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Voor u ligt een bundel met een eerste con-

cept voor een (ver)nieuw(d)e bibliotheek 

in en naast de villa Serrien in de Antwerp-

sestraat te Niel. 

De bundel verwoordt een visie, ze licht 

onze uitgangspunten voor het ontwerp toe. 

Het is nog zeker géén definitief schetsont-

werp. 

Daarvoor ontbraken er enkele onmisbare 

schakels in het proces. 

Een ontwerp kan maar tot stand komen in 

nauw overleg tussen de bouwheer en het 

ontwerpteam. De inbreng van de bouw-

heer samen met de terugkoppeling naar 

het ontwerpteam, maken dat het concept 

zowel programmatisch als vormelijk verder 

kan groeien. 

Er zijn nog tal van opties te bekijken.

Er zijn nog tal van knopen door te hakken. 

Die dialoog willen we centraal stellen, 

van schetsontwerp tot ingebruikname.



 TORRE DE BABEL, BUENOS AIRES, MARTA MINUJÍN, 1983

DE BIBLIOTHEEK IS POLITIEKDE INSTALLATIE VAN MARTA MINJUIN CREËERT EEN 
MONUMENT VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
MET RECENT ‘ONT’-BANNEN BOEKEN, AAN HET EIND 
VAN ZEVEN JAAR ARGENTIJNS DICTATORSCHAP.



DISPLAY BY NIEVES PUBLISHING HOUSE, STUTTGART, 2009

DE TOEKOMST VAN DRUKWERK

NIEUWE MEDIA LEIDEN NIET NOODZAKELIJK TOT HET EINDE VAN DE PA-

PIEREN COLLECTIE. NIEVES PUBLISHING HOUSE BIJVOORBEELD, SPECIALI-

SEERT ZICH IN ‘ZINES’ EN KUNSTENAARSPUBLICATIES. SAMEN MET ‘ON-

DEMAND-PRINTING’ EN CONCEPTEN ZOALS BOOGAZINES, HERTEKENT DE 

TOEKOMST VAN HET DRUKWERK ZICH TUSSEN DE DIGITALE COLLECTIES. 



0. OVER PANTOFFELS, BILJART EN PAPIER

Bij het begin van de 20ste eeuw zien we een reeks luxueuze villa’s ontstaan in het centrum van Niel, gebouwd op initiatief 
van de gegoede industriële families. De villa Serrien uit 1922 waarin de bibliotheek gevestigd is, past in deze reeks van grote 
woonhuizen, met talrijke woon- en slaapvertrekken aangevuld met bijzondere programma’s. De biljartzaal bijvoorbeeld in de 
villa Serrien is een goed voorbeeld van deze extra luxe, die de eigenaars zich gunden. 

De familie Serrien bouwde zijn kapitaal op via de productie van pantoffels. Later uitgebreid naar andere soorten schoenen. 
De tewerkstelling die dit soort ondernemers aanboden, heeft de schaal van enkele honderden vaak laaggeschoolde jobs. Die 
nijverheid heeft hoe dan ook een sociale functie gespeeld binnen de ontwikkeling van Niel als gemeente. De bibliotheek op 
deze locatie kan dan ook gezien worden als een verderzetten van een sociale dimensie, zij het dan op een publieke manier. Het 
park en de woning die eens het private gezicht waren van de tegenoverliggende fabriekssite, vormen nu de plek voor actieve 
culturele dienstverlening naar de bevolking toe en blijken voor Niel ook één van de belangrijkste communicatiemiddelen van 
het bestuur naar de bewoners. 

Maar met de komst van de bibliotheek en de stapels papieren die ze bevat, ontstaan er ook heel wat problemen. Het woon-
gebouw is niet in staat al die bezoekersstromen en programma’s vlot toe te laten. De bibliotheek draagt een te zware last, ook 
letterlijk. Samen met de vraag naar nieuwe ontmoetingsruimten en plekken voor andersoortige interactie met de collectie in 
brede zin van het woord, is al snel duidelijk dat de bibliotheek-site een grondige herdenking nodig heeft. Deze opgave omhelst 
drie onderdelen volgens ons:

- “pantoffels” bewaren van de eigenheid van de woning met tuinpark 
- “biljart” ontwikkelen van een nieuwe architectuur voor de bijzondere programma’s en de belevenissenbibliotheek
- “papier” oplossen van de noden van het publieke gebouw (toegankelijkheid, stabiliteit, overzicht en veiligheid)  



1. BIBLIOTHEEKPROGRAMMA

De bibliotheekcollectie wordt maximaal op de gelijkvloerse verdieping gesitueerd. 
De voormalige garage wordt uitgebreid en verbouwd tot jeugdafdeling en in de 
geoptimaliseerde kamers van de villa vooraan worden de fictie en non-fictie op-
gesteld. Daarbinnen voorzien we talrijke bijzondere lees- en werkplekken, telkens 
met een andere relatie tot het daglicht.

