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INHOUD VAN DE OFFERTE

a)een nota betreffende het concept of de verkennende visie van de ontwerper 
over de wijze waarop hij de opdracht benadert, in functie van de doelstellingen en 
uitgangspunten die de opdrachtgever verwoord heeft in de projectdefinitie en de 
benadering van aspecten van duurzaam bouwen.

b)schetsen, tekeningen, beeldmateriaal of andere die nodig zijn om duidelijk te maken 
op welke wijze de visie ruimtelijk zou worden uitgewerkt en gematerialiseerd;

c)een globale raming van bouwvolume en bouwkost binnen de vooropgestelde  
beschikbare middelen met name 10.330.578 euro [exclusief btw en erelonen]; 

e)een werkvoorstel voor de verdere organisatie van het planproces;

f)een voorstel en planning voor de opvolging van de kostenbeheersing gedurende het 
project;

I)een nota waaruit blijkt op welke vlakken het ontwerp voldoet aan aspecten betreffende 
duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid

CONTEXT (URBAN CONTEXT)

Het perceel ligt op de zoom tussen een residentiële buurt met alleenstaande woningen 
en een zone gekenmerkt door grotere volumes drijvend in het groen. Het ligt net 
tegenover Studio Koksijde en een klein plein dat in haar huidige toestand (zijnde 
parking) weinig aantrekkingskracht uitstraalt. De visie van dit plein als marktplaats, een 
plek voor bijeenkomst en ontspanning gaat in de bestaande context helemaal verloren. 

De site opgebouwd rond de Ter Duinenlaan splitst het perceel op in twee delen. De 
scheidingslijn is de uitbreiding van de grens tussen het cinema complex en het plein.

Het westelijke deel kent een privaat, veilig en gesloten karakter eigen aan een klassiek 
politiehuis. 

Het oostelijke deel krijgt een meer publiek karakter. De ruimtes openen zich in deze 
zone naar de bezoeker toe. De ingang met daarachter de lobby, het kinderdagverblijf 
en Ratio -, Alma - en Sana - Plaza.

Het programma wordt verzameld rond een plein in openlucht, opgevat als verlengstuk 
van de ‘marktplaats’ aan de overkant van de straat. Deze ruimte wordt gevormd als 
een landschap, deels groen, deels omhoog geplooid in de vorm van een amfitheater 
en deels ontworpen als een beschermende kap boven de toegang tot het gebouw. Een 
glazen volume die de lobby, Ratio -, Alma -, en Sana Plaza bevat verbindt het politiehuis 
met het kinderdagverblijf. Het volume werkt, symbolisch, als een glazen brug die de 
connectie maakt tussen het plein en daarbij de hele site rond de Ter Duinenlaan met 
de residentiële wijk achter het politiehuis.

Het westelijke deel van het perceel zal gebruikt worden als parking voor politievoertuigen 
en kan in de toekomst ingenomen worden bij een eventuele uitbreiding van het gebouw. 

Het plein, en de uitgesproken toegang tot het gebouw creëren een stedelijke kwaliteit. 
Het ruimtelijke karakter van het gebouw verhoogt de gebruiksvriendelijkheid. De 
buitenruimte kan ingezet worden voor speciale evenementen of demonstraties en zo 
inwoners en toeristen met de lokale politiemensen samenbrengen. 



   

OOST – PUBLIEKE ZONE  (EAST – PUBLIC AREA)

De hoofdingang brengt de bezoeker van het overdekte plein in de ‘broekzak’ van 
het gebouw waar het accreditatiesas (0.1) en de nachtbalie (0.2) zijn gelegen. Deze 
kleine ruimte werkt als een filter voor men de glazen lobby (0.4) betreedt. Ze is zo 
ontworpen en geplaatst opdat geen enkele bezoeker het gebouw ongecontroleerd 
kan binnendringen. Personeel kan de westelijke zone met de verschillende politionele 
afdelingen rechtstreeks vanuit dit sas betreden. 

De lobby (0.4) is een glazen, over drie niveaus open, ruimte die op het zuiden het 
toegangsplein overkijkt en op het noorden zicht biedt op de badstad. Deze ruimte 
krijgt een open en vriendelijke sfeer in het verlengde van het toegangsplein en creëert 
een visueel herkenningspunt duidelijk zichtbaar van de Ter Duinenlaan. Semi-publieke 
ruimtes (veiligheidsniveau 1) binnen de politionele zone in het westelijke deel van het 
gebouw openen naar de lobby in de vorm van galerijen. 

