

Een gebouw met een sociale functie zoals het nieuwe politiegebouw kan vanuit 

deze bevoorrechte positie een extra dimensie geven aan de eigen werking en 

aan de interactie met het publiek.

Door op een intelligente manier kunst in het gebouw te integreren, profileert de 

politie zich als een actieve en kritische actor in de samenleving, bewust van 

wat er leeft in een snel evoluerende maatschappij.

Intelligent omgaan met kunst betekent dan ook het louter decoratieve overstij-

gen en met een onbevangen houding open staan voor alle domeinen binnen 

de actuele stromingen van het huidige kunstlandschap.

In nauw overleg met de politie kan er een engagement worden aangegaan om 

deze ambitie concreet te maken : zowel in als rond het gebouw kan op duidelij-

ke of subtiele wijze één of meerdere kunstwerken een meerwaarde betekenen 

voor iedereen die met het gebouw of de politie in aanraking komt.
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Uitbreidbaarheid

In het huidige voorstel wordt rekening gehouden met eventuele 

programmatorische uitbreidingen.

Om de beheerste volumetrie te bewaren wordt het vrijstaande volume ,de 

kindercrèche, op het gebouw ingezet als “uitbreidingszone”.

Geconcipieerd als een lichte, vrije structuur kan deze indien gewenst plaats 

maken voor extra politiegerelateerd programma. De kindercrèche kan een 

nieuwe plaats krijgen in de vrije zone voor verdere ontwikkeling.

Structureel kan er rekening gehouden worden  met deze 

uitbreidingsmogelijkheid.

Uitbreidingsoptie - 
beschikbare uitbreidingszone 1

Uitbreidingsoptie 1 - met integratie kribbe

Uitbreidingsoptie 1
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Beveiligingsniveau’s

Het gebouw wordt opgedeeld in beveiligingsniveau’s, gekoppeld aan de drie 

organisatorische zones:

Beveilingingsniveau 00: publieke zone

Beveilingingsniveau 01: semi-publieke zone

Beveilingingsniveau 02-03: politionele zone

Beveilingingsniveau 03: arrestantenzone en bedrijfskritische ruimten in 

politionele zone

niveau -1

niveau -0,5
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gelijkvloers

niveau +1

niveau +2

Arrestanten zone

Semi-publieke zone
Publieke zone

Politionele zone
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Om de brandveiligheid van het gebouw te verzekeren werden de basiseisen 

brandveiligheid als leidraad gebruikt. 

Het gebouw telt drie bovengrondse bouwlagen. Het hoogste vloerpeil bevindt 

zich op 8m40 boven het maaiveld. Hierdoor valt het gebouw onder bijlage 2 

van de basiseisen brandveiligheid: “lage gebouwen”.  

Rond de centrale vluchtwegen, die op gelijkvloers rechtstreeks uitgeven op het 

openbaar domein en op de verdiepingen op de vluchttrappen is het programma 

verdeeld over verschillende compartimenten. Vanuit elk compartiment zijn 

telkens twee nooduitgangen/vluchtwegen bereikbaar. Op het hoogste niveau 

is de tweede verticale vluchtweg bereikbaar via het vluchtterras. 

De open trap en het splitlevel zij brand-technisch mogelijk gezien het 

ontwikkelde vloeroppervlak niet groter is dan 2.500m².

Ook vanuit het arrestantencomplex zijn er twee verticale vluchtwegen 

bereikbaar. 

Brandveiligheid

verdieping  -1

verdieping  -0,5
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gelijkvloers

verdieping 1

verdieping 2

Front office
Directie verkeersdienst

Lokaal commissariaat

Logistiek complex
Directie ICT

Directie openbare orde

Gemeenschappelijke ruimtes

Kindercrèche

Afdeling HRM / interne zorg

Leiding & stafdiensten
Directie interventie

Arrestantencomplex

Directie recherche

Arrestanten zone

Semi-publieke zone
Publieke zone

Politionele zone
Evacuatieweg

Compartiment 2
Compartiment 3

Compartiment 1

Compartiment 4

Vluchttrap
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Materialen
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Visie en concept

p. 48

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen staat voor een integrale benadering van het 

volledige ontwerpproces. De multidisciplinaire samenstelling van ons 

ontwerpteam garandeert dat het concept en alle ontwerpaspecten 

begeleid en uitgewerkt worden door deskundigen elk vanuit hun 

expertisedomeinen vanaf de start van het project. Hierdoor wordt een 

optimale symbiose tussen architecturale, ecologische, bouwfysische, 

bouwkundige en installatietechnische aspecten van het ontwerp 

gestimuleerd.

Om tot een integraal duurzame oplossing te komen, maken we actief 

gebruik van een variante op het algemeen aanvaarde stappenplan 

Trias Ecologica, ontwikkeld door prof. Andy Van den Dobbelsteen 

(leerstoel Climate Design and Building aan de TU Delft). Deze variante 

van de Trias Ecologica (en niet Energetica omdat we het stappenplan 

ook op alle aspecten van duurzaamheid volgen en aldus ons niet 

beperken tot enkel het energievraagstuk) is specifiek ontwikkeld om 

beter afgestemd te zijn op nieuwe inzichten als het cradle-to-cradle 

concept. 

