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1.1 Situering
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Koksijde heeft plannen voor de bouw van een nieuwe Politiehuis. 

Dat de ambities niet van de minste zijn mag blijken uit de gedetailleerde 

projectdefinitie.  

Koksijde heeft een gebouw voor ogen dat een voorbeeld moet zijn binnen zijn soort: 

verwelkomend en transparant, maar ook zakelijk en professioneel. In Koksijde heeft men 

begrepen dat professionalisering & klantgerichtheid immers hand in hand gaan.

Gelegen langs de recent vernieuwde Duinenlaan zal het nieuwe Politiehuis centraal 

gelegen en vlot bereikbaar zijn voor personeel en bezoekers. Het Politiehuis zal 

zich inpassen binnen het BPA, dat als belangrijkse doelstelling ‘het behoud van de 

ruimtelijke kwaliteiten’ heeft. De wijze waarop het nieuwe gebouw zich verhoudt tot 

het omliggende weefsel van vrijstaande woningen enerzijds en de recente gebouwen voor 

gemeenschapsvoorzieningen anderzijds, vormt de rode draad doorheen dit ontwerp.

In voorliggende bundel worden deze elementen als leidraad gehanteerd voor het uitwerken 

van een concept dat aan de hand van concrete schema’s, schetsen en inspirerende 

impressies verder wordt verduidelijkt.

 

Wij zijn van mening dat met dit voorontwerp het startschot kan worden gegeven van een 

kwaliteitsvol project. Meteen is het ook de aanzet naar een nauwe samenwerking tussen 

de betrokken partijen (architect, ingenieur, bouwheer, centrum toegankelijkheid, 

buurtbewoners, etc).

1 Inleiding
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De manier waarop een nieuw Politiehuis kan worden geïntegreerd binnen de hierboven 

geschetste context vormt het voorwerp van een ruimtelijke en functionele analyse.

De projectzone is immers ruim bemeten, waardoor men het opgegeven programma van 

eisen ruimschoots kan realiseren. Toch is het wenselijk om op een intelligente manier 

om te springen met de beschikbare ruimte. De vraag stelt zich immers om niet de hele 

site te gaan bebouwen, maar slechts een deel ervan. Welk deel dan wenselijk wordt 

bebouwd wordt bepaald door een aantal -voor de hand liggende- factoren.

1. Functionele overwegingen: 

de parking als organiserende spil.

2. Ruimtelijke en programmatorische logica 3. Opportuniteiten op lange termijn.

1.2 Potenties van de site

Daarnaast zijn ook ruimtelijke en programmatorische factoren 

bepalend bij de keuze voor inplanting van het Politiehuis.

Het lijkt voor de hand liggend om het nieuwe Politiehuis te 

bouwen nabij de andere gebouwen voor gemeenschapsvoorziening. Op 

die manier ontstaat een cluster van (semi-) publieke gebouwen 

hetgeen de leesbaarheid van de plek in grote mate verhoogt.

Ook ruimtelijk sluit in die zin het Politiehuis qua grootte en 

schaal meer aan bij de het Sociaal Huis, Rusthuis en Cinema, 

dan bij de kleine korrel van de rustige en charmante wandel-

woonwijk.

In de projectdefinitie suggereert men om de bestaande parking, 

gelegen aan de overkant van de Duinenlaan, maximaal te gebruiken 

voor bezoekers en personeel van het toekomstige Politiehuis.

Op dat moment is het wenselijk om het gebouw zo dicht mogelijk 

tegenover deze Parking te positioneren, zodat de loopafstanden 

enigszins beperkt blijven. De parking komt hierdoor centraal 

te liggen, tussen Politiehuis, Cinema en Rusthuis, hetgeen een 

optimale en comfortabele ontsluiting garandeert.

Daarnaast mogen eveneens de parkeerplaatsen van het Sociaal 

Huis op het aanpalende terrein gebruikt worden ten behoeve 

van het Politiehuis, hetgeen om dezelfde reden pleit voor de 

positionering van het Politiehuis op de site, zijde ‘Sociaal 

Huis’.

Kiezen voor een inplanting waarbij het Politiehuis is 

gepositioneerd pal tegenover de Parking en naast het Sociaal 

Huis, is kiezen voor een scenario dat op lange termijn wellicht 

de meeste ruimtelijke kwaliteit in zich heeft.

Het resterende deel van het terrein kan op die manier:

1. hetzij onbebouwd blijven, zodat een groene buffer ontstaat 
naar de woningen.
2. hetzij op termijn ontwikkeld worden ten voordele van 
woongelegenheden (vrijstaande woningen met tuin, hetzij 
appartementen afbouwend naar de Tulpenlaan)
3. hetzij ingevuld worden met opnieuw een publiek gebouw. Op 
dat moment dient bekeken of de centrale parking nog voldoende 
toereikend is, en of een ondergrondse parking onder het nieuwe 
gebouw wenselijk is.

Dit zijn echter opties die in een latere fase dienen bekeken te 

worden, maar waar men vandaag reeds mee rekening kan houden.
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2 Ontwerpvoorstel

Voorliggend concept formuleert een helder en coherent antwoord op 

voorgaande doelstellingen. Het schema is tweeledig en vormt de basis voor de 

interne organisatie van het nieuw Politiehuis. We onderscheiden:

1. Een glooiend ‘duinenlandschap’ waarin een aantal (publieke) functies zijn  

ondergebracht. De verschijningsvorm die refereert naar de voor Koksijde 

typerende begroeide duinruggen is herkenbaar en draagt bij tot de integratie 

van het gebouw in zijn omgeving.

2. Een ‘bovenbouw’ die op een rationele en flexibele leest is geschoeid. Het is 

een eenvoudig en logisch volume met een zakelijke uitstraling.

 

2.1 Concept

back-office kantoren

Bovenbouw

Duinlandschap met publieke functies

A
B

C

INSPIRATIEBEELD Mieke Hill, St. Idesbald
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2.2 Landschappelijke integratie
Door de publieke sokkel van het gebouw op te vatten als een ‘glooiend 

duinenlandschap’ ontstaat een interessante dialoog met de omgeving. 