Ten oosten van de lobby ligt Ratio - en Sana Plaza; multifunctionele volumes met 
een hoogte van vijf meter die een flexibele organisatie bieden voor vergaderingen, 
presentaties of conferenties. Verplaatsbare akoestische wanden laten toe dat de 
ruimte opgedeeld kan worden in kleinere zones. Beide ruimtes zijn zo gepositioneerd 

dat deze uitsluitend gebruikt kunnen worden door personeel van de politie of geopend 
worden voor (semi-) publieke evenementen op speciale gelegenheden.

Bovenop dit volume ligt Alma Plaza met aangrenzend een terras. Twee loopbruggen 
boven de lobby verbinden Alma Plaza met de rest van het gebouw.
Naast de lobby liggen drie spreekkamers (0.5/0.6/0.7), de dagbalie (0.3) en het sanitair 
voor de publieke ruimtes. Vanuit de lobby heb je toegang tot niveau 1 en 2 waar je 
aansluiting vindt bij verschillende semipublieke ruimtes. Deze ruimtes kijken uit over de 
lobby en worden benaderd vanuit de afdeling waartoe ze behoren.

KINDERDAGVERBLIJF (DAYCARE)

Het kinderdagverblijf is gelegen aan de oostzijde van de publieke zone. Toegang tot 
het kinderdagverblijf kan rechtstreeks via het plein voor het gebouw of vanuit de glazen 
lobby. De crèche heeft haar eigen tuin en parkeergelegenheid voor zowel auto’s als 
fietsen. De leefruimte is groot en overgoten met natuurlijk licht. Ze kijkt uit over de tuin 
met speeltuigen. Vanuit deze ruimte is het sanitair en de berging met het kuismateriaal 
direct bereikbaar. Aan de achterzijde bevindt zich de ontvangstbalie, de keuken en het 
lokaaltje voor personeel. Bij de ingang vinden we de bergruimte.  
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WEST – POLITIEZONE (WEST POLICE ZONE)

De verschillende politionele afdelingen worden rond een binnenplaats geschikt. Ze 
overzien zowel het atrium als de straten rondom de site. Het volume wordt opgebouwd 
uit een kelder, gelijkvloers en twee verdiepingen. Niveau twee wordt slechts deels door 
het programma bezet zodat het gebouw de opgegeven hoogtes in de projectdefinitie 
respecteert. 

De binnenplaats heeft twee niveaus. Onderaan, op het niveau van de kelder, zorgt deze 
voor natuurlijk licht en lucht in de ruimtes er rond. De arrestantenzone bevindt zich op 
dit niveau zodat de gevangen gebruik kunnen maken van de koer voor de dagelijkse 
wandeling. 1 niveau hoger zorgt een dichtbegroeide groene zone voor een visueel en 
akoestisch scherm tussen de gevangenen en de hoger gelegen kantoorruimtes. 

De personeelsingang voor de politiemannen en –vrouwen ligt aan de oostzijde van het 
politiehuis. Toegankelijk vanaf de omheinde parking. 

De inkomzone is een lichte ruimte met zicht op de binnenkoer. Op hetzelfde niveau 
vinden we de gemeenschappelijke ruimten met kleedkamers, douches en toiletten 
voor mannen (1.2.5, 1.2.7) en vrouwen (1.2.6, 1.2.8), de droogkamer (1.2.4) en de 
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wapenkamer (1.2.9). De wapenkamer grenst nergens aan een buitenmuur. Vanuit 
de gemeenschappelijke ruimten zijn zowel de ondergrondse als bovengrondse 
parking vlot bereikbaar.

Zuidelijk plaatsen we twee afdelingen; directie openbare orde en directie 
interventie. De kantoren van beide afdelingen zijn flexibel ingericht, in geval 
van toekomstige veranderingen zijn deze ruimtes makkelijk aan te passen. De 
briefingroom politiezone westkust (1.10) heeft zicht op het toegangsplein. 

Op niveau 1 vinden we de directie recherche, directie ICT, leiding/stafdiensten en 
de directie verkeersdienst. Het overgrote deel van de kantoorruimtes heeft zicht op 
de groene binnenkoer. Vanuit deze afdelingen kan het personeel over de brug naar 
Alma Plaza. Semipublieke ruimtes worden gegroepeerd en krijgen uitzicht over de 
glazen lobby. Bezoekers benaderen deze kamers via de semipublieke galerij. Het 
personeel gebruikt de ingang aan de overliggende zijde rechtstreeks vanuit haar 
afdeling.

Op niveau 2 zijn de afdeling HRM/Interne zorg en het lokaal commissariaat 
gesitueerd. Ook op dit niveau overkijken de kantoren de patio en het groendak dat 
uitgeeft op de Ter Duinenlaan. Semipublieke ruimtes zijn ook hier in de richting van 
de lobby geplaatst. Alma Plaza is vlot toegankelijk via de loopbrug die ook op dit 
niveau aansluiting vindt. 