Onze Trias Ecologica omvat volgende stappen:

STAP 1: verminderen van de vraag

STAP 2: hergebruik van rest- en afvalstromen

STAP 3: schoon en efficiënt invullen van de restvraag, waarbij afval 

voedsel wordt 

Dit stappenplan is er specifiek op gericht om enerzijds heel sterk in 

te zetten op een terugdringen van onze vraag naar ruimte, materiaal 

en energie en anderzijds heel goed en heel slim rondom ons heen 

te kijken naar mogelijke lokale opportunuiteiten voor het invullen van 

onze behoeften. We gaan dus telkens eerst na of we overschotten 

of afvalstromen binnen ons concept nog een tweede keer kunnen 

inzetten alvorens nieuwe bronnen aan te spreken.

Alle ontwerpkeuzes worden bovendien afgewogen tegen het 

maatschappelijke kader waar maximaal rekening gehouden wordt 

met de mens, het milieu en de economie. Een ontwerpfilosofie als 

CRADLE to CRADLE design past perfect in deze werkmethodiek. Het 

toepassen van deze filosofie vertaalt zich in dit ontwerp onder meer in 

stap 1 stap 2 stap 3
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de materiaalkeuzes en de verwerkingsprocessen van de materialen 

met het oog op later hergebruik of recyclage ervan.

Daarenboven is een gebouw dat voorzien is op een flexibele invulling 

en niet voortijdig hoeft te worden afgeschreven en afgebroken wegens 

wijziging in gebruiksprofiel, een meerwaarde voor een duurzame 

toekomst (de zogenaamde intelligente ruïnes volgens bOb Van Reeth). 

Onze strategie is het afstemmen van de functionele en technische 

levensduur van materialen en componenten waarbij het gebouw zich 

leent tot demontage en hergebruik.

Deze principes integreren in een gebouwenconcept betekent grondig 

nadenken over verschillende parameters, die daarenboven perfect 

op elkaar dienen afgestemd te worden om een zo energie-efficiënt 

mogelijk gebouw in werking te kunnen realiseren, zonder echter 

toegevingen te willen doen op het verwachte comfortniveau. Immers, 

niet enkel energie-efficiëntie is belangrijk ook comfort, functionaliteit, 

esthetiek, impact op de omgeving, investerings- en uitbatingskosten, 

... zijn belangrijke duurzame parameters.

Comfort

Het comfort van de gebruikers van een gebouw primeert op 

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. In het navolgende 

overzicht worden de comfortaspecten met een belangrijke impact op 

het comfort van de gebruiker nader toegelicht. 

Daglichttoetreding zorgt zowel voor een aangenaam ruimtegevoel 

als voor een daling van het energieverbruik voor kunstverlichting. 

In het ontwerp zullen beglaasde gevels en patio’s het licht royaal 

binnenbrengen. Daarbij zal glas gekozen worden met een hoge LTA-

waarde (lichttoetredingsfactor). Bij lokalen met beeldschermwerk 

moeten verblinding en hinderlijke reflecties echter absoluut worden 

vermeden. Daarom wordt in deze lokalen een binnenzonwering 

voorzien. Er wordt in de lokalen een gemiddelde daglichtfactor van 

minimaal 2 % aangenomen.

Het zicht door de ramen zorgt voor een aangenaam contact met 

buiten. Er zijn enerzijds ‘externe’ zichten naar de groene omgeving 

toe, maar ook interne zichten doorheen de patio’s binnen het gebouw. 

Deze afwisselende zichten creëren een variabele beleving in het 

gebouw.

Een goede binnenluchtkwaliteit wordt aanzien als een essentieel 

element van een comfortabel binnenklimaat. Voor niet-residentiële 

gebouwen legt EN 13779 vier binnenluchtkwaliteitsklassen vast. De 

impact van de keuze van de binnenluchtkwaliteitsklasse heeft een 

grote impact op het energieverbruik. Hogere binnenluchtkwaliteiten 

vergen hogere verse luchtdebieten en dus een hoger energieverbruik: 

een overstap van IDA 3 naar IDA 1 komt ongeveer overeen met een 

verdubbeling van het verse luchtdebiet. De impact van de keuze van 

de binnenluchtkwaliteitsklasse op het energieverbruik is dan ook 

relatief groot. Hier wordt voornamelijk IDA-klasse 3 voorzien. Waar 

nodig wordt IDAklasse 1 of 2 gehanteerd.

Het ventilatiesysteem zal gestuurd worden door een permanente 

meting van de CO2-concentratie in de lokalen (IDA-C6).

Alle luchtinlaten van de mechanische ventilatiesystemen zijn minstens 

20m verwijderd van externe bronnen van luchtverontreiniging zoals de 

straat. Ook tussen de in- en uitlaten van de groepen wordt voldoende 

afstand voorzien, om recirculatie van vervuilde lucht te vermijden. 

Naast de ventilatielucht hebben de (afwerkings)materialen in het 

gebouw een belangrijke invloed op de binnenluchtkwalitait. Sommige 

materialen stoten immers ongezonde stoffen uit, vluchtige organische 

stoffen (VOS) genaamd. De meest schadelijke stof, formaldehyde, 

komt voor in lijmen en harsen gebruikt bij de productie van houtpanelen, 

voorgelijmde vloerbekleding, verven,… Deze VOS worden vermeden 

door het gebruik van natuurlijke oliën. Bij de keuze van vooral de 

afwerkingsmaterialen wordt hier dan ook rekening mee gehouden. 

Er wordt gekozen voor materialen op basis van natuurlijke oliën (het 

Greenguard-certificaat staat voor producten die geen slechte invloed 

hebben op de luchtkwaliteit) of voor materialen met een label van 

geringe uitstoot.

Het thermisch comfort zal berekend worden op basis van PPD 



p. 50

Team A                                              Open oproep - project 02203                bijlage A.1  tem. A.5   

27/04/2012

(Predicted Percentage Dissatisfied) en PMV (Predicted Mean Vote). 