Het gebouw wordt een landschap, en tegelijkertijd wordt het landschap een 

gebouw, waardoor de verwevenheid van het gebouw met zijn omgeving wordt 

versterkt.

Er bestaan tal van voorbeelden waarbij dit concept succesvol is toegepast: een 

duin óp een gebouw, een gebouw uitgesneden uit het landschap of een door 

het gebouw omhooggeduwde ‘wilde’ tuin.

Dergelijke gebouwen - of landschappen- onderscheiden zich door hun positieve 

uitstraling. Ze hebben een zacht, toegankelijk en verwelkomend karakter, en 

kenmerken zich door hun genereuze houding naar de omgeving. 

EEN DUIN OVER EEN GEBOUW

Parking Ijzerpark onder een aangelegde duin in 

Knokke. (tuinontwerp Aldrik Heirman)

UITSNIJDING IN HET LANDSCHAP

Villa Vals, Zurich, Zwitserland (SeARCH & CMA arch.)

Intimiteit van de buitenruimte

OMHOOGGEDUWD LANDSCHAP

California Academy of Sciences (Renzo Piano arch.)

Intensief groendak





2.3 Architecturale en stedenbouwkundige integratie
Bovenop het ‘glooiende duinenlandschap’ -met meer publieke functies- wordt 

een strak, zakelijk en leesbaar volume gepositioneerd, waarin de nieuwe 

kantoren van de Politie Westkust zijn ondergebracht. De horizontale gevel 

van dit kantoorvolume is vericaal geritmeerd en creëert een dynamische 

beleving wanneer men het gebouw nadert. Anderzijds fungeren de lamellen 

als zonwering en garanderen ze de gewenste filter tussen publiek domein en 

interne structuur.  
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Het glooiende duinenlandschap laat het gebouw opgaan in zijn omgeving, waardoor de 

footprint van het balkvormige volume, en dus de impact op de ruimtelijke kwaliteit van de 

omgeving, beperkt kan blijven.

ZICHT VANUIT DE TULPENLAAN
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2.4 Werking, organisatie en ontsluiting

publieke zone, 
De publieke zone is veeleer beperkt en vormt de zone waartoe 

niet-geaccrediteerde en niet-begeleide bezoekers toegang hebben 

tijdens de vrije openingsuren. Grosso modo onderscheiden we 

de inkomfoyer (lobby), het accreditatiesas, de ratio, sana en 

almaplaza, alsook de zone voor het gebouw waar men kan parkeren 

(mindervaliden, bezoekers, fietsen, etc).

semipublieke zone

De semi-publieke zone vormt de zone tussen publieke zone 

en politionele zone. In deze zone hebben de bezoekers enkel 

toegang tot de voor hen geaccrediteerde plaatsen. De crèche 

bijvoorbeeld valt hieronder, alsook een aantal lokalen op +1 en +2 

(verhoorlokalen, crisisroom, meeting, etc.)

politionele zone

De politionele zone is die zone waar politie-gerelateerde taken 

worden verricht. Deze zone wordt voornamelijk gerealiseerd 

op +1 en +2, en slechts in beperkte mate op de gelijkvloers 

(douchecomplex & dispatching nabij dag/nachtbalie)

arrestantenzone

De arrestantenzone wordt ondergronds georganiseerd, waar 

ook de interventievoertuigen staan. Ondanks het feit dat 

dit complex ondergronds wordt gerealiseerd betreft het een 

menswaardige ruimte die toch voorzien is van natuurlijk daglicht 

via een (beveiligde) koer. Verder is deze ruimte brandveilig en 

geluidsisolerend geconcipiëerd. 

 

verticale circulatie en integrale toegankelijkheid

Het gebouw is voorzien van 2 circulatiekernen die op een 

logische  manier zijn ingeplant zodat de loopafstanden beperkt 

blijven. Trap en lift wordt hier gecombineerd zodat mensen 

met een beperking op eenzelfde manier in het gebouw bewegen. 

Ook zijn gangen en deuren voldoende breed en afgestemd op 

rolstoelgebruikers. 

Naast deze 2 personenliften is er tevens een goederenlift 

voorzien die de kelder vanaf de laadkade op +0, ontsluit. 

+0

-1

+1

+2

Bijzonder voor dit type programma is de strikte opdeling in beveiligingsniveaus. 

Aan de gewenste zonering (3 admin complexen + kribbe) van het gebouw 

worden 4 beveiliginsniveaus gekoppeld.  Dat dit een dwingende eis is, en dat de 

4 niveaus minstens bouwfysisch van mekaar zijn gescheiden, lijkt evident maar 

vergt inzicht in de werking, de organisatie en de filosofie van de Politiezorg. 

Deze bijzondere en belangrijke randvoorwaarde wordt dan ook als uitgangspunt 

gehanteerd bij de ruimtelijke schikking van de verschillende functies.  
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2.5 Grondplannen
Ondergronds wordt de parking voor dienstvoertuigen, arrestantencomplex en allerhande 

technische ruimtes en bergingen geörganiseerd.  Een dubbele (uit/in) toegang wordt 

voorzien langs de Duinenlaan.. Een extra vluchtuitrit is voorzien zijde Tulpenlaan. 
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Het grondplan van de gelijkvloerse verdieping is functioneel en logisch opgevat. 

Bezoekers worden haast vanzelfsprekend naar de toegang geleid., waarna ze onthaald 

worden aan de balie. Vanaf dat punt worden de ruimtes geschakeld en ontsloten volgens 

het gewenste beveiligingsniveau. We onderscheiden 4 niveaus of 4 zones:

publieke zone, semipublieke zone, politionele zone, en arrestanten en bedrijfskritische 

ruimtes
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De eerste verdieping staat in hoofdzaak ten dienste van de politionele zone gecombineerd 

met een aantal semi-publieke spreekkamers.
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De tweede verdieping staat eveneens ten dienste van de politionele zone 

aangevuld met een aantal semi-publieke lokalen.
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KANTOREN

KANTOREN

DUINENLAAN

L.