 
KELDER + ARRESTANTENZONE (CELLAR + ARRESTEES AREA)

De arrestantenzone en het logistiek complex worden op het niveau -1 
ondergebracht. Het atrium dringt gedeeltelijk door tot dit niveau, zo geniet een 
deel van de kelder natuurlijk licht en ventilatie. De binnenkoer doet dienst als tuin/
rustruimte voor de gevangenen. De cellen liggen rond deze koer. Gearresteerden 
worden binnengebracht via de ondergrondse garage in het voertuigensas dat men 
langs twee kanten kan sluiten door middel van metalen poorten. Ze komen in de 
circulatiezone omringd door de verschillende dienstlokalen. Vlak bij de ingang 
ligt het regielokaal (0.9), verder het ontvangst- overleglokaal advocaat (0.6), het 
dokterskabinet (0.7) en het toezichtlokaal minderjarigen (0.4). Net voorbij de 
toegang tot de arrestantenzone ligt de collectieve cel (0.11) aangrenzend het 
administratielokaal collectieve cel (0.12). Noordelijk liggen de individuele cellen 
(0.20) alsook de verhoorkamers (0.14) en douches (0.17). Deze ruimtes vangen 
het natuurlijke licht door de gang.

De resterende kelderruimte wordt voor opslag en technische ruimtes aangewend. 

In de ondergrondse parkeergarage wordt plaats voorzien voor auto’s, bestelwagens, 
moto’s en fietsen. Afsluitbare ruimtes worden voorzien voor in beslag genomen 
voertuigen, speciale voertuigen en het onderhoud aan de voertuigen. De helling 
wordt benaderd via de Chrysantenlaan. Naast de toegang tot de helling ligt de 
oprit van de bovengrondse parking. Naast parkeerplaatsen vinden we hier de 
hondenkennel en het containerpark. De bovengrondse parking is volledig omheind. 
Toegang tot zowel boven als ondergrondse parking wordt begrensd door middel 
van een poort.
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IN HET GEBOUW VIER BEVEILINGSNIVEAUS ONDERSCHEIDEN                                                                                                   

beveiligingsniveau 00
-publieke zone

beveiligingsniveau 01
-semi-publieke zone

beveiligingsniveau 02
- politionele zone, parking

beveiligingsniveau  03
-arrestantenzone

beveiligingsniveau 02
-politionele zone
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MATERIALEN (MATERIALS) 

De factoren die meespelen in de keuze van de materialen zijn; een optimale prijs/
kwaliteit verhouding en onderhoudsvriendelijkheid op maat van de gebruiker. De 
structuur die we voor het hele gebouw voorstellen zijn vloerplaten in gewapend beton 
ondersteund door kolommen in datzelfde materiaal. Dit maakt dat het grondplan zeer 
flexibel opnieuw in te delen valt bij veranderingen bij de politie. Er zijn zo goed als 
geen structurele tussenwanden in het hele gebouw, zodat deze wanden verplaats of 
verwijderd kunnen worden bij nieuwe noden. 

Het dak wordt deels als groendak opgevat, deels bedekt met een houten plankenvloer 
(terraszone) en deels beschermd tegen het wisselvallige Belgische klimaat met kiezels. 

Het dak boven het toegangsplein krijgt een metalen structuur. Het wordt opgetrokken 
uit driehoekige metalen liggers die de grote overspanning over het plein mogelijk 
maken. 

Bovenop deze structuur ligt een lichte, deels geperforeerde metalen plaat. Deze 
plaat biedt het plein bescherming tegen zon en regen en geeft tegelijk vrij spel aan 
natuurlijk licht. Het plein en het amfitheater krijgen grote betonnen tegels. Delen van 
het amfitheater worden met hout afgewerkt zodat hier en daar banken gecreëerd 
worden. Het landschap wordt uit aarde, die eerder voor de constructie uitgegraven 
werd, opgetrokken. De ‘heuvels’ zijn met gras en met de vegetatie die we in de duinen 
terugvinden bedekt.

GEVEL (FACADE)

De gevels van de publieke en semipublieke ruimtes zijn grotendeels in glas en dus 
transparant. Achter deze glazen gevels bevinden zich, aan de westelijke zijde, de 
semipublieke ruimtes bestemd voor het politiewerk en, aan de oostzijde, Ratio -, Alma - 
en Sana Plaza. Zonnewering wordt, indien gevraagd, aan de binnenzijde aangebracht. 

Deze biedt intimiteit en bescherming wanneer nodig. 