Hierdoor wordt een hoge tevredenheidsfactor inzake thermisch 

comfort gegarandeerd. Categorie A wordt het streefdoel. Bovendien 

zullen dynamische simulaties in DESIGNBUILDER gebruikt 

worden om het thermisch comfort in het gebouw te optimaliseren. 

Deze simulaties worden in alle stadia van het project gebruikt 

om bijvoorbeeld bepaalde beslissingen inzake raamopeningen, 

beschaduwing en interne organisatie te sturen.

Voor de beoordeling van het thermisch zomercomfort wordt 

uitgegaan van de Nederlandse ATG methode (adaptieve 

temperatuursgrenswaarden), zoals vastgelegd in ISSO publicatie 

74. Deze methode vult de methode van Fanger aan met adaptieve 

componenten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gebouwen 

met een hoge mate van gebruikersinvloed en gebouwen met een 

beperkte mate van gebruikersinvloed. Het onderscheid tussen 

beide is gebaseerd op drie gedragsmatige adaptatiemogelijkheden: 

temperatuursregeling, te openen ramen en kledingaanpassing. 

De prestatieklassen voor thermische behaaglijkheid worden als volgt 

bepaald:

Hiermee wordt ondermeer ook voldaan aan de eisen van het 

passiefhuisconcept, waarbij het aantal overschreidingsuren beperkt 

wordt tot maximaal 5% van de gebruikstijd.

Onderzoek heeft aangetoond dat lokale regelmogelijkheden een 

belangrijke rol spelen in het oordeel van gebruikers over het 

binnenklimaat. Het is daarom zinvol in lokalen regelmogelijkheden te 

voorzien:

> beperkte grootte van de regelzones van warmte- en 

koudeafgiftesystemen

> temperatuursregeling

> opengaande ramen in elk lokaal

Regelmogelijkheden bieden de gebruiker de mogelijkheid om 

alleen comfort te realiseren op plekken waar dit vereist is en dit op 

tijdstippen waarop mensen aanwezig zijn. Zonering, tijdsschakeling, 

bij voorkeur aangevuld met aanwezigheidssturing van klimaat- en 

verlichtingssystemen zijn elementen die in het geval van sterk wisselend 

gebruik zonder comfortvermindering belangrijke energiebesparingen 

kunnen opleveren.

Trias ecologica: stap 1, verminderen van de vraag

Tot voor kort was de evaluatie van de energetische kwaliteit van een 

gebouw enkel gebaseerd op de thermische isolatiekwaliteit van de 

gebouwschil. Europees en internationaal is een consensus gegroeid 

rond de energieprestatiebenadering van gebouwen. Bij deze aanpak 

blijft de thermische isolatiekwaliteit van de gebouwschil belangrijk, 

maar wordt ook aandacht besteed aan de energetische consequenties 

van luchtdichtheid, ventilatie, bezonning en koeling, verlichting…

De wettelijke eisen K40 en E70 worden aangehouden (geldend voor 

bouwaanvraag in 2012 en 2013).

In eerste instantie dient steeds de nodige aandacht besteed te worden 

aan de gebouwschil om de transmissie- en infiltratieverliezen in de 

winter en de zonnewarmtewinsten in de zomer maximaal te beperken.

Een gebouw is best zo compact mogelijk om te grote 

warmteverliesoppervlakken te vermijden. Een hoge compactheid 

(i.e. veel nuttig volume in verhouding tot de verliesoppervlakte) heeft 

uiteraard een gunstige invloed op het energieverbruik van het gebouw. 

Het polititegebouw heeft een goede compactheid van 3,1.

 Beschermd
 volume (m³)

Verliesopper-
vlakte (m²)

Compactheid
 (m)

         Politiege-
bouw 24.272,9 7.904,4 3,1

(evaluatie compactheid: C ≤ 1 minder goed;  1 < C ≤ 4 goed;  4 < C heel goed)

Een hoge isolatiegraad zal de transmissieverliezen drastisch 

beperken. Ook de bouwknopen zullen zorgvuldig uitgevoerd 
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worden om koudebruggen te vermijden. Dit vermindert niet enkel de 

warmteverliezen, maar ook tocht en schimmelvorming. 

Een luchtdichte schil zal de infiltratieverliezen beperken. De 

luchtdoorlatendheid van de gebouwschil wordt geminimaliseerd door 

een doorgedreven aandacht voor bouwfysische detaillering en de 

bewaking op de perfecte uitvoering ervan. Hiervoor worden tijdens de 

uitvoering van de nieuwbouw regelmatig inspecties met behulp van de 

infraroodcamera (nazicht isolatiekwaliteit + opsporen infiltratieverliezen) 

verricht. Na de oplevering van de winddichte constructie, de installatie 

van de technische uitrustingen en de afgewerkte constructie worden 

telkens blowerdoortesten uitgevoerd om de effectieve kwaliteit van de 

luchtdichtheid te meten. Als ontwerpcriterium wordt voor het nieuwe 

gebouw gemikt op een luchtdichtheid van n50 = 2 vol/h bij een over- of 

onderdruk van 50 Pa. 

Beglazing met een g-waarde van 0,5 zorgt voor passieve zonnewinsten 

in de winter. Echter in de zomer is dit minder gewenst. Om een 

evenwicht te vinden tussen de gewenste zonnewinsten in de winter en 

de ongewenste zonnewinsten in de zomer, wordt op de zuid- en west 

georiënteerde gevels beglazing voorzien met een lagere g-waarde.