L.

L.

L.

L.

L.

TOEGANG PARKING -1

EXTRA UITRIT PARKING -1

LAADKADE
TOEGANG

KRIBBE

RATIO

DISP.

SANA ALMA

DOUCHES

2.6 Ruimtelijke structuur
De organisatie van het gebouw kan men eenvoudig 

afleiden uit de volumetrie, waardoor de leesbaarheid 

en de herkenbaarheid - belangrijk voor publieke 

gebouwen- vergroot.

Ook de interne structuur wordt bewust eenvoudig en 

leesbaar gehouden hetgeen dan weer de flexibiliteit 

en de gebruiksvriendelijkheid ten goede komt.
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De glooiende wand van de ontvangstlobby geleidt bezoekers haasst 

vanzelfsprekend naar de ingang van het nieuwe Politiehuis. De kribbe heeft een 

aparte toegang maar is intern wel verbonden met de politionele zone.
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2.7 Interieur & Sfeerbepaling

De binnenruimtes kenmerken zich door hun relatie met de 

buitenomgeving. In de foyer worden een aantal lobvormige ramen 

voorzien die de buitenruimte op een verrassende manier in scène zetten.

De sfeer is aangenaam, open en verwelkomend, de nadruk ligt op 

klantgeörienteerde dienstverlening.

‘s Avonds lichten de lobvormige perforaties sfeervol op.
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De kantoorruimte in de politionele zone 

is flexibel opgevat en iedere ruimte geniet 

van natuurlijk daglicht. 

ZICHT IN HET KANTOOR VAN DE KORPSCHEF 
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2.8 Materiaalgebruik en Onderhoudsvriendelijkheid
Naar materiaalgebruik toe worden enkel die materialen geselecteerd die 

geschikt zijn voor hun toepassing. We kiezen met andere woorden voor 

ecologische en duurzame materialen die een laag onderhoud vergen maar 

tegelijkertijd een lange levensduur kennen.

BINNENAFWERKING
Voor de binnenafwerking wordt eenzelfde logica gehanteerd. LAAG 

ONDERHOUD en DUURZAAMHEID boven alles.

Ondanks de ongedwongen, open sfeer van het politionele deel, 

dienen de kantoren en vergaderunits de nodige privacy te 

kunnen bieden. Daarom worden de nodige akoestische maatregelen 

getroffen en worden aangepaste akoestische vloeren voorzien. In 

de cafetaria komt een onderhoudsvriendelijke een waterbestendige 

vloer, opdat aan de huidige eisen inzake hygiëne kan worden 

voldaan.

HOUTEN BINNENSCHRIJNWERK
Voor het binnenschrijnwerk wordt er in hoofdzaak gewerkt met 

hout. Al het gebruikte hout zal het FSC-label dragen.. De letters 

FSC staan voor Forest Stewardship Council, wat neerkomt op 

een internationale Raad voor Duurzaam Bosbeheer. Dit is een 

organisatie waarin  vooruitstrevende boseigenaren, houthandelaars, 

milieugroepen en vertegenwoordigers van lokale bevolkingen 

samenwerken om wereldwijd het bosbeheer te verbeteren. Doel van 

deze raad is zowel in de noordelijke als de zuidelijke bossen een 

ecologisch en sociaal verantwoorde manier van  houtproductie te 

stimuleren. De houten schrijnwerkgehelen worden afgewerkt met 

een watergedragen (vrij van schadelijke solventen) transparante 

vernislaag.

PLINT IN NATUURSTEEN
De publieke sokkel van het gebouw wordt gerealiseerd in 

natuursteen. Dat dit een duurzame en ecologische oplossing is, is 

wel duidelijk: natuursteen is een 100% natuurlijk product dat op 

een natuurlijke manier verweerd en bovendien onderhoudsarm is.

 We denken in de eerste plaats aan een lokaal ontgonnen 

natuursteen zodat transportkosten beperkt blijven. De 

detaillering & aansluiting met andere materialen (bijv. ramen) en 

de nuances in de natuursteen zullen in grote mate bijdragen tot 

de expressie van de gevel. 

EEN DRAGENDE BUITENGEVEL IN PREFAB BETON
De buitengevels worden opgebouwd uit dragende prefab betonnen 

gevelelementen. Deze elementen zijn glad bekist waardoor ze niet 

vervuilen en een lange levensduur kennen. 

HOUTEN BUITENSCHRIJNWERK
De ramen worden in tropisch hardhout uitgevoerd met FSC 

label. Deze worden onbehandeld geplaatst en verouderen op een 

natuurlijke manier, waardoor ze vergrijzen.
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2.9 Stabiliteit en mogelijkheid tot uitbreiding

ALGEMENE PRINCIPES
Als uitgangspunt voor de structuur van het gebouw wordt 

vertrokken van volle of verlichte vloerplaten zonder balken 

structuur. Wij gaan uit vaan een vloerdikte tussen 30 en 40 cm 

dik zodat er overspanningen kunnen gehaald worden tot 10 meter 

tussen de steunpunten en de steunlijnen.

Een tweede uitgangspunt is het werken met een dragende externe 

gevel. Dit principe hebben wij ondertussen reeds meermaals 

toegepast in tal van projecten (vb ziekenhuizen, rusthuizen, etc)

Deze draagstructuur wordt dmv een thermisch onderbroken 

verbindingsstructuur gerealiseerd zodat er aan thermische en

akoestische eisen kan voldaan worden. 

FLEXIBILITEIT
Het grote voordeel van deze uitgangspunten is dat er nergens 

doorhangende balken of hinderlijke kolommen zijn. 

Inzake aanbrengen van technieken is dit enkel een voordeel. Het 

voorzien van schachten is op deze manier ook zeer flexibel en 

zelfs achteraf aanpasbaar.

