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ANALYSE
ANALYSE LIGGING

Eeklo wordt doorsneden door de N9 (Stationsstraat) die de stad opdeelt in een 

noordelijk en een zuidelijk stadsdeel, beide met een eigen herkenbare structuur. 

De bouwblokken ten zuiden van de Stationsstraat tot aan de Zuidmoerstraat 

worden gekenmerkt door een opeenvolging van smalle straten (Collegestraat, 

Patersstraat, Kaaistraat, Visstraat) en grote bouwblokken met diepe tuinen. 

Binnen deze bouwblokken hebben een reeks collectieve functies zich historisch 

verankerd:

1. De Waai, een kloostergebouw dat dienst doet als een opvangcentrum 

voor probleemjongeren.

2. Het Beukenhof, oorspronkelijk een parochiecentrum / jeugdhuis.

3. Krüger, een voormalige brouwerijsite die werd omgevormd tot een 

winkelgebied.

Het Beukenhof en de Waai worden vooral gekenmerkt door hun grote, maar 

verwaarloosde parktuinen.

Ten zuiden van de Zuidmoerstraat domineert de scholencampus ten Doorn de 

structuur. De historisch belangrijke Kapel van dit instituut bevindt zich tegenover 

het Beukenhof.

De ocmw-campus is langzaamaan gegroeid binnen de gebouwen van de 

voormalige basisschool naast het Beukenhof.

Het OCMW-bestuur heeft deze campus omgedoopt tot de ZUIDKAAI, een 

samentrekking van ZUIDmoerstraat en KAAIstraat en hanteert een mediterrane 

havenmetafoor voor de benoeming van de verschillende gebouwen: Barcelona, 

Venetië, Marseille, ...
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De Waai Beukenhof

N9 STATIONSSTRAAT
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SITE

A.

Het bestaande masterplan lijkt ons te vertrekken vanuit de logica van de smalle 

straten, kleine percelen en tuintjes eerder dan vanuit de riante parken. De huidige 

benepen toegang aan de Zuidmoerstraat naast het park is hier een tekenend 

voorbeeld van.

Het ocmw-heeft de site van het Beukenhof aangekocht en het lijkt ons logisch 

beide percelen, park en school samen te voegen, (eerder dan verder op te delen) 

en de campus een duidelijk ADRES te geven d.m.v. het bestaande PARK. Dit 

bevordert de leesbaarheid en toegankelijkheid voor de bezoekers en geeft de 

campus een duidelijk gezicht in het stedelijk weefsel. Het Beukenhof maakt 

bovendien, meer dan de voormalige basisschool, deel uit van het collectief 

geheugen van Eeklo.

De campus wordt hierdoor effectief een campo, een open veld en onderscheidt 

zich typologisch van de omliggende woningen

B.

De in het masterplan voorgestelde inplanting van het nieuwe ocmw-gebouw lijkt 

ons eveneens voort te komen uit deze zelfde kleinschalige logica. Er wordt achter 

in het park een nieuwe tuin gecreëerd  die de monumentale Beuk insluit en in de 

schaduw stelt. De gebouwen Venetië, een beschermd monument, en Marseille, 

een recente toevoeging, ten noorden en zuiden van deze Beuk huisvesten de 

meest publieke functies van de campus. Dit lijkt ons een uitgelezen plaats om 

de relatie met het park te versterken en deze publieke functies te koppelen 

aan een zon-beschenen evenementenplein, waar bijvoorbeeld voor periodieke 

buurtactiviteiten zoals de Kaaifeesten kan gebruikt worden. 

We stellen daarom voor om het nieuwe administratief centrum te verschuiven 

naar het eerste plein.

Hierdoor worden alle administratieve functies aan elkaar gekoppeld, en zichtbaar 

gemaakt in de Zuidmoerstraat wat terug de leesbaarheid voor de bezoekers 

bevordert. Het ocmw-hoofdkantoor wordt daardoor het eerste aanspreekpunt 

op de Campus.

C.

Uit de bijkomende opmeting blijkt bovendien dat de afstand tot de percelen van 

de Patersstraat hier een stuk groter is. Dit geeft ons de mogelijkheid het nieuw 

gebouw een heel stuk compacter te maken en 4 bouwlagen te realiseren. In 

plaats van  een lange balk die het PLEIN terug van het PARK afsluit wordt de 

relatie tussen beide versterkt.