Het inzetten van de beschikbare thermische massa van het gebouw 

is een belangrijk onderdeel in de strategie voor de realisatie van een 

aangenaam en gezond leefcomfort zonder aan actieve koeling te doen.

Door het luchtdicht maken van de gebouwschil is het noodzakelijk 

geworden om bewust te ventileren (dus niet meer ongecontroleerd 

door spleten en kieren) zodat er voldoende verse lucht in het gebouw 

aanwezig is. Dit gaat ook (in de winter) met warmteverliezen gepaard, 

maar wel op een gecontroleerde manier. De warmteverliezen worden 

op die manier dus beperkt ten opzichte van een niet luchtdichte 

gebouwschil. Bij mechanische balansventilatie zal warmterecuperatie 

daarbij het grootste deel van die warmteverliezen opvangen (zie stap 

2 in de trias ecologica). Warmteverliezen kunnen nog verder beperkt 

worden door per functie een luchtgroep te voorzien (een luchtgroep 

voor de kindercrèche, luchtgroepen voor de kantoren, voor de 

cellen…). Op die manier kan het debiet per luchtgroep aangepast 

worden aan de bezetting per functie en kan zowel het warmteverlies 

als het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren beperkt gehouden 

worden.

In de zomer dient de koelbehoefte zo laag mogelijk gehouden 

te worden. Het gelijkvloers wordt deels beschaduwd door de 

bovenliggende verdieping. Om de zonnewinsten verder te beperken, 

wordt op de zuidelijk en westelijk georiënteerde gevels zonwerende 

beglazing voorzien. 

Ook de interne warmtewinsten dienen beperkt te blijven door rekening 

te houden met de energieprestaties van apparatuur. 

Verlichting is een belangrijke energieverbruiker. Het is daarom heel 

belangrijk om zoveel mogelijk natuurlijk daglicht te ontvangen om 

het aandeel van de kunstverlichting in het totaalverbruik te beperken. 

Grote ramen en patio’s brengen het licht tot diep in de ruimte binnen.

Het gebruik van daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie wordt 

toegepast in de lokalen. Afhankelijk van de hoeveelheid daglicht kan 

de verlichting volledig of gedeeltelijk gedimd worden. De armaturen 

langs de gevel zullen zoveel mogelijk gedimd of uitgeschakeld worden. 

Bij voldoende daglicht in de hele ruimte worden alle armaturen 

uitgeschakeld. Ook bij afwezigheid wordt door detectie onnodige 

verlichting vermeden en aldus een belangrijke energiebesparing 

gerealiseerd. Sanitair, bergingen en andere niet continu bezette 

lokalen worden voorzien van bewegingsdetectie.

Voor de algemene verlichting worden maximaal fluorescentietoestellen 

met hoogrendementsreflectoren en elektronische 

voorschakelapparatuur toegepast. Een specifiek vermogen van 8,0 W/

m²/500 lux wordt aangehouden. LED’s worden maximaal toegepast als 

indicatieverlichting. 

Op de verwarmings- en koelkringen wordt maximaal gebruik gemaakt 

van energiezuinige frequentiegestuurde circulatoren, teneinde onnodig 

elektrisch verbruik te vermijden. Ook in de ventilatietoepassingen 

wordt systematisch gebruik gemaakt van frequentiesturingen op de 

ventilatoren.

De liften zijn energie-efficiënt en van het machinekamerloze type. 

De liftschacht wordt voorzien van een ventilatieopening met een 

oppervlakte van 4% van de liftschacht. De ventilatieopening wordt 
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bij gebruik telkens afgesloten door middel van een Blue kit. Op deze 

manier wordt de luchtdichtheid van het gebouw niet nadelig beïnvloed 

door de aanwezigheid van de liftinstallatie.

De liftkooi is voorzien van LED-verlichting. Bovendien wordt deze 

verlichting telkens uitgeschakeld als de lift niet wordt gebruikt. De lift 

is uitgerust met een intelligente sturing zodat de lift telkens vanuit zijn 

laatste positie de nieuwe oproepen kan verwerken. De motoren van 

de liftinstallatie zijn frequentiegestuurd voor een lager en optimaler 

energieverbruik. 

Het gestructureerd doch flexibel databekabelingsysteem wordt 

opgebouwd uit voornamelijk:

> hoofddatalokaal (building distributor) met de nodige rack’s.

> distributiedatalokalen (floor distributor) met de nodige rack’s met 

patchpanelen.

> verticale bekabeling of backbone bekabeling.

> horizontale bekabeling.

> consolidatiepoints.

> werkplekaansluitingen

Een overzicht van deze componenten is weergegeven in onderstaand 

blokschema:

I

n de datalokalen worden de datarack’s slechts voor de helft uitgerust 

met patchpanelen. De andere helft wordt vrijgelaten hetzij voor 

actieve netwerkcomponenten, hetzij telefoonpatchpanelen, hetzij 

reserveruimte.

De verticale bekabeling of backbone bekabeling bestaat uit 

glasvezelbekabeling die de verbindingen tussen de building distributor 

en de floor distributors en de floordistributors onderling realiseren ten 

behoeve van dataverkeer.

De horizontale bekabeling betreft de werkplek- en overige 

aansluitpunten voor eventuele printers, WLan en mogelijke 

GBS (gebouwbeheersysteem) aansluitingen. Er wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen aansluitpunten voor data, telefonie en 

gebouwbeheersystemen. De universele bekabeling is gebaseerd 

zijn op 4 pair, Twisted pair (TP), Cat6 (Class E) kabel met RJ45-

aansluitmateriaal, zoals deze omschreven zijn in de ISO/IEC11801 2e 

editie:2002 en de TIA/EIA 568B standaard.