Door het ontbreken van kolommen is het gebouw naar de toekomst 

toe ook zeer flexibel en gemakkelijk aanpasbaar aan toekomstige 

noden. Enkel de niet dragende binnenstructuur moet op dat 

ogenblik aangepast worden en de dragende “doos” kan integraal 

behouden blijven.

EENVOUDIG EN GOEDKOOP
De structuur is dus eenvoudig en goedkoop, zeker omdat , 

door de kleine constructiehoogte ook de hoogte van de gevel 

beperktblijft. Het beperken van de geveloppervlakte, één 

van de duurste elementen bij een gebouw, werkt nogmaals 

kostenbesparend.

TOEKOMSTIGE UITBREIDING OP HET DAK
Op een eenvoudige manier kan een extra toekomstig verdiep 

voorzien. Door de logische opbouw van de structuur zal dit 

extra verdiep nagenoeg alleen extra kosten meebrengen in de 

funderingen. Inderdaad gaan de lasten gewoon vertikaal naar 

beneden rechtstreeks naar de funderingen. Deze extra kost is dus 

laag in de eerste fase.

OPBOUW GELIJKVLOERS
De structuur op de gelijkvloers is rechttoe rechtaan, en heeft 

weinig complexiteit in zich, waardoor ook de kosten beperkt 

kunnen blijven.

ONDERGRONDSE WATERDICHTE KUIP ALS PARKING
Gezien onse ervaring met een ander soortgelijk project in deze 

streek menen wij dat het mogelijk moet zijn om te werken met een 

algemene dragende plaat op kelderniveau. Het grondwaterniveau 

bevindt zich tussen 1,5 en 2 meter diepte. Er zal dus zeker 

rekening moeten gehouden worden met de opwaartse krachten tgv dit 

grondwater. Dit zouden wij willen realiseren door gebruik te maken 

van het gewicht van de aan te brengen duinen in combinatie met 

eventuele trekpalen. 

De waterdichting zullen we realiseren door een waterdichte 

betonnen kuip, met een drainerende polyvloer op de 

funderingsplaat.

BESLUITEN
De bedoeling is een gebouw te ontwerpen met een eenvoudige en 

leesbare structuur zodanig dat de technieken gemakkelijk

kunnen aangebracht worden en met een maximale flexibiliteit naar 

de toekomst toe. 

DRAGENDE GEVEL in glad bekist prefabbeton.

Door de structuur vandaag op een logische wijze te concipiëren 
kan het gebouw later op een eenvoudige manier worden uitgebreid 
met een extra bouwlaag. 

Ook op vlak van de structuur gaat men uit van een 

logisch, betaalbaar en flexibel concept, waarmee een 

duurzaam, aanpasbaar en uitbreidbaar gebouw kan worden 

gerealiseerd. 

UITBREIDING

PROFIEL BPA
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3 Duurzaamheid

3.1 Algemene aanpak

K - PEIL 
Het is absoluut noodzakelijk de buitenoppervlakken voldoende te 

isoleren.

Hiertoe zal in eerste instantie voldoende aandacht moeten 

besteed worden aan de dakconstructie, die meestal het grootste 

energieverliesoppervlak beschrijft en het glasoppervlak, meestal de 

zwakste schakel in de gebouwschil.

Indicatief geven we hieronder het ambitieniveau aan dat we trachten 

aan te houden. Dergelijk isolatiepakket leidt ons voor een dergelijk 

gebouw meestal naar K-waardes onder de K28.

Wat betreft de keuze van het isolatiemateriaal verwijzen we 

graag naar de mogelijkheid om in plaats van bijvoorbeeld PUR, 

milieuvriendelijkere materialen te gebruiken. 

De Nibe-index toont hierbij de opties, waarbij rotswol of resol 

bijvoorbeeld als duurzamere alternatieven beschouwd worden. In 

deze index worden vervuiling bij productie, energieverbruik bij 

productie, plaatsing en recycleerbaarheid op het einde van de 

levensduur.

verliesvlak type isolatie    gem. U waarde

dak  25 cm rotswol    0.17 W/m²K

gevel  12 cm PUR of alternatief  0.18 W/m²K

vloer  12 cm PUR of alternatief  0.18 W/m²K

glas  dubbele beglazing   1.0 W/m²K

Niet enkel de buitenschil, maar ook de onderliggende bouwlagen zullen 

extra geïsoleerd worden. Dit om ook de interne energieverliezen te 

beperken en de akoestiek te verbeteren.

Op de volgende pagina wordt een eerste K-peil berekening uitgevoerd 

waarbij we nu reeds eindigen met een K-peil 18. Dit peil zal verlaagd 

worden wanneer de bouwknopen mee in rekening worden gebracht.

Stap 1: Beperk de energievraag 

Om de verschillende technieken optimaal te kunnen benutten moet er 

vooraleerst aandacht besteed worden aan de energetische prestatie 

van de gebouwschil. We denken hierbij vooral aan:

– Compactheid

– Isolatiewaarden

– Luchtdichtheid

Door elkeen van deze componenten te optimaliseren wordt de 

energievraag op passieve wijze geledigd, wat meteen de eerste en 

belangrijkste stap naar een energiezuinig gebouw betekent. Dus 

zonder dat de technische installaties beschouwd worden, verlagen 

we reeds drastisch de nood aan energie.

COMPACTHEID

Het realiseren van een compact gebouw is cruciaal om de 

energieverliezen door transmissie te minimaliseren.

Beter nog dan isoleren is het vermijden van transmissieverliezen 

door het beperken van de hoeveelheid buitenoppervlak. We spreken 

hier over de compactheid, de verhouding tussen het totale omsloten 

volume en de gecombineerde verliesoppervlakte van muren, dak en in 

mindere mate vloer. Hoe meer m³ volume per m² verliesoppervlakte, 

hoe beter.

Het huidige bouwvolume bestaat uit een balkvormig prominent 

gedeelte, dat slechts in geringe mate warmteverliezen heeft naar 

de vloer toe, gecombineerd met een in de bodem verzonken gedeelte, 

waardoor een vrij goede compactheid te verwachten is. 