 De kantoren krijgen een semitransparante gevel, raamopeningen zijn beglaasd.  

architectonisch 
beton

geperforeerd 
metalen paneel groen dak buitenhout houten vloer

aluminium 
gevelplaat
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I Inleiding
Tijdens het ontwerp hebben we de belangrijkste aspecten inzake duurzaamheid en 
akoestiek gestuurd en opgevolgd, om te komen tot een optimaal concept voor het 
gevraagde gebruik, in harmonie met de architectuur en technische installaties.

II Duurzaamheid
II.1 Situering
Het Europese klimaatbeleid 20-20-20 wordt voor het deelaspect ‘energieverbruik in 
gebouwen’ geïmplementeerd in de richtlijn rond de energieprestatie van gebouwen.  
Dit Europese beleid wordt weerspiegeld in de Vlaamse energieprestatieregelgeving. 
De Europese Commissie keurde in de periode 2010-2011 een sterke verstrenging van 
het energiebeleid goed, wat zich straks zal vertalen in nieuwe energieprestatie-eisen in 
Vlaanderen.  Het Europese beleid en de energiedoelstellingen zijn in drie documenten 
opgenomen:
• 2006 - Actieplan voor energie-efficiëntie - Het potentieel realiseren.
• 2010 - Geactualiseerde richtlijn inzake de energieprestaties van gebouwen.
• 2011 - Stappenplan naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050.

Het beleid omvat een hele reeks maatregelen op korte en middellange termijn met het 
oog op de realisatie van die doelstelling. De prioritaire acties van het actieplan zijn:
• eisen voor de etikettering van apparaten en toestellen en minimum prestatie-
eisen;
• eisen voor de energieprestaties van gebouwen en gebouwen met een zeer 
laag energieverbruik, de zogenaamde ‘bijna energieneutrale gebouwen’;
• efficiëntere electriciteitsproductie en -distributie;
• het verbeteren van de energie-efficiëntie van auto’s;
• het aanmoedigen van een adequate financiering van investeringen in energie-
efficiëntie voor KMO’s en ESCO’s (energiedienstverlenende bedrijven).

Het Europees beleid bevordert het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, met 
als doel om in 2020 het aandeel van de energie uit hernieuwbare bronnen te doen 
stijgen tot 20% van het totale energieverbruik. 

De bouwsector is in het Europese beleid een cruciale factor, en speerpunt van het 
energiebeleid in gebouwen is het stimuleren van ‘nearly zero energy buildings’ of bijna 
energieneutrale gebouwen.
De Europese Commissie besliste dat alle nieuwe gebouwen waarvoor de bouwaanvraag 
ingediend wordt na 31 december 2020 energieneutraal moeten zijn. Voor nieuwe 
publieke gebouwen geldt dit omwille van de voorbeeldfunctie al vanaf 31 december 
2018. 

We vertrekken in het wedstrijdproject van de doelstelling om de het gebouw als een 
laag energie gebouw te ontwerpen.  In samenspraak met de opdrachtgever kan dit 
verder doorgedreven worden naar een bijna energieneutraal gebouw, door enkele 
bijkomende maatregelen, en tenslotte naar een energieneutraliteit, door bijvoorbeeld 
het plaatsen van fotovoltaische zonnepanelen.
In termen van K-peil wordt uitgegaan van een K-peil 30, terwijl we ontwerpen naar een 
E-peil rond 60   65, zonder rekening te houden met bijvoorbeeld de plaatsing van de 
fotovoltaïsche panelen.  We beschouwen deze laatste ingreep op dit ogenblik nog niet 
als kostenoptimaal, maar gaan ervan uit dat dit wel kostenoptimaal wordt in aanloop 
naar de invoegetreding van de Europese eisen.

II.2 Implementatie in het ontwerp
Algemeen
Om een laag energie gebouw te realiseren moeten een aantal basisregels gevolgd 
worden (in hiërarchische volgorde van belang):
• hoge isolatiekwaliteit van het gebouw: streefwaarde in wedstrijdontwerp K30;
• grondig daglichtontwerp en daglichtregeling van de kunstverlichting, in 
combinatie met een performante en regelbare buitenzonnewering voor alle beglaasde 
oppervlakken;
• strikte beperking van het energieverbruik van andere electrische toestellen 
om de interne warmtewinsten onder controle te houden: dit beperkt de energievraag 
voor koeling;  het vraagt ook afspraken met de opdrachtgever rond energiegebruik van 
kantoorapparatuur;
• performant zonneweringssysteem om de energievraag voor koeling te 
beperkten; beveiligingsniveau 00

-publieke zone
beveiligingsniveau 02
- politionele zone, parking

beveiligingsniveau  03
-arrestantenzone

beveiligingsniveau 02
-politionele zone
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• lage temperatuur warmteafgiftesystemen en hoge temperatuur 
koudeafgiftesystemen;
• benutting van zonne-energie voor sanitair warm water.
• doelstelling E-peil E60   E65.