Consolidatiepoints worden in de ruimte geïnstalleerd vanwaar de 

netwerkkabels flexibel kunnen vertrekken naar waar ze nodig geacht 

worden. Deze aansluitingen kunnen gebruikt worden voor zowel 

de netwerkinfrastructuur als voor eventuele draadloze systemen, 

gebouwbeheersystemen en eventuele bewakingscamera’s.

Ieder aansluitpunt wordt steeds afzonderlijk doorbekabeld tot aan zijn 

respectievelijke datarack. De maximale lengte van de kabel tussen het 

inprikpunt en het datarack bedraagt maximum 90 meter.

De bekabeling van de netwerkinfrastructuur wordt in de daarvoor 

bestemde voorzieningen aangebracht (kabelbanen, wandgoten, 

energiezuilen…). Bij de aanleg van de netwerkinfrastructuur worden 

de richtlijnen, weergegeven in de EIA/TIA 569 en de EN 50174 met 

betrekking tot kabel- en wandgoten, nageleefd.

Verschillende maatregelen zullen er voor zorgen dat de behoefte aan 

drinkwater zoveel mogelijk beperkt kan worden.

> bruismondstukken op het kraanwerk

> spaardruktoetsen aan de wastafels

> spaardouchekoppen in de douches
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> spaartoetsen bij toiletten

Om onnodig waterverbruik door lekken te vermijden worden voldoende 

waterlekdetecties geïnstalleerd. Bijkomend wordt er per sanitair kern 

een afsluitbare klep op de toevoerleidingen geplaatst om ongewenste 

lekken te vermijden. Aan de hand van bewegingsdetectie in het sanitair 

kan de klep aangestuurd worden.

Het energieverbruik meten en registreren is een belangrijke stap in 

het kader van duurzaamheid, het staat toe eventueel later de reële 

efficiëntie op te volgen en eventuele verbeteringen aan te brengen. De 

belangrijkste energieverbruikers, zoals verlichting, verwarmingsketels, 

luchtgroepen, koelgroepen… worden apart gesubmeterd en 

aangesloten op het GBS (gebouwbeheersysteem). Ook wordt het 

energieverbruik van zones waar een groot energieverbruik verwacht 

wordt, apart opgemeten. 

Om het waterverbruik later in kaart te kunnen brengen, wordt een 

watermeter voorzien. Belangrijke verbruikers worden apart bemeten 

zoals de wasstraat, de kindercrèche…

Trias ecologica: stap 2, herbruik van rest- en afvalstraomen

Bovenstaande maatregelen realiseren reeds een belangrijke reductie 

van het primair energie- en waterverbruik. Een belangrijk deel van de 

resterende energie- en waterbehoefte zal ingevuld worden met het 

hergebruik van afval- en reststromen.

Dankzij mechanische balansventilatie kan in de winter de warmte van 

de extractielucht, die op binnentemperatuur is, gebruikt worden om 

de verse lucht voor te verwarmen. Voor de kantoren wordt hiervoor 

een warmtewiel ingezet. Warmtewielen zijn warmtewisselaars met 

een hoog rendement (75-80%) en regelen bijkomend de vochtigheid 

(door uitwisseling van verse lucht met extractielucht) waardoor op een 

eenvoudige en energiezuinige manier een aanvaardbare vochtbalans 

bekomen kan worden. Voor andere functies, zoals bijvoorbeeld de 

kleed- en wasruimtes, de cellencomplexen,… waar geen menging van 

verse lucht en extractielucht gewenst is, zal gebruik gemaakt worden 

van een platenwarmtewisselaar met een rendement van 65 %.

De balansventilatiesystemen worden uitgerust met een bypass zodat 

de recuperatie in de zomer kan uitgeschakeld worden en de warme 

buitenlucht niet wordt voorvewarmd. 

Na het beperken van het waterverbruik wordt de restvraag schoon en 

efficiënt ingevuld door hergebruik van regenwater. Het opgevangen 

hemelwater op daken en gevels wordt daarom verzameld in een 

reservoir waar na filtering en zuivering de toiletten, urinoirs en dubbele 

dienstkranen mee gevoed worden. Wanneer er te weinig regenwater 

is, wordt er overgeschakeld op het stadswater. Door de zuivering en 

het hergebruik van afvalwater kan het verbruik verder gereduceerd 

worden. Deze vorm van waterrecuperatie wordt nog overwogen.

Trias ecologica: stap 3, schoon en efficiënt invullen van de restvraag, 

waarbij afval voedsel wordt

Na het beperken van het energieverbruik en het hergebruik van afval- 

en reststromen, blijft er nog steeds een stuk primaire energie over dat 

moet opgewekt worden met klassieke of hernieuwbare energiebronnen. 

Condenserende hoogrendementsketels zullen instaan voor de 

verwarming, koelmachines voor de koeling.

In de kantoren zal er verwarmd worden met afgifte op lage temperatuur 

door middel van straling zoals bijvoorbeeld betonkernactivering, 

klimaatplafond of vloerverwarming. Dankzij de grote oppervlakte kan 

er ook gekoeld worden op hoge temperatuur. Op die manier wordt er 

veel minder energie verbruikt. 

In de vergaderruimtes, plaza’s,… zal er verwarmd en gekoeld worden 

met de lucht. Deze lokalen hebben immers een grotere behoefte aan 

lucht waardoor met lucht geconditioneerd kan worden.