Door specifieke ruimtes te verzinken in de bodem (of de bodem op te 

trekken tegen de gebouwen), wordt de hoeveelheid verliesoppervlakte 

beperkt, maar wordt ook een dempend effect gecreëerd inzake 

temperatuurschommelingen, waardoor er een natuurlijk koelend 

effect zal optreden.

Ontwerpaanpak

In een traditionele ontwerpomgeving worden het gebouw, zijn schil en 

vorm volledig uitgewerkt door de architect, waarna het studiebureau 

de berekening van de technieken uitvoert en de plannen intekent, 

met onvermijdbare problemen tot gevolg op het vlak van integratie 

én energieverbruik.

Ons concept bestaat er daarom in om architectuur en technieken 

gelijktijdig te ontwikkelen in één gebundeld pakket. Hierbij trachten 

we het benodigde (hoge) comfort te realiseren voor alle bewoners 

zonder dat de technieken een prominent aanwezige rol moeten spelen 

in de architecturale visie.

Van bij het schetsontwerp werken studiebureau en architect-

ontwerper in nauw overleg m.b.t. de elementaire opbouw van het 

project, met als doel een bouwfysisch geheel dat op zich reeds het 

beoogde klimaat binnen ondersteunt. 

Hierbij wordt allereerst rekening gehouden met enkele basisaspecten 

van het energieverhaal, zoals compactheid, isolatie en luchtdichtheid.

Pas in tweede instantie worden de technische installaties 

geconcipieerd waarbij gebruik van lokaal beschikbare primaire, 

hernieuwbare energie en zorg voor een energieomzetting met zo 

klein mogelijke verliezen centraal staan (hoge COP).

Trias Energetica

Het uitgangspunt om deze woningen te bouwen is de “Trias Energetica”. 

Een ecologische kapstok waaraan men elke ingreep kan aftoetsen. De 

Trias Energetica behelst 3 grote elementen: het beperken van het 

energievraag en aldus verbruik, het gebruiken van duurzame energie 

en ten slotte van duurzame technieken. We voegen hierbij graag 

nog een vierde stap, namelijk de toekomstgerichtheid, waarbij de 

installaties zoveel als mogelijk worden bedacht met een zekere graad 

van flexibiliteit, zodat toekomstige wijzigingen, veranderingen of 

opwaarderingen met de geringste impact kunnen gebeuren.

In onderstaande visienota stellen we een algemene 

aanpak voor tot het duurzaam bouwen voor het nieuwe 

Politiecommisariaat te Koksijde.

Bij de bouw van relatief grote gebouwen is het belangrijk 

om alle gebruikers een identiek, hoog comfort te bieden, 

natuurlijk tegen een zo laag mogelijke energiekost. Hiervoor 

zal een volledig gestuurde technische installatie ontworpen 

worden.

De meeste energiebesparende technieken zijn genoegzaam 

bekend maar slechts door de juiste combinatie ervan en een 

zorgvuldig, holistisch ontwerp kan het reële gebouw een zo 

hoog mogelijk energieprestatieniveau bereiken.
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RATIONEEL OMGAAN MET ELEKTRICITEIT
Reflectie inzake rationeel energieverbruik bij elektrische 

installaties leidt onze aandacht ontegensprekelijk naar de grootste 

verbruikers van elektriciteit, namelijk verlichting. 

Zowel in de keuze van het type lamp als de sturing zal er rekening 

gehouden worden met het energieverbruik. Zo zullen we in het sanitair 

en de kantoren opteren voor sturing via aanwezigheidsdetectie. Met 

een eenvoudige aanwezigheidsdetectie is veel energie te besparen. 

Er zal bewust gekozen worden voor laag-energetische verlichting. 

Indien financieel mogelijk zullen deze automatisch gedimd worden in 

functie van het aanwezige daglicht.

LUCHTDICHTHEID
Een gebrek aan luchtdichtheid kan een grote invloed hebben op 

de energieprestatie en bijgevolg het E-peil tot 10 punten doen 

schommelen.

De luchtdichtheid wordt zowel gedurende het ontwerp beïnvloed 

(vermijden van moeilijk te plaatsen constructie-elementen) als 

tijdens het bouwproces zelf (zorg tijdens de uitvoering).

De n50-waarde is een uitdrukking voor de maat van luchtdichtheid. 

Dit is het ventilatievoud in het gebouw met een drukverschil van 

50 Pa over de gebouwschil. Wij stellen een n50-waarde van maximaal 

3 voor, een waarde die als maximum gehanteerd wordt voor gebouwen 

waarbij een balansventilatie wordt toegepast.

Concreet wordt vaak, na afwerking van het gebouw, een ‘blower-

door’ test uitgevoerd om de juiste infiltratiewaarde te bepalen en 

eventuele gebreken op te sporen. Deze test is niet verplicht maar 

wel aan te raden, zeker ook in het kader van het behalen van een 

correct E-peil.

Stap 2: Gebruik duurzame energie

WATERREDUCTIE EN GEBRUIK REGENWATER ALS TOILETWATER
Het basisprincipe bij het beperken van de vraag naar leidingwater 

is het reduceren van de hoeveelheid regenwater die in de riolering 

wordt geloosd. Dit gebeurt natuurlijk door een buffering van de 

beschikbare hoeveelheid water en het hergebruik ervan voor de 

toiletten of eventueel dienstkranen of koelingstoepassingen voor 

het gebouw.

ZONNEWINSTEN

De juiste oriëntatie van het gebouw kan een zeer grote invloed 

hebben op de binnentemperatuur. Om opwarming zo sterk mogelijk 

te beperken zal er gewerkt worden met automatisch gestuurde 

zonneschremen. Wanneer het nuttig is zal er optimaal geprofiteerd 

worden van de zonnewinsten.

Voorliggend ontwerp voorziet vaste zonnelamellen aan de buitenzijde. 