Het nieuwe administratief centrum wordt een zelfbewuste, statige STADSVILLA 

in de luwte van het PARK, met zijn voeten op het PLEIN.

Doordat alle toegangen tot de andere gebouwen zich aan het plein bevinden 

ontstaat een duidelijke hiërarchie tussen de verschillende diensten.

Het nieuwe volume blijft ruim binnen de 45° opgelegd door stedenbouw en de 

totale bouwhoogte komt overeen met de nokhoogte van gebouw Barcelona.

HUIDIG MASTERPLAN

VERSCHUIVEN NAAR  PLEIN

OPTIMALISEREN VAN RELATIE MET PARK
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NIEUW MASTERPLAN
We stellen voor het historische landschappelijke karakter van het beukenpark te 

behouden als benadering van de stadsvilla. Eens voorbij het plein voorzien we 

een opeenvolging van formele (parkeer)tuinen en het evenementenplein tussen de 

gebouwen Marseille en Venetië.

Hierdoor ontstaat een klassieke enscenering:

1. een informele, pittoreske wandeling doorheen het park begeleid de 

bezoeker naar de entree.

2. Villa met balkon en nevengebouwen

3. Formele tuinkamers die zichtlijnen bestendigen of afblokken en ruimte 

laten voor periodieke activiteiten.

Deze landschappelijke enscenering wordt doorgetrokken in het interieur van het 

administratief centrum.

Ons plan voor het Beukenhof behoudt het beschermd hekwerk aan de 

Zuidmoerstraat, bovendien wordt zoveel mogelijk van de bestaande verharding 

(belasting boomwortels) en beplanting (slechts 4 bomen, omtrek > 1m dienen 

gerooid) bewaard. De recente gerealiseerde fietsstalling dient te worden verplaatst. 

Dit is een relatief eenvoudig te demonteren structuur waarvoor enkel fundering en 

dakdichting dienen hernieuwd te worden.

De voetgangerstoegang wordt prominent aanwezig gemaakt door de verharding. 

De parkeerweg wordt deels opgenomen in de bodembedekking van het park. 

Beide paden hebben over een breedte van 4 meter voldoende draagvermogen 

voor brandweerwagens.

De tuinen kunnen in de loop van de volgende jaren gefaseerd gerealiseerd worden.

PITTORESK PARK

RENAISSANCE VILLA

FORMELE TUIN

Referenties Enscenering

Venetië

Marseille

Athene
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Door middel van een korte wandeling door het park bereikt men de hoofdingang 

van het administratief centrum.

Door de ingang te combineren met de verticale circulatie krijgt de bezoeker een 

gekadreerde inkijk op de interne werking van de OCMW diensten
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ECONOMIE VAN DE IDEALE VILLA

gelijkvloers:

De ENTREE en VESTIBULE bieden doorzicht naar de achterliggende tuinen.

In de VESTIBULE wordt een eerste mentale drempel ingebouwd naar het meer 

gesloten hart van het gebouw toe. De toegang wordt gecontroleerd door het 

onthaal, die eveneens als eerste aanspreekpunt fungeert. In deze zone worden 

ook de gesloten loketten voorzien. 

De inkom is echter zeer toegankelijk, zowel fysiek, als mentaal: men betreedt als 

het ware een geborgen stadsvilla vanuit een stadspark. 

Na de vestibule betreedt men de WACHTRUIMTE. Hier krijgt men een tweede 

doorzicht op de tuinen en wordt men onopvallend gadegeslagen vanuit het onthaal. 

Door de eerste drempel wordt de wachtruimte een veilige, geborgen haven, waar 

de privacy overheerst.  

Een functionele PANDGANG omringd wachtruimte en spreeklokalen. Deze kan 

dienst doen als ‘evacuatieweg’ voor de spreeklokalen. De opeenvolging van 

glazen wanden tussen de tuinen en de wachtruimte beschermt de privacy van de 

bezoekers.

De wachtenden hebben zicht op het voorbij wandelend personeel binnen en 

de bezoekers van de verschillende gebouwen buiten. Strategisch geplaatste 

hagen, bomen en een kunstwerk als focuspunt organiseren het tableau vanuit de 

wachtruimte.