Het volledige afgiftesysteem is compatibel met de mogelijkheid om de 

warmte- en koudevraag van het gebouw in te vullen door middel van 

warmtepompen die hun energie uit de bodem halen, bijvoorbeeld met 

een BEO-veld (boorgat-energie-opslag). Het BEO-veld doet dan dienst 

als primaire verwarmings- en koelingsbron, waarbij de condensatieketel 

en de koelmachine secundair worden ingezet tijdens piekmomenten.
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Een BEO-veld bestaat uit verticale boringen in de grond waarin 

warmtewisselaars worden ingebracht. Het hele jaar door bedraagt de 

temperatuur van de bodem 10 - 12 °C. Hierdoor kan in de winter warmte 

onttrokken worden aan de bodem om het gebouw te verwarmen. In de 

zomer zal de warmte aanwezig in het gebouw afgegeven worden aan 

de bodem. De warmte- en koelbehoefte dienen gelijkaardig te zijn om 

deze duurzame techniek optimaal te laten werken.

Het inzetten van een BEO-veld kan, vertrekkend van E70, het E-peil 

met ongeveer 10 E-peilpunten doen dalen. De investeringskost voor 

het BEO-veld met warmtepomp bedraagt € 179.375,00 en heeft een 

terugverdientijd van 30 jaar. 

Bij de bouw, de afwerking en het bemeubelen van het gebouw wordt bij 

de keuze van de materialen, die wat betreft eigenschappen en gedrag 

gelijkwaardig zijn, gekozen voor datgene met de laagste milieu-impact. 

Bij de milieu-impact wordt zowel de productie, de verwerking, het gebruik 

en het eventuele hergebruik meegenomen in de evaluatiemethode. 

Door te kiezen voor C2C (cradle to cradle) (onder andere voor het 

meubilair) kan op het einde van de levenscyclus het materiaal opnieuw 

deel uitmaken van een nieuw productieproces. Op die manier wordt 

een steentje bijgedragen aan het verminderen van afval en het 

beperken van nieuwe ontginningen. Steeds wordt er aandacht besteed 

aan de materiaalverpakkingen om die tot een minimum te beperken en 

te kiezen voor minder schadelijke verpakkingen. Als de eigenschappen 

en het gedrag voor de toepassing welke men voor ogen heeft te wensen 

overlaten, dan is een lage milieu-impact geen voldoende reden om een 

materiaal te kiezen.

Voor de keuze van de nieuwe bouwmaterialen wordt gebruik gemaakt 

van het NIBE-classificatiesysteem. Er zal gestreefd worden om 

ongeveer 75 % van de nieuwe materialen te kiezen uit een milieu-

classificatieindex van minder of gelijk aan 4 (klasse 1 is de “beste 

keuze”, klasse 7 is een “onaanvaardbare keuze”).

Voor de gebruikte houtsoorten zal gewerkt worden met FSC- of PEFC-

gelabeld hout. Op die manier wordt er bijgedragen tot een verantwoorde 

exploitatie van bossen, waar onder andere een herplantingsplicht en 

het behoud van de biologische diversiteit gegarandeerd zijn. Door te 

kiezen voor Europees hout, kan het transport beperkt worden. Het hout 

zal verduurzaamd zijn zodat het hout een langere levensduur heeft en 

nauwelijks behandeling vraagt.

Niet alleen de integratie van duurzame technologieën is noodzakelijk, 

ook de nodige “smart technologies” voor controle en sturing van de 

diverse duurzame technieken zullen noodzakelijk zijn om de exploitatie 

en de interactie met de gebruikers te optimaliseren. 

In functie van de wensen van het bestuur worden in het centraal 

beheerssysteem de bediening van de elektriciteit, de klimaatinstallaties, 

de alarmen (pompen, brand, inbraak, technische problemen, 

ventilatie,...), liften, verwarmings- en koelinstallaties, ... geïntegreerd.
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Integrale toegankelijkheid

In het kader van de integrale toegankelijkheid heeft het ontwerpteam de ambi-

tie om zowel personeel als bezoekers, al dan niet met een lichamelijke beperk-

ing, op een gelijkwaardige manier naar en doorheen het gebouw te laten cir-

culeren. Hiervoor dient bij de verschillende ontwerpkeuzes rekening gehouden 

te worden met mogelijke obstakels die bepaalde ontwerpkeuzes impliceren.

Het  ontwerp voorziet aangepaste parkeerplaatsen voor personen met een 

mobiliteitsbeperking,volgens de normerende afmetingen voor dwarsparkeren, 

3,50m breed en 5,00m lang. Ook voor de bezoekers worden aangepaste plaat-

sen voorbehouden, in de nabijheid van de ingang. Belangrijk is dat de weg 

van de parkeerplaats tot aan de ingang van het gebouw drempelvrij (lager dan 

0,02m) voorzien wordt. Ter hoogte van deze ingang is een voorrij mogelijkheid. 

De verharding van de parkeerplaatsen bestaat uit een niet vervormbaar, slipvrij 

en vast materiaal en de ondergrond ligt niet in helling. Het parkeerterrein is 

egaal, niet verblindend of reflecterend verlicht.

De toegangsweg van de straat of van de parkeerplaatsen naar ten minste één 

ingang van het gebouw dient bij voorkeur horizontaal te liggen en minimum 

1,20m breed te zijn. In het ontwerp ligt de inkomzone 0,8m hoger dan het 

maaiveld. Dit niveauverschil wordt opgevangen met een trap, voorzien van le-

uningen. Er wordt eveneens een helling aangelegd die het toegelaten helling-

spercentage (5%) niet overschrijdt en voorzien is van een rustbordes dat groter 

is dan 1,50x1,50m. 