De meer ambitieuze doelstelling van zeer laag energie gebouw en tenslotte 
energieneutraal gebouw kan enkel in samenspraak met de opdrachtgever, en vraagt 
meer doorgedreven maatregelen:
• opvoeren van de isolatiekwaliteit van het gebouw van een 
passiefgebouwniveau, ongeveer K15;
• benutting van de bodem als hernieuwbare energiebron;
• benutting van zonne-energie als hernieuwbare energiebron; ontwerp van de 
dakvlakken zodat voldoende fotovoltaïsche panelen kunnen geplaatst worden;
• energieneutraliteit door het plaatsen van voldoende zonnepanelen.

Onze strategie voor het ontwerp bestaat er in:
• uit de bovenstaande lijst die maatregelen te implementeren die een lange 
levensduur hebben, en die op dit ogenblik een haalbare kostprijs hebben. De 
implementatie gebeurt zo dat de latere toepassing van meer verregaande maatregelen 
niet gehypothekeerd wordt ;

• de implementatie van duurdere maatregelen voor te bereiden, maar bij 
budgettaire beperkingen nog niet onmiddellijk uit te voeren. Deze strategie zorgt ervoor 
dat duurdere technologiën pas geïmplementeerd worden als ze door een bredere 
toepassing en de technologische evolutie een lagere kostprijs hebben.
• Gebruik van de Trias Energetica legt om de prioriteit van maatregelen vast te 
leggen:
o beperk het energieverbruik door beperking van de vraag ;
o gebruik duurzame energiebronnen ;
o gebruik eindige energiebronnen efficiënt.

Maatregelen inzake het gebouw en de gebouwschil
Een energiezuinig gebouw begint bij een goed geïsoleerd gebouw. 
Gebouwschilmaatregelen hebben een zeer lange levensduur en vormen een 
noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van passieve klimaattechnieken.

Er is getracht om de compactheid van het gebouw zo hoog mogelijk te houden en 
te verzoenen met andere randvoorwaarden: (1) een goede daglichttoetreding, (2) 
toegankelijkheid, (3) een optimaal contact met de buitenomgeving en (4) een correcte 
schaal van het gebouw in zijn omgeving.  Een hoge compactheid heeft een positieve 
invloed op de isolatiediktes en op de kostprijs van het gebouw (namelijk een kleiner 

buitenoppervlak met een kleinere isolatiedikte).
Met de ontworpencompactheid en glasoppervlakte is een K30 realiseerbaar met 15   
20 cm minerale wol in de gevel, 20   25 cm in het dak en 10 cm onder de vloerplaat. 
Koudebruggen worden vermeden.
De luchtdichtheid van de schil is belangrijk om de warmteverliezen te beperken en 
anderzijds noodzakelijk bij het gebruik van een mechanisch ventilatiesysteem met 
warmterecuperatie (n50 < 0.6). Deze eis zal zich vertalen in de gebouwdetails en de 
keuze van producten (luchtdichtheidsklasse raamkaders, vraaggestuurde ventilatie 
van de liftschacht, compartimentering schachten e.d.).

Uit vorige ontwerpstudies blijkt het energieverbruik voor verlichting de grootste 
energiepost in lage energie kantoorgebouwen.  Daarom is een goede daglichttoetreding 
in uitermate belangrijk. Bovendien draagt een goede daglichttoetreding bij tot 
een aangenaam contact met buiten, een levendige omgeving en minder kans op 
oververhitting in de zomer.  De meeste delen van het gebouw worden hoofdzakelijk 
of uitsluitend overdag gebruikt wat een optimale benutting van het daglicht mogelijk 
maakt.
Bij beeldschermwerk of projectie moet verblinding echter ten allen prijze worden 
voorkomen.
De bouwkundige maatregelen omvatten:



   

• een doordachte keuze van het percentage oppervlakte beglazing;
• de juiste keuze van de zonwerende en lichttechnische eigenschappen van de 
beglazing;
• het voorzien van buitenzonwering op alle beglaasde gevels; de 
buitenzonwering heeft een dubbele functie: het beperken van de warmtewinsten en 
het regelen van de daglichttoetreding om verblinding te vermijden.

De gevel bevat voldoende opengaande raamdelen om een individuele piekventilatie 
mogelijk te maken.  In overleg met de opdrachtgever kan er voor gekozen worden om 
in sommige gebouwdelen deze opengaande raamdelen te gebruiken voor nachtelijke 
ventilatie.
Mobiele buitenzonwering, piekventilatiemogelijkheden (opengaande ramen), het 
beperken van de interne warmtewinsten, en voldoende thermische massa helpen de 
koelbehoefte zoveel mogelijk te beperken zodat er in standaard kantoorruimten bij 
een niet te hoge bezetting (typisch > 10   12 m2/persoon) geen koeling moet voorzien 
worden om een aanvaardbaar zomercomfort te realiseren.