Transparantie wordt hierbij ingezet als een subtiel controlemechanisme.

Het personeel heeft vanuit de tuinen direct toegang tot de pand-gang  en de 

aansluitende verticale circulatie.

verdiepingen:

De verticale circulatie wordt ingezet als een tweede publiek- private gradiënt. Vanuit 

de vestibule kan men gecontroleerd tot de lift en trappenpartij toegelaten worden. 

Deze geven op de eerste verdieping toegang tot de raadzaal en aansluitend de 

refter. Beide zijn gekoppeld aan een riant zuid-west georiënteerd terras. Door deze 

op de eerste verdieping te voorzien bevinden de gebruikers zich nog steeds in het 

park, onder de kruinen, maar afgeschermd van bezoekers. Voor het personeel is 

dit terras continue toegankelijk vanuit de interne circulatie.

Vanop de eerste verdieping maakt de trappenpartij een kwartslag, vanaf hier 

bevindt men zich op het terrein van het personeel. De stijgende trap accentueert 

de inkompartij en biedt terug zicht op het park. Bovendien worden de verschillende 

werkniveau’s ook visueel verbonden door de open trappenpartij. 

De 2 bovenste verdiepingen zijn geconcipieerd als flexibele kantoorvloeren. 

Het compacte volume biedt alle personeelsleden een plaats aan het raam. De 

meerderheid van de kantoren hebben bovendien uitzicht via 2 of 3 gevels. Alle 

werkplekken bevinden zich binnen een zone van 4,5m van de gevel. Deze zone 

is op verschillende manieren in te vullen: individuele werkplekken, grote of kleine 

landschapskantoren, vergaderruimtes. Door de centrale lift- en technische kokers 

worden gangen en leidingtrajecten tot een minimum herleid.

CONCEPT GEBOUW

De trappenpartij vlecht zich doorheen het volume waardoor een opeenvolging van 

doorzichten ontstaat: tussen de verdiepingen onderling en doorheen het gebouw 

naar het park, de tuinen en de ‘skyline’ van Eeklo. Het geheel vormt een “promenade 

architecturale” die de verschillende diensten en hun collectieve ruimtes met elkaar 

verbindt. Deze dragen bij aan de samenhorigheid en teamwerking.

De enscenering die start bij de toegang van het park wordt doorgetrokken tot de 

bovenste verdieping. De dagelijkse werkplek wordt een stadsvilla, een huis met 

vele kamers.

GELIJKVLOERS: afweging van 

controle en transparantie

VERDIEPING 1: raadzaal, refter en 

interne circulatie aansluitend bij terras

VERDIEPING 2: compacte circulatie 

omgeven door flexibele kantoren

VERDIEPING 3: aanpasbare kantoren 

en uitzicht op de skyline van Eeklo

Door de  bereikte compactheid ontstaan rijke visuele relaties tussen de verschillende 

kantoren, verdiepingen en diensten. Deze dragen bij aan de samenhorigheid en 

teamwerking

De interne visuele relaties worden steeds gekoppeld aan diepe zichten op de 

omgeving: compactheid met diepte.

CIRCULATIE gekoppeld aan 

vesnters op tuin, park en stad
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Inkompartij, raadzaal en refter, de verticale circulatie en de strategische doorzichten 

worden gedefinieerd als uitsparingen in dit grid. Dit uniform keurslijf wordt ingevuld 

met afwisselend open en gesloten delen, schrijnwerk en plaatmateriaal. De densiteit 

wordt bepaald door oriëntatie, doorzichten en functie van achterliggende ruimte.

Door het gebouw te verschuiven ontstaat een afgelijnd representatief plein, 

gedefiniëerd door gebouwen Barcelona, Athene, Marseille en het nieuwe 

administratief centrum.

Door te opteren voor een compact volume wordt de relatie met het park en de 

ruimere omgeving behouden.

De voorgestelde inplanting vooraan in het park, het compact volume over 4 

verdiepingen maken het OCMW aanwezig in de stad. De Zuidkaai blijft niet een 

enclave aan de rand maar wordt fysiek aanwezig in het centrum.