Tijdens het ontwerp zal de beste oriëntatie van deze lamellen 

worden bestudeerd. Hier wordt gezocht naar een evenwicht tussen 

zonnewinsten en opwarming tijdens de zomer.

Elke gevel zal apart ontworpen worden in functie van zijn gebruik en 

oriëntatie. Daarom wordt ook de beglazing gedifferentieerd volgens 

noodzaak, oriëntatie en mogelijkheden van daglichttoetreding.

GROENDAKEN

Typisch voor daken zijn de extreme verschillen in temperaturen, 

zowel voor zomer en  winter als voor dag en nacht. Bij de aanleg 

van een groendak zullen de temperatuurschommelingen minder extreem 

zijn en veel minder voelbaar naar de binnenomgeving toe. Daarnaast 

heeft het dak een bufferende werking naar neerslag toe, wat de 

noodzaak tot grote afvoerdebieten sterk verkleint.

Stap 3: Gebruik duurzame technieken

Eens de verliezen naar de buitenomgeving optimaal beperkt, kan 

onderzocht worden op welke manier het comfort in de ruimtes 

kan verzekerd worden. We bekijken op basis van de energetische, 

comforttechnische én financiële randvoorwaarden welke installaties 

een optimaal comfort kunnen leveren.

VENTILATIE EN KOELING

De ventilatie van het complex gebeurt met behulp van een 

balansventilatie. Deze staat in voor de toevoer van de correcte 

luchtdebieten in de ‘propere’ lokalen, en tevens voor de extractie 

van de vervuilde lucht terug naar de luchtgroep. Het grote 

voordeel van dit systeem is dat tussen de beide luchtstromen 

een performante warmteterugwinning kan voorzien worden. Warmte 

wordt zo uit de vervuilde lucht onttrokken en aan de verse lucht 

toegevoerd zonder dat hierbij extra energie dient toegevoerd te 

worden. Recuperatierendementen tot 80% zijn hierbij mogelijk.

Daarnaast wensen we in het project te onderzoeken of een aarde-lucht-

warmtewisselaar (ook wel grondbuis genaamd) een goede aanvulling 

kan betekenen, zowel in zomer als in winterregime. Een grondbuis 

zal namelijk de vers aangezogen lucht gaan voorverwarmen in de 

winter, of voorkoelen in de zomer. Gezien het project reeds een 

vrij grote hoeveelheid grondverzet vergt, zou dergelijke toepassing 

ook met een kleinere moeite kunnen geïmplementeerd worden. Hier 

werd in de raming reeds beperkt mee rekening gehouden.

Een andere vorm van actieve koeling zou in dit project zoveel als 

mogelijk vermeden worden. Naast de voorkoeling van de grondbuis 

zal daarom ook de toepassing van nachtventilatie bekeken worden.

blower-door-test principe warmtewiel
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NACHTVANTILATIE “FREECOOLING”

De toepassing van nachtventilatie in dit project wordt mogelijk 

gemaakt door de vormgeving van het concept. De balkvorm van het 

gebouw laat toe om te bekijken of deze natuurlijke spoeling gedurende 

de nachtelijke uren hetzij lateraal van gevel tot gevel, hetzij 

via een schouweffect naar de binnenpatio’s toe kan gerealiseerd 

worden. We gaan er in deze fase van uit dat de eerste variant 

hier de voorkeur heeft, gezien ook de mogelijkheid om toekomstige 

uitbreiding van de capaciteit boven op het dak van de momenteel 

voorziene balk te voorzien.

VERWARMING
Voor de verwarming wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de 

kantoren enerzijds en enkele ruimtes zoals de kinderopvang of de 

cellen. Op de laatste van de beiden wordt een vloerverwarmingssysteem 

voorzien, een ondertussen erg gekend systeem dat hoog comfort 

combineert met een laag energieverbruik. Het systeem lat tevens 

toe om een milde vorm van koeling toe te laten, zonder van actieve 

koeling te gaan spreken.

Voor de kantoren wordt momenteel uitgegaan van een eenvoudig 

systeem met vloerconvectoren, eventueel in een putconfiguratie.

EFFICIENTE OPWEKKING
Het gebruik van vloerverwarming heeft als bijkomend voordeel dat 

ze voor verwarming watertemperaturen van slechts 35 tot 40°C nodig 

hebben. Zo een lage temperatuurverwarming geeft ons de mogelijkheid 

om gebruik te maken van een warmtepomp. Deze extraheert energie 

uit lucht, water of de bodem en brengt deze naar een bruikbaar 

niveau voor gebouwverwarming. Voor dit project specifiek willen we 

de mogelijkheden onderzoeken om een bodemwaterwarmtewisselaar te 

plaatsen. 

Hierbij wordt de verwarming gerealiseerd door een aardgekoppelde 

warmtepomp met verticale wisselaars. In winterregime wordt 

warmte “opgepompt”. Zelfs op piekmomenten is het rendement op 

verwarmingsbasis minstens vergelijkbaar met de gebruikelijke goede 

actuele technieken.

Zoals op de figuur aangegeven is een bijkomend voordeel van deze 

techniek de aanwendbaarheid voor koeling in de zomer en dit zonder 

gebruik van de warmtepomp. De enige energie die er op dit moment 

gebruikt wordt is deze voor het circuleren van het water (geen 

compressie). Het gebruik van de boorgaten voor zowel verwarming als 

koeling heeft tot slot een algeheel positief effect. Gedurende de 

winterperiode werd de ondergrond uitgekoeld door de extractie van 

energie voor verwarming. In de zomer worden op die manier koudere 

temperaturen verkregen en wordt de ondergrond langzaamaan terug 

opgewarmd, klaar voor de volgende winterperiode.