Maatregelen inzake de technische installaties
De hoge bezettingen in sommige ruimten, zoals vergaderzalen, leidt tot 

grote ventilatiedebieten. Om het warmteverlies via ventilatie te beperken is 
een ventilatiesysteem D (mechanische pulsie en extractie) toegepast met 
warmteterugwinning via een warmtewiel.

Wij stellen voor het complex te ventileren volgens de klasse IDA3 (22   36 m³/u/
persoon), en dit voor de meeste zones.  Het grote voordeel hierbij is dat bij een lager 
ventilatiedebiet steeds ook lagere energieverbruiken genoteerd kunnen worden. We 
wensen in dit complex daarom de verhouding hygiënisch comfort en energieverbruik 
op deze manier te optimaliseren.
In overleg met de gebruikers kan in sommige zones een hoger ventilatievoud voorzien 
worden, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf.

Het gebouw kent sterk verschillende gebruikstijden: normale kantooruren voor 
sommige diensten, permanentie, buitendiensten, kinderdagverblijf.  Het is daarom 
bijzonder belangrijk dat er geen energie gebruikt wordt in delen van het gebouw die 
niet in gebruik zijn.  Het concept van de technische installaties zal hierop bijzonder 
afgestemd worden.

Na een grondig overleg met de gebruikers over de manier waarop zij het gebouw 
gebruiken, zullen we de ventilatiekringen opsplitsen volgens de functie, zodat 

de ventilatiedebieten apart kunnen geregeld worden voor de diverse functies, 
bijvoorbeeld:
• kinderdagverbijf;
• politie - kantoorgedeelte;
• politie - utilitaire gedeelten zoals berging, archief,...;
• politie - utilitaire ‘natte’ gedeelten zoals kleedruimte,...;
• politie - arerstanten- en cellencomplex;
• politie - permanentie;
• politie - plaza, met potentieel hoge maar niet permanente bezetting.

Indien het economisch - een afweging tussen energiegebruik en installatie- en 
onderhoudskost - voordelig blijkt, zullen we de zonering van de installatie aanvullen 
met een sturing volgens de vraag: 
• door aanwezigheidsdetectie kan ventilatie in- en uitgeschakeld worden, 
bijvoorbeeld in sanitair;
• door een CO2 meting kan men de ventilatie traploos regelen in ruimten waar 
dit nuttig blijkt, bijvoorbeeld in de plaza’s waar de bezetting sterk kan veranderen in 
de loop van de dag;
• door een vochtigheidsmeting kan de ventilatie functioneren zo lang het 
nodig is om het vocht te verwijderen, typisch in de kleedruimten.
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Daarnaast wordt het ventilatiesysteem ontworpen met een zo laag mogelijke weerstand 
van het kanalensysteem om het energieverbruik van de ventilatoren zo veel mogelijk 
te beperken.  Daarom worden de luchtgroepen bij voorkeur redelijk dicht bij de te 
bedienen ruimten geplaatst. 

Het binnenblazen van de ventilatielucht gebeurt op een comfortabele manier.  De 
temperatuur van de ingeblazen lucht verschilt niet veel van de lucht in de ruimte dankzij 
de warmteterugwinning op de ventilatielucht en een beperkte bijkomende verwarming 
indien nodig.  De goede keuze van het aantal en type inblaasroosters beperkt  de 
luchtsnelheden en de turbulentiegraad.

Een goede binnenluchtkwaliteit betekent niet alleen voldoende verse lucht 
binnenblazen.  De kanalen langswaar ze passeren moeten onderhoudsvriendelijk zijn, 
evenals alle andere componenten zoals roosters en ventilatoren.  Een reinigingsbeurt 
van de kanalen is noodzakelijk elke 5 jaar.  Om dat onderhoud zo gemakkelijk als 
mogelijk te laten verlopen worden onderhoudsluiken voorzien in de kanalen. 

De verlichtingsinstallatie is opgevat om het energieverbruik voor kunstlicht zo veel 
mogelijk te beperken, onder meer door de volgende ingrepen:

• (te bespreken met de opdrachtgever) opsplitsing van de verlichting in een 
algemene verlichting, bijvoorbeeld tot een niveau van 200   300 Lux, en aangevuld 
met een werkplekverlichting die bijlicht tot maximaal 500 lux;  de algemene verlichting 
is daglichtgestuurd, de werkplekverlichting is gestuurd door daglicht én door de 
aanwezigheid van de persoon op de werkplek;
• uitschakelen van de algemene verlichting in niet bezette delen van het 
gebouw;
• zeer efficiënte lichtarmaturen voor de algemene verlichting én voor de 
werkplekverlichting.