Tussen de jeugd- en volwassenafdeling ligt de AVM collectie, als een schakelruimte 
tussen beiden. De strips krijgen een prominente plek aan de glazen uitbreiding, 
vlakbij de jeugdafdeling en vlot bereikbaar vanuit de inkomzone. 

Op de eerste verdieping liggen al de aanvullende publieksruimten en het NEA die 
ook afzonderlijk toegankelijk zijn, als de bib gesloten is. De personeelsruimten voor 
de bibliotheek kijken vanop de eerste verdieping uit over de tuin en de inkom.

ontmoetingsruimte 62m2
jeugd (0-7)  55m2
jeugd (7-12)  90m2
AVM  61m2
leesruimte  36m2                
non-fictie  76m2
fictie  100m2
fictie/leessalon 32m2
personeelstoegang 8m2
1 sanitair
2 magazijn
3 lockers
4 uitleenbalie
5 lobby
6 berging/leveringen

werkruimte  48m2
tentoonstelling 28m2
NEA  63m2
culturele ruimte 73m2
leerruimte  36m2
sanitair personeel/zaal 12m2
kantoor medewerkers 61m2
lunchruimte  18m2
kitchenette  10m2
personeelsbalkon 18m2
server/economaat 18m2
kantoor leiding 30m2
vergaderzaal 54m2
personeelsbalkon 18m2
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het huis met de kamers wordt een huis met grote kamers met doorlopende collecties
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2. DE BIB IN NIEL

Stedenbouwkundig bekeken, is de positie van de villa een bijzondere schakel in een reeks publieke functies: de school, het 
gemeentehuis, het kerkplein, de nieuwe te ontwikkelen doorsteek op de voormalige fabriekssite. Samen linken ze de twee 
natuurgebieden rond Niel aan elkaar. De doorsteek van publieke functies verbindt de overstromingsgebieden aan de Rupel 
met het natuurreservaat de Walenhoek. Deze doorsteek is bovendien bijna volledig begeleid door groene lanen en aanplan-
tingen. De bibliotheekverbouwing kan hier op inspelen. Al is de toekomstige doorsteek maar volledig als ook het binnengebied 
(voorlopig buiten het RUP Antwerpsestraat) de laatste link kan leggen richting oosten. 

Dit is een eerste argument om ook de tuin van de villa anders in te schakelen en als voorkamer van de bibliotheek te beschou-
wen. ‘De bibliotheek als Engelse tuin’ stond er in de projectdefinitie, waar we aan toevoegen ‘de tuin als bibliotheek’. De 
nieuwe bibliotheek wordt zo een ruimte voor Niel, deels als park, deels als schakel in een sequentie van publieke gebouwen 
en groene plekken. 

1
2

3 4

5

1 meisjesgemeenteschool

2 gemeentehuis

3 kerk

4 sint-hubertusschool

5 bibliotheek



‘patio’ concept ‘oksel’ concept

‘alles-aan-de-straat’ concept ‘alles-op-één-verdiep’ concept



3. UITBREIDEN OF INBREIDEN

De studie van het gevraagde programma, leidt tot verschillende pistes: uitbreiden 
met nieuwbouw of intern herstructureren, grondig renoveren of lichte ingrepen, 
afbraak van delen of maximaal behoud? 

Los van de concrete ruimtes hebben we ook de bruto oppervlaktes uitgezet vol-
gens drie strategiën:

- maximaal hergebruik van de bestaande villa en achterbouw (3 verdiepingen)
- maximaal gebruik van de 2 onderste niveaus van de villa (2 verdiepimgen)
- volledige bibliotheek op gelijkvloers (1 verdieping)

Een volledige gelijkvloerse bibliotheek heeft een aantal grote nadelen: weinig com-
pact bouwvolume, enorme inname van de tuinzone, geen programma voor de ho-
gere verdiepen... Toch kunnen we de vraag niet negeren, om overzichtelijk en op 
zoveel mogelijk het zelfde niveau te kunnen werken. 