De flexibiliteit van de verdiepingen wordt doorgetrokken naar de gevel. De 

bekleding van het kubusje wordt gerealiseerd als een te prefabriceren bakstenen 

grid die het volledige volume omhult. 
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NIV 0 Schema  huidige situatie

pandgang rond spreek- 
kamers en kantoren

functionele stroken met 
zichten naar de parktuin

geborgen wachtruimte, 
bereikbaar via vestibule

Schema  alternatief 

kantoren kunnen naar- 
gelang de noden vrij 
worden ingericht: als één 
groot landschapskantoor of 
verschillende kleinere 
units.

Schema  shortcut

de ingangen van de 
kantoren en de deuren van 
de spreekkamers, zowel 
die naar de wachtruimte, 
als die naar de pandgang, 
zijn op elkaar uitgelijnd. Dit 
zorgt ervoor dat het 
personeel shortcuts kan 
nemen. 
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XXXXX

We hebben geopteerd voor een terughoudende vormgeving die de campus 

verenigt in een eenheid van vormtaal. De terughoudendheid in vormgeving wordt 

gecompenseerd in een bescheiden weelde aan ruimte: buiten in een optimaal 

behoud van park en tuinen, binnen in de wisselwerking tussen verschillende 

verdiepingen, verticale circulatie en doorzichten.

Voorbij het nieuwe administratief centrum komt men in de tuinen. Tussen 

gebouw Venetië en Marseille wordt een open plek gerealiseerd, gekoppeld 

aan de polyvalente ruimten van beide gebouwen. Voorbij het representatieve 

administratieve plein ontstaat een informeel evenementen plein dat kan ingezet 
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NIV +1 Schema  cafetaria + 
raadzaal

De cafetaria en de raadzaal 
zijn apart te bereiken en 
onafhankelijk van elkaar te 
gebruiken. Beiden hebben 
een toegang tot het ruime 
dakterras met zicht op de 
parktuin.
Werknemers kunnen ook 
rechtstreeks het dakterras 
bereiken via de circulatie

Schema  één ruimte

Door het openen van de 
schuifwand worden de 
cafetaria en raadzaal  
samengevoegd tot één 
grote polyvalente ruimte 
waar bedrijfsfeesten ed 
kunnen worden gehouden. 
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Door de Raadzaal en Refter op de eerste verdieping te voorzien die uitgeven op 

een zuidwest gericht terras ontstaat een afgeschermde plek voor het personeel. In 

het park maar afgescheiden van bezoekers.

Vanuit raadzaal en refter is er zicht op het centrum van Eeklo.
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NIV +2
Schema  huidige situatie

Via de circulatie wordt een 
doorzicht naar de parktuin 
gecreëerd.

Rondom rond zijn kantoren 
ingericht, zodat alle 
werknemers een bureau 
aan het ramen kunnen 
hebben. Hierdoor wordt er 
ten volle gebruik gemaakt 
van natuurlijke verlichting 
bij het werken. 

Schema  alternatief

De ring met kantoren kan volledig flexibel worden ingericht. Er kan 
gekozen worden voor enkele grote landschapskantoren, 
verschillende individuele kantoren of vergaderzalen. 
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Informele vergaderruimte aan kantoor Secretaris of wachtruimte voor Raadzaal.

Doorzichten naar park en plein.
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NIV +3
Schema  huidige situatie

via de circulatie en de 
vergaderzaal wordt een 
doorzicht naar de parktuin 
gecreëerd.

Rondom rond zijn kantoren 
ingericht, zodat alle 
werknemers een bureau 
aan het ramen kunnen 
hebben. Hierdoor wordt er 
ten volle gebruik gemaakt 
van natuurlijke verlichting 
bij het werkend. 

Schema  alternatief

De ring met kantoren kan volledig flexibel worden ingericht. Er kan 
gekozen worden voor enkele grote landschapskantoren, 
verschillende individuele kantoren of vergaderzalen. Indien de groei 
van de OCMW zo drastisch stijgt, zodat zelfs de voorziene extra 
kantoren niet voorzien, kan er worden gekozen om de oostelijke 
vleugel te vergroten en een deel van de circulatie bij het kantoor te 
nemen. 
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De verticale circulatie die zich doorheen het volume weeft en die de verschillende 

verdiepingen en diensten met elkaar verbindt.