Zowel in het politiekantoor als in het kinderdagverblijf is heel wat sanitair warm water 
nodig.  Dit maakt het heel zinvol om te werken met zonnepanelen en een buffervat 
voor de productie van het grootste gedeelte van het warme water.

Ook het gebruik van regenwater kan aanzienlijk zijn, we voorzien daarom een grote 
capaciteit en voeden alle toiletten alsook alle aansluitpunten voor poetswerk, wassen 
van wagens,..., met regenwater.

De overige warmteproductie gebeurt met een hoogrendements condenserende 
aardgasketel.

III Akoestiek
Het politiegebouw is een kantoorgebouw.  Algemeen gesproken verwacht men dus 
een akoestisch comfort zoals in een ‘marktconform’ kantoorgebouw.  Maar de functie 
van het gebouw stelt ook specifieke comforteisen voor de interne akoestiek: voldoende 
privacy tussen publieke/private zones, tussen specifieke functies, akoestisch comfort 
in open kantoorzones.

In deze nota geven we de belangrijkste voorzieningen aan die in het ontwerp werden 
genomen om het akoestisch comfort te verzekeren.

De akoestiek in het gebouw omvat voornamelijk de geluidisolatie en de geluidabsorptie.  
Geluidisolatie is noodzakelijk om bepaalde functies van elkaar te scheiden.  Dit kan 
in een politiegebouw verder gaan dan in een gewoon kantoorgebouw.  Bepaalde 
activiteiten vragen een hoge privacy, bijvoorbeeld verhoor, cellen, de scheiding publiek/
privaat.  Bepaalde activiteiten brengen meer geluid met zich mee, bijvoorbeeld cellen, 
klaarmaken van voertuigen, verhoor, grotere publieksruimten.  Tenslotte verwachten 
we, op basis van ervaring met politiekantoren, dat er zones zijn in de kantoren 
waar meer (informeel) overleg plaatsvindt dan in een ‘standaard’ kantooromgeving.  
Denken we bijvoorbeeld aan momenten waarop ploegen wisselen of binnenkomen, 
en er uitwisseling is van de ervaringen die dag.

NOTA CONCEPT DUURZAAM BOUWEN                                                                                                       



   NOTA CONCEPT DUURZAAM BOUWEN                                                                                                       



   

In de gesloten kantoren is het eerste aandachtspunt de geluidisolatie tussen de 
kantoren onderling.  De samenstelling van de scheidingswanden wordt aangepast 
aan de vereiste geluidisolatie, die bepaald wordt door de aard van de functies die 
gescheiden worden.  Voor de meeste functies zijn (verplaatsbare) systeemwanden 
een mogelijke oplossing.  Enkel voor de hoogste privacy zal men met vaste wanden 
moeten werken, om de hoogste kwaliteit inzake de geluiddichtheid van de wanden te 
bekomen.
Het tweede aandachtspunt is de geluidabsorptie in de afgesloten kantoren en in de 
vergaderruimten.  Het thermische concept van betonkernactivering vraagt dat het 
plafond toegankelijk blijft voor de uitwisseling van warmte met de lucht in de ruimte.  
Dit kan men verzoenen met de nood aan geluidabsorptie, door een geluidabsorberend 
plafond enkel over een deel van de oppervlakte van het plafond te voorzien, en door het 
iets lager, los van het plafond te hangen.  Men bekomt een vrij hangend ‘plafondveld’, 
waarin naast de geluidabsorptie, ook andere voorzieningen kunnen genomen zijn, 
bijvoorbeeld verlichting, roosters voor ventilatie, rookdetectie,...
In ‘normaal’ gemeubileerde kantoren voorziet men ongeveer 50% van de 
plafondoppervlakte geluidabsorberend.  Het is mogelijk om een deel van deze 
oppervlakte te voorzien in de wanden.  De gangwand van een kantoor, die een minder 
hoge geluidisolatie moet realiseren dan de scheidingswand tussen kantoren, komt 
in aanmerking om langs de zijde van het kantoor gedeeltelijk geluidabsorberend te 

voorzien.  Er bestaan bijvoorbeeld lichte verplaatsbare systeemwanden waarvan de 
beplating langs 1 zijde geperforeerd is.  Men kan voor de gangwand bijvoorbeeld 
beglaasde en geluidabsorberende wandelementen afwisselen, voor een zekere 
openheid en toch voldoende privacy tussen de kantoren en de gang.
Gelijkaardige voorzieningen treft men in vergaderzalen; de aangegeven oppervlakte 
geluidabsorptie is daar wel een minimum, zeker wanneer er buiten een tafel en stoelen 
geen meubilair in de ruimte aanwezig is.