De studie van de concrete programmavragen voor de bibliotheek leert dat er heel 
specifieke ruimtes zijn die wel in aanmerking komen om op een andere verdieping 
dan het gelijkvloers te liggen, mits een optimale ontsluiting en toegankelijkheid.

De volumetrie kan verschillende concepten volgen waarvan het ‘twee-tuinen’ con-
cept enkele extra troeven biedt: maximale tuinoppervlakte, twee duidelijke zones 
waarvan één ook afgesloten kan worden als leestuin, verder bouwen op de volu-
metrie van de villa...

De hoofdzorg ligt voor ons in de vlotte doorstroom door het hele gebouw. De cir-
culatie is telkens omgevormd tot een bijzonder moment. Een grote nieuwe trap 
vanuit de lobby en lounge naar de culturele ruimte en een elegante spiltrap voor 
het personeel.

‘achtermuur’ concept

‘twee-tuinen’ concept



4. PLANNEN

5m0
NIV +0  vroeger

De oude façade scheidt de collectie van de pu-
blieksruimte. Door enkele deuren of rolluiken te 
sluiten kan de bibliotheek afgesloten worden van 
de ontmoetingsruimte en hoofdingang. Zo kun-
nen het NEA en de culturele ruimte volledig onaf-
hankelijk ingezet worden.



5m0

0.0 aankondigingsbord
0.1 sas
0.2 inleverbox
0.3 zelfuitleenbalie
0.4 lockers
0.5 ontmoetingsruimte
0.6 sanitair
0.7 poetslokaal
0.8 kijk- en luistertrap
0.9 gaming muur
0.10 avm collectie
0.11 strips
0.12 vertelhoek
0.13 peuterhoek
0.14 jeugd 
0.15 leeskoker
0.16 non-fictie 
0.17 fictie
0.18 werktafel
0.19 leestafel met naslagwerken
0.20 boekenvitrine
0.20 personeels toegang
0.20 alternatieve locatie inleverbox
0.21 trap personeel
0.22 leesruimte
0.23 berging/leveringen
0.24 leespatio
0.25 berging/leveringen/boekenlift
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5m0

NIV +1 vroeger NIV +1  straks
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1.1 werkruimte 
(eventueel afsluitbaar)
1.2 vide
1.3 tentoonstelling
1.4 magazijn
1.5 NEA met rolarchief
1.6 culturele ruimte
1.7 leerruimte
1.8 vouwwand
1.9 lunchruimte
1.10 kitchenette
1.11 sanitair
1.12 kantoor medewerkers
1.13 personeelstrap
1.14 lichtkoepels jeugdafdeling



5m0

NIV +2  vroeger NIV +2  straks

1.1 werkruimte 
(eventueel afsluitbaar)
1.2 vide
1.3 tentoonstelling
1.4 magazijn
1.5 NEA met rolarchief
1.6 culturele ruimte
1.7 leerruimte
1.8 vouwwand
1.9 lunchruimte
1.10 kitchenette
1.11 sanitair
1.12 kantoor medewerkers
1.13 personeelstrap
1.14 lichtkoepels jeugdafdeling

2.1 server/economaat
2.2 kantoor leiding
2.3 personeelsbalkon
2.4 vergaderzaal
       en extra opslag

2.1

2.2
2.3

2.4



CASINO + SHOPPINGCENTRE, BOULEVARD ANSPACH, BRUSSEL, 2010

FACADISME

ENKEL DE GEVEL BEWAREN VAN HISTORISCHE PANDEN WORDT BREED BE-

CRITISEERD, VOOR REDENEN DIE VAAK BUITEN HET DOMEIN VAN DE AR-

CHITECTUUR VALLEN. ALS OP ZICHZELF STAAND ARCHITECTUURELEMENT, 

LEVERT DE HISTORISCHE GEVEL STRUCTUUR EN REFERENTIE, VRIJ VAN DE 

BEPERKINGEN VAN ONAANGEPASTE GEBOUWTYPOLOGIEËN. 