De vrije doorgangsbreedte is 2,80m, het oppervlak is egaal. De loopzone ver-

loopt in een vloeiende lijn.

De wegbedekking is vlak, stroef en gemakkelijk berijdbaar door rolstoelen, 

drempels zijn niet hoger dan 0,02m.

Er worden leuningen voorzien in overeenstemming met de toegankelijk-

heidsnorm.Ook de andere hellingen voldoen hieraan.

Door middel van duidelijke signalisatie wordt de toegang tot het gebouw een-

duidig aangegeven.
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CIRCULATIE

Deuren

Alle toegangsdeuren hebben een vrije doorgangsbreedte van 0,90m en een 

vrije doorgangshoogte van 2,10m . De toegangsdeuren van het accreditatie-

sas zijn automatische schuifdeuren.

De vrije en vlakke doorgangsbreedte voor binnendeuren bedraagt minstens 

0,90m. De automatisch sluitende deuren zijn voorzien van een vertragings-

mechanisme. Voor en achter de deur is een horizontale vrije opstelruimte van 

minstens 1,50m x 1,50m. De kracht die nodig is om een manueel bedienbare 

deur te openen is minimaal. Deuren met deurdrangers hebben bij voorkeur een 

sluitvertraging of een vrijloopfunctie.

Beglaasde deuren zijn van veiligheidsglas voorzien.

Voor personen met een visuele beperking worden duidelijke en steeds 

zichtbare pictogrammen voorzien.

Inkomhal

De inkomhal is opgebouwd volgens het draaicirkelprincipe van 1,50m diame-

ter, wat wil zeggen dat voor balies, liftdeuren, telefoontoestellen en

in wachthoeken enz… een draaicirkel van 1,50m kan worden gerealiseerd 

zonder de gewone doorgaande circulatie te hinderen.

Bij de vormgeving van de balie is rekening gehouden met de verschillende 

reik- en kijkhoogten van lange en kleine, staande en zittende mensen: de 

hoogte tot de bovenzijde van het verlaagde gedeelte bedraagt 0,75m. Onder 

het verlaagd tablet is er een vrije hoogte van 0,70 m,een vrije diepte van 0,60m 

en een breedte van minstens 0,90m.

De balie/receptie is duidelijk zichtbaar zowel door de positie als door kleurge-

bruik.De inkomhal en de balie zijn op een egale, niet verblindende en niet re-

flecterende manier verlicht.De bekleding van de inkomhal is onderhoudsvrien-

delijk en stofvrij (dus geen tapijt). Het ontwerp voorziet hier een gepolierde 

betonvloer.

Interne circulatie: doorgangen, sassen, …

De vrije doorgangsbreedte van minstens 1,50m voor de gangen, sassen en 

overlopen is overal gerespecteerd. Voor en achter elke toegang of deur is een 

vrije en vlakke draairuimte. Naast de krukzijde is overal een vrije en vlakke 

wand-en vloerbreedte van minstens 45cm na afwerking. 

Aangezien rechtlijnigheid de oriëntatie bevordert wordt er uitgegaan van een 

orthogonale planopbouw met duidelijke circulatieassen. De gang is op een 

gelijkmatige, egale en niet reflecterende wijze verlicht, ten voordele van per-

sonen met een visuele beperking. De vrije hoogte is 2,76m in het adminstra-

tief gedeelte en minimum 4 m in het publieke gedeelte en voldoet dus aan de 

norm.

Wandelementen zoals verwarmingstoestellen, telefooncellen en brandkas-

ten worden ingebouwd, zodat visueel gehandicapten een obstakelvrije gidslijn 

kunnen volgen.

Trappen

Het trappenhuis voldoet aan de voorwaarden van de geldende normen, met 

name:

- de traptreden zijn maximum 0,18m hoog en minimum 0,23m diep, op de 

looplijn gemeten;

- iedere trap is langs beide kanten voorzien van een trapleuning met doorlo-

pende handgreep. Deze steekt 0,40m voorbij begin- en eindpunt van de trap 

uit.

De binnentrappen voldoen aan de trapformule:2 x optrede + 1 x aantrede = 

0,57-0,63m. De trap heeft gesloten treden en afgeschuinde optreden. Het be-

treft bordestrappen met minder dan 12 opeenvolgende treden Het tussen-

bordes is groter dan 1,20m x 1,20m. 

Over de volledige lengte van trappen en ter hoogte van tussenbordessen is de 

netto-breedte minstens 1,20m.

De trap heeft een oppervlak bestaande uit slipvrij materiaal en wordt egaal 

verlicht.

Algemeen geldt dat niveauverschillen van meer dan 0,18m opgevangen 

worden door een trap gecombineerd met een lift, plateaulift of helling.

Liften

Alle liften zijn toegankelijk voor personen met een handicap. Deze liften vol-
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doen aan de volgende voorwaarden:

- de afmetingen van liftkooi zijn: 110 x 210cm.

- de lift-en schachtdeuren zijn automatische deuren waarvan de doorgangs-

breedte tenminste 0,90m bedraagt, ze is voorzien van

een gevoelige rand die bij aanraking de deur automatisch opent;

- langs de beide wanden van de liftcabine is een handgreep aangebracht op 

0,90m hoogte gemeten vanaf de cabinevloer;

- het mechanisme van de lift maakt een peilingstelling mogelijk tot op 0,02m 

nauwkeurig;

- alle bedieningsknoppen binnen de cabineruimte zijn dubbel voorzien; een 

reeks aan iedere zijde van de deur; ze dienen in te springen en zich op een 

hoogte van maximum 1,30m te bevinden. Naast of op iedere bedieningsknop 

wordt de aanduiding van zijn functie zorgvuldig gegraveerd of uitstulpend 

aangebracht. De knoppen die niet van het elektronische type zijn, hebben een

ronde of rechthoekige vorm en de minimale afmeting bedraagt 0,015m.