Voor de verwarming van de kantoorbalk wordt gebruik gemaakt van 

een eenvoudiger techniek, namelijk de condenserende gasketel. Wel 

kan overtollige warmte in de zomermaanden gebruikt worden om de 

capaciteit voor de warmtepomp aan te vullen.

warmtepomp: boorgat-energieopslag-principe

principe freecooling
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5 Planning & Methodiek

5.1 Planning en beheersing van uitvoeringstermijnen
Een projectplanning zet alle fasen van het bouwproces op een rijtje. Ze houdt 

rekening met allerhande termijnen (zoals het verkrijgen van de stedenbouwkundige

vergunning, gunning van de aannemer, etc). Uit het vlotte verloop van andere 

projecten met analoge ontwerptermijnen blijkt de efficiënte manier van 

samenwerken tussen architecten en ingenieurs. 

Het feit dat elk teamlid bestaat uit zeer 

ervaren studiebureau’s inzake gelijkaardige 

overheidsopdrachten is een grote troef. De 

globale schaalgrootte van alle bureau’s samen 

is indrukwekkend. Dit brengt grote voordelen 

met zich mee qua planning en  flexibiliteit 

voor de verschillende studies. Doordat elk 

teamlid gespecialiseerd en ervaren is in 

zijn onderdeel, kunnen diverse disciplines 

tegelijkertijd hun studie uitwerken.

Deze conceptbundel vormt de basis voor 

het verdere ontwerpproces. Indien er van 

het programma wordt afgezien of indien 

er wijzigingen worden gevraagd, gaan wij 

na  welke invloed dit heeft op planning en 

budget. De voorlopige planning (zie schema) 

is opgemaakt aan de hand van de gegevens die 

momenteel voorhanden zijn. Het ontwerpteam 

is niet verantwoordelijk voor de extra 

tijdsmomenten ingelast voor andere partijen 

zoals daar zijn: de bouwheer, de overheid, 

stedenbouw of de aannemer.

Aan het begin van elke opdracht wordt samen 

met de bouwheer deze planning opgesteld en 

vastgelegd in het contract.

Aangezien de bouwheer slechts met één 

partij dient te communiceren, kunnen we 

beduidend veel tijd besparen, vergeleken 

met bouwdossiers van dezelfde omvang. Indien 

bijgevoegde planning wordt aangehouden, kan 

het nieuwe politiegebouw geopend worden 

begin 2015.

TIJDENS HET ONTWERP
Verschillende ontwerpopties worden door de 

architect, geadviseerd door zijn technische 

partners, doorgelicht. Dit gebeurt met 

betrekking tot de constructieve en 

bouwtechnische logica, consequenties voor 

de technische installaties,… Voor elk van  

deze elementen wordt steeds de impact 

op de bouwkost en de uitvoeringstermijn 

geëvalueerd.

Reeds in voorliggend schetsontwerp werd 

er rekening gehouden met een bepaalde 

bouwmethodiek. Hierdoor wordt niet enkel 

de bouwkost gedrukt bij een grootgschalig 

project, maar ook de uitvoeringstermijn.

 

TIJDENS DE AANBESTEDING
Het allerbelangrijkste om de uitvoerings-

termijn van de werken te kunnen garanderen, 

is het werken met een kwalitatieve, 

goed georganiseerde hoofdaannemer. Deze 

hoofdaannemer moet de organisatie van de 

werken in tijd en ruimte en de coördinatie 

tussen de verschillende neven- en/of 

onderaannemers op zich nemen. Dit aspect wordt 

reeds belicht in het aanbestedingsdossier.

TIJDENS DE UITVOERING

Zowel tijdens de projectteamvergadering (+ 

bouwheer) als tijdens de bouwvergadering (+ 

ontwerpteam en aannemer) wordt de planning 

uitvoerig besproken. De opvolging en 

bijsturing van de uitvoeringsplanning worden 

overlopen. Dankzij onze ruime expertise 

met analoge projecten, kunnen we de te 

verwachten problemen zeer snel detecteren 

en zelfs een stapje voor blijven. Hierdoor 

kunnen we proactief beslissingen afdwingen 

waar nodig, opdat de vooropgestelde planning 

niet in het gedrang komt.
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5.1 Procesgerichtheid & Procesbereidheid
Voorafgaande gesprekken met de bouwheer

Er zal een stuurgroep en een beslissingraad worden opgericht in 

overleg met de bouwheer. Voorliggend wedstrijdontwerp wordt in een 

eerste workshop geëvalueerd, de basis voor deze eerste evaluatie 

is het gunningsverslag.

Voorliggend wedstrijdontwerp is slecht een eerste conceptidee voor 

een  mogelijk politiecommisariaat, dit is geen eindresultaat. 

Enkel door uitvoerig overleg en aanpassingen kan er gewerkt worden 

naar een kwalitatief ontwerp.

Momenteel hebben wij als ontwerpers nog niet in dialoog kunnen 

gaan met de diverse betrokken partijen. Voorliggend ontwerp zal 

natuurlijk niet voldoen aan alle verwachtingen. Als ontwerpers 

hechten we bijzonder veel aandacht aan de eerste schetsfases om 

diverse varianten voor te stellen en te evalueren.

Als ontwerpers zijn we er ons van bewust dat het eindresultaat na 

diverse overlegmomenten zeer sterk kan afwijken van vooropgesteld 

ontwerpvoorstel. Dit is voor ons een evidentie.

Hiervoor zal de projectmanager diverse workshop organiseren met 

alle betrokken partijen. Steeds zal het vooropgestelde budget, 

programma, ambitieniveau inzake duurzaamheid, planning ... 

besproken worden van diverse varianten van het ontwerp.

De projectmanager controleert gedurende de ganse ontwerpperiode of 

alle studies en plannen in de vooropgestelde termijnen uitgevoerd 

worden. Hij staan constant ter beschikking van de stuurgroep 

en beslissingsraad om alle mogelijke technische problemen op te 

vangen. Zij zoeken samen met het ontwerpteam naar de meest optimale 

oplossing voor gelijk welk probleem.