ARAM BERTHOLL, DEADDROP, NEW YORK 2009

DIGITAAL ÉN FYSIEK
DEADDROP’S IS EEN ANONIEM, ‘OFF-LINE PEER-TO-PEER’ NET-

WERK OM GEGEVENS TE DELEN IN PUBLIEKE RUIMTE. DE FYSIE-

KE ERVARING VAN INFORMATIEOVERDRACHT OM GEEN ANDE-

RE REDEN DAN DE UITWISSELINGSERVARING ZELF, BEVESTIGT 

HET RUIMTELIJK POTENTIEEL VAN DIGITALE NETWERKEN. 
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5. GEVELS EN SNEDES

CC GEVEL 0 5m

De nieuwe bibliotheek bevat een collectie die volledig gelijkvloers toegankelijk is. 
Het kleine hoogteverschil tussen jeugdafdeling en de beletage waar nu de volwas-
senafdeling ligt, wordt opgelost met een ‘luie’ trap en een lift, voor optimaal toe-
gangsgemak. De publieks- en personeelstrappen zijn telkens de aanleiding voor 
bijzondere ruimtes als connectie tussen de verdiepen van de bibliotheek.



hedendaagse interpretatie van historische gevel in beton
hôtel Fouquet’s Barrière, Eduoard Francois, Paris

betonarchitectuur met sterke volumetrie en rondingen
Zwembad Hofstade

vloeiende baksteengevel voor uitbreiding aan een historisch pand, inclusief vitrine bij de inkom
Almonte library, Donaire architects, Spain

champagnekleurig beton met horizontale textuur
Bruder Klaus chapel, Peter Zumthor, Mechernich, Germany



6. GEVELREFERENTIES

Voor de uitbreiding stellen we een architectonisch beton voor in champagnekleur. 
We zoeken de kleurtonaliteit op van de bestaande smalle baksteenstroken in de 
bestaande villa. De textuur van dit nieuwe volume is horizontaal geaccentueerd, 
hetzij met plankenbekisting, hetzij door een bandenstructuur via het gietproces.



DE BIBLIOTHEEKSITE VAN NIEL BETREEDT JE VIA HET PARK. DE NIEUWE OPENING IN DE 

TUINMUUR VIA HET BESTAANDE PAVILJOEN “JOSEE” BRENGT DE BEZOEKERS NAAR DE 

NIEUWE HOOFDTOEGANG OP DE KOP VAN DE UITBREIDING. HET IS METEEN OOK DE AAN-

ZET VOOR EEN MOGELIJKE DOORSTEEK NAAR HET BINNENGEBIED VAN HET BOUWBLOK. 

ZO START DE BIBLIOTHEEKWANDELING!



ANDRE KIJKT NAAR DE BOEKENVITRINE IN DE ANTWERP-
SESTRAAT WAAR DE OUDE TOEGANG VAN DE VILLA LAG. 
‘S AVONDS ZIET HIJ ER SOMS EEN BIBLIOTHEEKMEDEWER-
KER TE VOORSCHIJN KOMEN. DIE PERSONEELSTOEGANG IS 
GOED VERSTOPT IN HET GLAS VAN DE VERLICHTE KIJKKAST. 

BIJ DE TOEGANGSPOORT WACHT EEN PAPA OP ZIJN 

KINDEREN ONDER DE LUIFEL. HIJ LEEST DE AFFICHES 

MET ACTIVITEITEN IN DE BIBLIOTHEEK EN ENKELE AAN-

KONDIGINGEN VAN DE GEMEENTE. 



BIJ DE GROTE DRAAIDEUR AAN DE INKOM MERKT AGNES DAT ZE HAAR DRAAG-

TAS VERGETEN IS. DIE LIGT NET ACHTER HET RAAM OP DE ZELFUITLEENBALIE.



IN DE LOUNGE BIJ DE INKOM HEERST EEN GEZELLIGE DRUKTE OP ZATERDAGOCH-

TEND. KAREL LOOPT NAAR DE ZELFUITLEENBALIE NAAST DE LOCKERS EN WUIFT 

NOG EVEN NAAR INA DIE DE TRAP OPLOOPT OP WEG NAAR DE WERKRUIMTE.



QUINTEN STAAT TUSSEN DE REKKEN IN DE JEUGDAFDELING TE 

ZOEKEN NAAR EEN BOEK MET EEN Q. ZIJN ZUS LEEST EEN TI-

TEL MET EEN Z TERWIJL ZE NOG TWIJFELT OF ZE IN DE GLAZEN 

LEESKOKER ZAL GAAN LIGGEN OM NAAR DE HEMEL TE STAREN. 