Het project volgt het K.B. van 4 april 2003 tot wijziging van het K.B. van 7 juli 

1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ont-

ploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen:

Alle liften zijn op hun evacuatieniveau uitgerust met een mechanisme dat het 

mogelijk maakt ze terug te roepen naar dat niveau, waarna de lift  buiten werk-

ing gesteld wordt. Dit mechanisme zal aangeduid worden. De lift zal uitsluitend 

door een bevoegd persoon weer in werking gesteld kunnen worden.

Het geheel bestaande uit één of meer schachten, en uit hun toegangsbordes-

sen die een sas moeten vormen, is omsloten door wanden met Rf 1h.

De toegangsdeuren tussen het compartiment en het sas zijn zelfsluitend of 

zelfsluitend bij brand en hebben Rf 1/2h.

De lift is minstens 1,10m breed en 1,40m diep, met de deuren op de smalste 

zijde. De lift heeft een automatische schuifdeur, met veiligheidsmechanisme, 

een vrije doorgangsbreedte van 0,90m en vrije hoogte van 2,10m. Voor de lift-

deur moet op elke verdieping een vrije circulatieruimte van minimaal 1,50 x 

1,50m aanwezig zijn.

Het bedieningspaneel en de noodtelefoon hangt op een hoogte tussen 0,90m 

en 1,20m en is ten minste 0,50m uit de hoek geplaatst.

Tegenover de liftdeur is een spiegel tot op een minimale hoogte van 1,95m. 

Er is een noodverlichting in de lift. Er is ook een richtingaanduiding en een 

niveauaanduiding.

Specifiek voor personen met een visuele beperking wordt gevraagd gekleurde 

opbouwknoppen (met een brailleaanduiding) als bedieningselementen te voor-

zien.

De liftdeur heeft een duidelijk kleurcontrast ten opzichte van de aangrenzende 

muur. De lift is op een egale, niet-verblindende en niet-reflecterende manier 

verlicht.

Door een gesproken boodschap wordt aangegeven op welke verdieping de lift 

stopt. Door een lichtsignaal wordt aangeduid op welke verdieping

de lift stopt, hiermee kunnen ook andere zaken aangegeven worden (panne, 

etc…). De noodtelefoon wordt best uitgerust met een visuele extensie (bijv. 

sms functie).

NATTE CELLEN

Sanitair

De wc-lokalen voldoen aan volgende eisen:

- waar toiletten voor het publiek toegankelijk gesteld worden, is minstens 1 WC 

per geslacht integraal toegankelijk;

- de afgewerkte minimumafmetingen zijn ten minste: 1,65m x 2,20m;

- voor de toiletpot en na de afwerking is een afstand van 120cm cm gegaran-

deerd

- minstens aan één zijde van de toiletpot is een vrije transferzine van min-

stens 90cm

- de vrije doorgang tussen de toiletpot en de wastafels is minstens 90cm breed

- de deur is een naar buiten opendraaiende deur met een bijkomend verticaal 

handvat op een hoogte van 0,90m en op 0,25m van de scharnierende zijde;

- de vrije doorgangsbreedte van de deur bedraagt minimum 0,90m;

- de hoogte van het zitvlak van de wc-pot, gemeten vanaf de vloer, bedraagt 

0,50m à 0,55m;

- aan beide zijden van de wc-pot zijn handvatten voorzien op een hoogte van 

0,85m en over een minimumlengte van 0,50m;

De wastafels

- de ruimte onder de wastafel is vrij; de benedenrand van de spiegel bevindt 

zich op een hoogte van maximum 1,10m.
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Douches

Er worden 2 aangepaste doucheruimten voorzien, 1 voor heren en 1 voor 

dames. De gangen en sassen naar de doucheruimte zijn minimum 1,50m 

breed, de doorgangsbreedte van de deuren is minimum 0,90m en de drempels 

op weg naar de doucheruimte zijn maximum 2cm.

De afgewerkte maten bedragen minstens 2,15x2,35cm.

De douchevloer bestaat uit slipvrij materiaal.

De draaicirkel met minimale diameter 150 cm moet steeds realiseerbaar zijn.

De ruimte is op een gelijkmatige, niet-verblindende en niet-reflecterende mani-

er verlicht.

SPECIFIEKE RUIMTEN

Refters/vergaderruimten

Alle doorgangen tussen tafels en stoelen zijn minimum 0,90m breed en verlo-

pen in een vloeiende lijn. Een ingerichte ruimte dient nog over

voldoende draaiplaatsen (diameter 1,50m) voor rolstoelgebruikers te beschik-

ken. 

Kleedruimten

De gangen en sassen naar de kleedruimten zijn minimum 1,50m breed, de 

doorgangsbreedte van de deuren is minimum 0,90m.

De leesbaarheid van een gebouw en zijn inrichting kan verhoogd worden door 

het aanbrengen van een duidelijke structuur met voldoende kleurcontrasten. 

Vloeren, wanden,trappen en plafonds onderscheiden zich best van elkaar door 

een ander kleuren/ of materiaalgebruik.

De voor de functie van het gebouw relevante informatie (grondplan, etc…) 

wordt middels de nodige visuele, auditieve en tactiele signalen voorgesteld.

Er is een uniforme vormgeving voorzien binnen het hele gebouw.
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