In grotere, open kantoorruimten is de interne akoestiek van bijzonder belang, omdat 
men potentieel luidere momenten (het wisselen van ploegen, bijvoorbeeld) vermengt 
met doorlopend geconcentreerd werk (administratie, bijvoorbeeld).  Het ontwerp 
voorziet in basis in voldoende geluidabsorptie, om de luidheid te onderdrukken, en om 
een ‘akoestische zonering’ in de open kantoren te bekomen.  Deze ‘basisabsorptie’ 
wordt voorzien op het plafond, in zones die ongeveer 60% van de plafondoppervlakte 
beslaan.

Tussen alle functies of zones waartussen men ook op andere vlakken (visueel, qua 
toegankelijkheid,...) een grotere privacy wenst, is een verhoogde akoestische isolatie 
belangrijk.  In het ontwerp is dit in de eerste plaats opgelost door een zonering.  Men 
brengt de functies samen die minder eisen stellen aan de interne privacy, en men 

scheidt ze van andere, ‘vreemde’ functies waarnaar een hogere privacy vereist is.

Verticaal zorgt de massa van de constructie voor een voldoende geluidisolatie.  
Horizontaal varieert de oplossing voor voldoende privacy van een eenvoudige 
(beglaasde) scheiding tot het voorzien van een bufferruimte of een sas.

In de publieke ruimten wordt op dezelfde manier, plafond eventueel in combinatie 
met een wand, voldoende geluidabsorptie voorzien, om de luidheid in deze ruimten 
te onderdrukken.

Voor de kinderopvang is er meer absorptie voorzien, omdat men er naast het 
verzekeren van de spraakverstaanbaarheid, ook de luidheid onder controle moet 
houden.  Met luidheid bedoelen we het lawaai van vele ‘geluidbronnetjes’ (de 
kindjes) samen, dat onaanvaardbaar hoog wordt, indien er in de ruimte onvoldoende 
geluidabsorptie is.  De minimale hoeveelheid is de plafondoppervlakte, maar een 
wezenlijke verbetering van het comfort - vooral dan van de begeleiding - is er door 
nog meer geluidabsorptie te voorzien, bijvoorbeeld op delen van wanden.
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Nieuw centraal politiehuis zone Westkust
Structurele nota wedstrijdontwerp

Voor de dragende structuur van dit project, zijn we bewust vertrokken vanuit een 
pragmatische aanpak.   De basis zowel de ondergrondse als de bovengrondse 
constructie wordt gevormd door een skeletstructuur, bestaande uit kolommen en balken 
in beton of staal naargelang de toepassing.   Op die manier is de ruwbouwstructuur 
geen dwingend keurslijf voor de latere invulling van het gebouw, en kan er makkelijk 
een functionele aanpassing worden gerealiseerd indien de binnenwanden worden 
verplaatst.

We kozen eerder voor staalprofielen (geïntegreerde liggers of IFB-liggers) omdat die 
dan niet onder de betonplaat hoeven door te hangen en zo de technische leidingen 
vlot kunnen laten passeren.  De kolommen zijn meestal in beton geconcipieerd, maar 
soms ook in staal  omdat die een elegantere architectuurtaal toelaten, bijvoorbeeld 
net achter een glasgevel. 

Waar nodig voorzien we vaste kernen en muren in gewapend beton, om de dwarse 
stabiliteit (windlast!) van het gebouw zonder extra maatregelen te kunnen verzekeren.  
Deze kunnen, net zoals de andere elementen in deze skeletbouw, in de meeste 
gevallen ook geprefabriceerd worden, zodat de bouwkost en –tijd kunnen beperkt 
worden.  

Voor de standaard vloeren en platte daken kozen we voor welfsels in voorgespannen 
beton.  Deze garanderen een snelle, zekere en economische bouwmethode.  Een 
betonconstructie heeft hier ook het voordeel dat de brandveiligheid geen verdere 
maatregelen behoeft, en dat de constructie zelf – indien verzorgd uitgevoerd – in het 
zicht kan blijven en er dus geen extra afwerkingskosten dienen voorzien te worden.

Aangezien de dakbelasting boven de inkom veel kleiner is dan de vloerbelasting 
elders en de overspanning langer, kozen we hier voor een andere gestandaardiseerde 
bouwmethode, namelijk stalen vakwerken.  Deze kunnen een grotere lengte 
overspannen (en hebben dus geen tussenkolom nodig) en kunnen ook een aparte 
architecturale eigenheid geven aan deze uitnodigende inkompartij.  

draagmuren structurele riem rond de kelder vloer kolommen
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