DAAR IN DE VERTE AAN HET VENSTER KAUWT HUN JONGSTE 

BROER OP EEN BOEKJE MET KONIJNEN DAT OP HET TAPIJT LAG.



LIEVE HEEFT EEN PRIMA ZICHT VANOP HAAR BANK BIJ DE STRIPAFDELING. ZE KAN DE HELE JEUGDAFDELING ZIEN VIA HET GROTE GAT IN DE BAKSTENEN MUUR, NET VOOR HAAR VERTELT EEN JUF VERHALEN AAN ENKELE KINDEREN, EN DOOR HET GLAS ZIET ZE HAAR MOEDER IN DE LOUNGE KOFFIE DRINKEN MET DE BUURVROUW. STRAKS WANDELT ZE NOG TOT AAN DE TRAP WAAR ZE NOG EEN BOEK VOOR GROTE MEISJES KIEST.



IN DE LEESZAAL PROBEERT MIEKE SERIEUS TE KIJKEN NAAR HAAR IPAD, MAAR 

HAAR BLIK GLIJDT AF NAAR DE GROTE BOMEN DIE ZE DOOR DE ERKER ZIET. ZE BE-

SLUIT EEN ANDER WERK TE HALEN IN DE REKKEN WAAR MOUSSA HET ZIJNE NET 

TERUGPLAATST. DAARNA LOOPT ZE DE LEESZAAL UIT NAAR DE LOBBY EN TELT ZE 

MET HAAR VINGER DE GELE BAKSTENEN IN DE MUUR NAAST DE TRAP. 



ALS IK ME WAT UITSTREK KAN IK ZIEN OF ER NOG IEMAND IN DE BIB IS. ANA 
KIJKT VIA HET RAAM AAN DE ANTWERPSESTRAAT NAAR BINNEN BIJ DE 
COLLECTIE A TOT EN MET N. NET VOOR HET RAAM KIJKEN TWEE MENSEN 
OP VAN HUN BOEK. ACHTERAAN ZIET ZE IEMAND DE LEESTUIN INGLIPPEN.



‘MIDDENIN DE COLLECTIE TUS-SEN AL DE BOEKEN IS VOOR ARIE DE PERFECTE PLEK OM AAN ZIJN PAPER TE WERKEN. LAPTOP OP DE SCHOOT, WIFI AAN EN KOF-FIE SLURPEN MAAR, TERWIJL ER BOVEN EEN VOGEL VOORBIJ HET RAAM VLIEGT.



VOOR ZE HAAR KANTOOR BINNENGAAT KIJKT MARGOT 

ALTIJD EVEN OVER DE LEUNING VAN HET BALKON DE BI-

BLIOTHEEK IN. BENEDEN ZIT ER IEMAND EEN TIJDSCHRIFT 

TE LEZEN AAN DE GROTE TAFEL DIE MIDDEN IN DE RUIMTE 

STAAT. “RECHTS FICTIE A-N, LINKS FICTIE M-Z EN RECHT-

DOOR NAAR DE NON-FICTIE” WIL ZE NOG ROEPEN NAAR 

DE NIEUWE STAGIAIRE.



GISTEREN IN DE CULTU-RELE RUIMTE OP DE EER-STE VERDIEPING WAS DE VOORDRACHT HE-LEMAAL UITVERKOCHT, WE HEBBEN TOEN OOK DE DEUREN NAAR DE WERKRUIMTE OPENGE-ZET. VANAVOND IS ER DE VERNISSAGE VAN WER-NER’S NIEUWSTE ONT-DEKKING. 



BOVEN AAN DE TRAP DENKT JUAN ER AAN OM ZICH IN STILTE TERUG TE TREKKEN 
IN DE WERKRUIMTE, MAAR EERST WIL HJ DE NEA-TENTOONSTELLING BEZOEKEN 
DIE OPGESTELD STAAT OP BREDE KIJKTAFELS. HIJ HEEFT OVER EEN HALFUURTJE LES 
OVER DE NIELSE DIGITALE CLOUD, OP HET EINDE VAN DE GANG.



SOFIE ZIT GEWOON WAT IN DE ZON OP HET TERRAS. ZE WACHT OP EEN OUDE FOTO VAN HAAR GROOT-

VADER DIE EEN MEDEWERKER VOOR HAAR IN HET NEA IS GAAN OPZOEKEN. ZE KAN HET ARCHIEF ZIEN 

LIGGEN OP DE VERDIEPING ACHTER DE GLAZEN WAND. ZE ZIET EEN MAN BUITEN WANDELEN DIE MET 

ZIJN OGEN KNIPPERT, DIE HEEFT VAST EEN FILM GEKEKEN IN DE AVM AFDELING VLAKBIJ.