Zicht vanop derde verdieping op het toegangspad in het park.
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via de circulatie en de 
vergaderzaal wordt een 
doorzicht naar de parktuin 
gecreëerd.

Rondom rond zijn kantoren 
ingericht, zodat alle 
werknemers een bureau 
aan het ramen kunnen 
hebben. Hierdoor wordt er 
ten volle gebruik gemaakt 
van natuurlijke verlichting 
bij het werkend. 

Schema  alternatief

De ring met kantoren kan volledig flexibel worden ingericht. Er kan 
gekozen worden voor enkele grote landschapskantoren, 
verschillende individuele kantoren of vergaderzalen. Indien de groei 
van de OCMW zo drastisch stijgt, zodat zelfs de voorziene extra 
kantoren niet voorzien, kan er worden gekozen om de oostelijke 
vleugel te vergroten en een deel van de circulatie bij het kantoor te 
nemen. 
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KELDER

De kelderverdieping is zo ingericht dat de 
zones het dichst tegen de circulatie, de zones 
zijn die het meest worden gebruikt.

De douches zijn dicht tegen de circulatie gelegen 
en dus goed bereikbaar voor het personeel.

Vervolgens zijn de kleinere bergingen voor de 
verschillende diensten en de voedselopslag 
ingericht. De serverruimte bevindt zich naast de 
liftschacht, zodat deze kan verlucht worden via 
de technische koker.

Het archief is ingedeeld in verschillende zones: 
een groot "dood" archief, ingericht met verrolbare 
archiefkasten en vier kleinere "levende" 
archieven voor de verschillende diensten. Deze 
opdeling is echter niet definitief en kan op elk 
moment anders worden ingericht. 

Via de circulatie leidt een andere deur naar de 
technische vleugel, waar de stookruimte en de 
ventilatie zijn geplaatst. Deze worden verlucht 
via een aparte koker.
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ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is niet langer een hol begrip, waar geen rekening mee dient 

gehouden te worden. Maatregelen om tot een duurzaam gebouw te komen zijn 

tegenwoordig een must. We zijn ervan overtuigd dat de verschillende actoren 

van het project samen aan die doelstelling moeten werken, om de gebruikers, 

die in het duurzame gebouw werken, leren en opvoeden te laten genieten van de 

voordelen ervan. 

Wat volgt, is een opsomming aan de maatregelen die wij aanreiken om tot een 

ecologisch duurzaam gebouw te komen.

 

1. Maximaal behoud en versterken van het bestaande context is één van de 

grondbeginselen van duurzaamheid.

-  Door ons volume compact te maken en verschillende lagen te stapelen creëren 

we een zeer kleine footprint. Hierdoor wordt de openbare ruimte, het park, ten volle 

benut. 

- Een weids uitzicht over een landschap(park) biedt een hoge kwaliteit qua 

ruimtelijke beleving. 

- Door de weidse uitzichten wordt de compacte manier van inrichting 

gecompenseerd en krijgt men zelfs in een compacte ruimte een zeer ruimtelijk 

gevoel.

2. Door het gebouw te verschuiven naar de luwte van het park wordt optimaal 

gebruik gemaakt van natuurlijke zonnewering. De bomen hebben minimum de 

zelfde hoogte als het gebouw. In de zomer werpen de kruinen hun schaduw op de  

zuid- en westgevel. In de winter is er voldoende daglicht toetreding

3. Het inplanten van de grote gemeenschappelijke fietsenstalling moedigt de 

gebruiker aan om de fiets te gebruiken.

4. Op de site wordt een natuurlijk milieu gecreëerd met de inbreng van extra 

groen. Structurerende groenzones en het openhouden van de ruimte voor de 

monumentale beuk scheppen aangename plekken om te vertoeven en bevorderen 

de luchtkwaliteit. 

5. Er wordt een beroep gedaan op regenwaterrecuperatie voor het spoelen van de 

toiletten. De verharding voor de parkeerplaatsen is waterdoorlatend. Tussen de 

verschillende ‘parkeertuinen’ worden onverharde stroken voorzien wat de infiltratie 

nog eens bevordert.