Procesbeheersing

Wij stellen vanuit onze ervaring met vergelijkbare projecten dat 

voortdurende communicatie tussen de diverse betrokken zoals de 

beheerders, eindgebruikers, diverse interne afdelingen, stedenbouw, 

brandweer, buurtbewoners, technische partners, de hogere betrokken 

besturen, de diverse ontwerpers en eventueel andere betrokken 

partijen absoluut noodzakelijk is. Hierbij wordt gestreefd naar 

een werkbare, efficiënte en pragmatische overlegstructuur en 

informatiedoorstroming.

De gemaakte plannen en ontwerpen houden rekening met de 

verwachtingen van de betrokken partijen. Bovendien leveren we 

een extra inspanning om helder te communiceren en onze plannen 

met bevattelijke schetsen en korte schema’s te illustreren. Zo 

betrekken we de diverse partijen van bij aanvang tot oplevering in 

het grotere verhaal, van opdrachtgever tot eindgebruiker.

De complexiteit en alomvattendheid van deze studieopdracht maakt 

het noodzakelijk dat bijzondere aandacht besteed wordt aan 

projectbeheersing. Alle teamleden, zowel die van de stuurgroep 

van de bouwheer en degene van het studieteam, moeten op hun eigen 

niveau en in hun eigen discipline aantonen dat de beheers aspecten 

afdoende gewaarborgd zijn. 

Voor het nieuwe politiecomissariaat zal er op 2 niveaus gewerkt 

worden. Hiervoor wordt een beslissingsraad opgericht die bij 

elke belangrijke faseafronding of aanpassing gebriefd wordt. 

De stuurgroep is een meer beperktere vergadering, die evenwel 
voldoende multidisciplinair is samengesteld en op zeer regelmatige 

basis samenkomt. De stuurgroep fungeert als rechtstreeks 

overlegplatform tussen de mensen van de bouwheer en het ontwerpteam 

(leidinggevenden).

Beslissingsraad
De beslissingsraad is een overleg- en beslissingsplatform op het 

hoogste niveau. Hij is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

belangrijkste eigenaars en gebruikers of anderen in overleg met de 

opdrachtgever te voorziene actoren.

Op de vergaderingen met de beslissingsraad licht de projectmanager 
de stand van zaken van de studie toe en worden belangrijke 

beslissingen bekrachtigd. Zij worden bekrachtigd in de zin dat 

er steeds op voorhand een informele aftoetsing is gebeurd met de 

specifieke actoren zoals bij de beschrijving van de stuurgroep 

wordt toegelicht.

De projectmanager (van het ontwerpteam) zal steeds aanwezig zijn 

op deze vergaderingen. Indien noodzakelijk worden extra partners 

(ingenieurs, duurzaamheidspecialisten, veiligheidscoördinator,…) 

en andere mee uitgenodigd.

De beslissingsraad komt samen bij cruciale fasen van het project. 

Bijvoorbeeld bij de opstart en afronding van de opmaak van elke 

deelstudie. De beslissingsraad wordt tijdens de werken regelmatig 

gebriefd over de stand van zaken op de werf met nadruk op budget- 

en planningsaspecten.

Tijdens de werffase zal de beslissingraad ongeveer elke 4 à 6 weken 

samenkomen en bij elke belangrijke aanpassing. De beslissingsraad 

zal steeds gebriefd worden over de algemene planning en het verloop 

van het budget.

Stuurgroep geleid door de projectmanager

De stuurgroep is samengesteld uit een groep van vertegenwoordigers 

van alle partijen, doch wordt beperkt in aantal leden.

De stuurgroep wordt geleid door de projectmanager die de juiste 
informatie van alle betrokken partijen verzamelt en communiceert. 

Hij zal instaan om bij elke fase de correct betrokken partijen 

uit te nodigen en vooraf te briefen. De projectcoördinator zal 

verantwoordelijk zijn voor het algemeen dossierbeheer en de 

vlotte communicatie tussen de verschillende partijen. De bouwheer 

zal slechts met één partij communiceren over het project. De 

projectmanager verzamelt alle documenten en verspreid deze.

Tijdens de ontwerpfase lijken de vergaderingen van de stuurgroep 

meer op een vorm van workshop. De projectmanager zal deze 

workshops organiseren samen met de conceptverantwoordelijken 

van elke specialiteit (architectuur, stabiliteit, technieken, 

duurzaamheid). De stuurgroep zal steeds bestaan uit senior 

architecten en senior ingenieurs.

In deze workshops worden fase-gebonden en specifiek technisch en 

budgettaire thema’s besproken. Naargelang de fase en het thema waarin 

de studie zich bevindt, zullen de stuurvergaderingen uitgebreid 

worden met andere actoren zoals de EPB verantwoordelijke, ir 

akoestiek, de duurzaamheidsspecialist, de veiligheidscoördinator,…

Deze manier van werken heeft tot doel de belangrijke 

beslissingsmomenten die in de beslissingsraad dienen genomen te 

worden voor te bereiden. Door deze  voorafgaandelijke informele 

aftoetsing met specifieke actoren, slaagt men erin geen tijd te 

verliezen in afwachting van de officiële beslissing.

Betrokkenheidsmatrix

Gezien het belang van overleg is een goed georganiseerde 

overlegstructuur noodzakelijk.

Wij stellen voor om de procescommunicatie te stroomlijnen via de 

door ons ontwikkelde betrokkenheidsmatrix. Bij de opstart van het 

project zal in nauw overleg tussen de bouwheer en de projectmanager 

(lid ontwerpteam) de betrokkenheidsmatrix ingevuld worden met de 

namen van de betrokken partijen of personen. Op deze manier is het 

gedurende het gehele proces duidelijk wie op welk ogenblik op de 

hoogte dient te zijn van wat.

Het opstellen van een goede betrokkenheidsmatrix zorgt ervoor 

dat elke partij op het juiste moment op de hoogte wordt gesteld. 

In functie van elke fase zal zo’n betrokkenheidsmatrix opgesteld 

worden waarin elke partij per fase een ander statuut kan krijgen 

zoals er zijn per fase: Participerend, Betrokken, Geïnformeerd, 

Niet betrokken.