6. Het ontwerp gebruikt enkel duurzaam vervaardigde materialen. 

7. De energielast wordt sterk gereduceerd door de compactheid. De isolerende 

schil wordt beperkt gehouden. Door te opteren voor een structurerend baksteen 

gevelbekleding en invulpanelen kan tijdens de ontwerpfase, rekening houdend met 

oriëntatie, achterliggende functies afgewogen worden welke delen open blijven of 

dienen gesloten. Voor het bekomen van een laag E-peil is de isolatiewaarde het 

belangrijkste doorslaggevend element.

Door de geringe diepte van de kantoren is er een optimale zonlichttoetreding. de 

centrale circulatie ruimte wordt bijgelicht door de doorzichten.

8. Door de compactheid, de structurerende verticale circulatie ontstaat een helder 

leesbaar gebouw waarbij de toegankelijkheid voor bezoeker en gebruiker zeer 

natuurlijk verloopt.

- Door het combineren van functies, zoals de spreekkamers die ook als stille 

werkruimtes worden gebruikt, maakt met optimaal gebruik van de beschikbare 

oppervlakte. 

- Door de circulatie uit te voeren als een element dat de verschillende werkvloeren 

verbindt, kan men de circulatie zien als een plaats van sociaal contact. Hierdoor 

zijn de verschillende werknemers visueel verbonden. 

Bovendien is het zeer ruimte buitenterras, met zicht op de groene parktuin, 

toegangelijk vanuit de centrale circulatie, en dus bereikbaar voor alle werknemers. 

9. Het gebouw zal door zijn uitgesproken functie en inplanting als baken ook dienst 

doen als ontmoetingsplek niet enkel voor de campus maar ook voor de buurt. Dat 

komt niet enkel de samenwerking ten goede, maar ook het sociaal contact. 

10. Bij het ontwerp is innovatie een niet te onderschatten aandachtspunt. Hoe 

gaan de de gebruikers ermee om, is de technische installatie gemakkelijk bruikbaar 

door de personeelsleden of is alles centraal gestuurd, zodat tussenkomst van 

individuen niet nodig is? Dit alles dient afgestemd te worden met de gebruiker. Als 

ontwerper staan wij open voor dialoog en willen we de opdrachtgever steunen in 

zijn ambities.

DUURZAAMHEID
TECHNIEKEN

Het is de bedoeling dat er gewerkt wordt met innoverende technieken met een lange 

levensduur. Daarbij is het mogelijk is om enkele energiebesparende maatregelen te 

nemen, zoals de plaatsing van zonnepanelen en warmtepomp. 

Algemeen kan gesteld worden dat overal lage temperatuurverwarming wordt 

voorzien. Belangrijk is ook dat er niet geïnvesteerd wordt in koeling. Door de 

bouwfysische schil en situeering in het park zijn problemen van oververhitting in 

de zomer en te koude ruimtes in de winter opgelost.

Het streefdoel is E60.

MATERIALEN

We stellen voor om de gevel in prefabbaksteen op te trekken. Dit zou de 

bouwkost van de nieuwe gevel enorm drukken en er kan worden gewerkt met 

standaardelementen die meermaals gekopieerd worden rondom het gebouw. De 

stroken tussen het baksteen metselwerk worden opgevuld met schrijnwerk en 

plaatmateriaal, in functie van oriëntatie en functie

- Doordat we zeer compact bouwen, door de slanke detaillering en door de 

dragende constructies exact te dimensioneren kan er  bespaard worden op de 

grondstoffen.  Door de centrale plaatsing van de lift- en technische kokers worden 

bovendien de leidingen kort gehouden. 

- Minder afval tijdens de bouw door te bouwen met prefab-componenten.

- De twee bovenste verdiepingen zijn geconcipieerd als flexibele kantoorvloeren. 

Het compacte volume biedt alle personeelsleden een plaats aan het raam in een 

zone van 4,5m. 

De vloeropbouw en het ritme van de Gevel is zo geconcipieerd dat de  werkruimtes 

op verschillende manieren kunnen worden ingericht. Op deze manier zal het 

gebouw ook in de toekomst optimaal kunnen beantwoorden aan een eventueel 

vraag naar een nieuwe invulling. 