YANICK ZOEKT EEN PLEK-JE IN DE LEESTUIN OM DE VOLGENDE AFLEVERING TE BELUISTEREN VAN CHI-NEES-VOOR-BEGINNERS. TUSSEN DE MUREN IS ER GEEN WIND EN LIJKT HET V O O R JA A R S Z O N N E TJ E NET WARM GENOEG.

PATRICIA KIJKT OP VAN HAAR BUREAU. ZE IS BIJNA KLAAR MET DE NIEUWSTE AANWINSTEN IN TE VOEREN IN DE CATALOGUS. ZE ZIET HOE DE MENSEN AF EN AAN LOPEN DOOR DE VOORTUIN. ER KOMT NIEMAND DE BIB IN ZONDER DAT ZIJ HET HEEFT GEZIEN, GLIMLACHT ZE.



Tips over inspirerende omgevingen voor een opti-
male leeservaring, beschreven in  ‘The reading En-
vironment’, Aidan Chambers 1991

Met Ipad uitgeruste Salsa tafels ontworpen door Bram Boo, 2010

Kleur-me-sofa in de bibliotheek van 100 talenten, Quinze & Milan + Eastpak

Boekenautomaat voorgesteld in  Newsweek 1939

7. INTERIEUR



Luisterlounges vrij opgesteld in de bib, Alfredo Haberli

de boekenboom

een môbius-boekenrek

lees- en luistertrappen

een vertelhoek in de wintertuin van het foto-
museum in Charleroi, l’Escaut.

vertelzetels ‘earchair’ ontworpen door Makkink & Bey ontmoetingsruimte als voorportaal, kunstencentrum Wiels



Ontwerpteam: 
Uiteraard onderschrijft het ontwerpteam de visie en het ambitieniveau van de op-
drachtgever. De hieruit gestelde eisen worden gerespecteerd en gedurende het 
hele verdere ontwerp- en uitvoeringsproces bewaakt. Het ontwerpteam zal er bo-
vendien naar streven om, waar mogelijk, het ontwerp verder te brengen dan de 
gestelde eisen.

Het ontwerpteam heeft de nodige ervaring en competenties met het oog op de 
realisatie van een duurzaam ontwerp:

- Ontwerpers: architecten, ir. architecten, stedenbouwkundigen (met erva-
ring in scholenbouw, interieur, landschap, …)
- Ingenieurs & deskundigen: stabiliteitsingenieurs, ingenieur technieken, in-
genieur bouwfysica, landschap en ecologie, EPB, …

De leden van het ontwerpteam worden gecoördineerd door een ervaren projectar-
chitect, die het overleg binnen het team en met externen coördineert, die waakt 
over de communicatie, de planning, de beslissingsmethodiek. 

Dialoog: 
Het ontwerpteam gelooft in een ontwerpproces dat in een open dialoog met an-
dere betrokken partijen zo goed mogelijk wordt voorbereid, en zal dan ook veel 
aandacht besteden aan het nodige overleg, zowel voorafgaandelijk als tijdens het 
ontwerpproces, met alle mogelijke overheden en diensten. Hierbij wordt gestreefd 
naar een zo groot mogelijke consensus en duidelijke, constructieve conclusies 
waaraan consequent wordt vastgehouden. 

Minstens even belangrijk is een doorgedreven overleg met de opdrachtgevers en 
de gebruikers van het gebouw: directie, personeel en ook gebruikers/bezoekers 
worden bevraagd en geobserveerd, hun vragen en opmerkingen worden meeg-
nomen in het verder ontwerpproces. Tenslotte zal ook aandacht worden besteed 
aan de informering van buurtbewoners, in nauw overleg met de opdrachtgevers.
Verslagen van al deze overlegmomenten en ontwerpbeslissingen worden gemaakt.

10. PROCES

Planning: 
In nauw overleg met de opdrachtgever wordt onmiddellijk na de gunning een 
gedetailleerde planning opgemaakt. Per fase worden taken, doelen en deadlines 
omschreven, een einddatum wordt voorop gesteld. Er wordt voldoende tijd inge-
bouwd voor input van externen, overheidsprocedures en overleg. De opgemaakte 
planning wordt zo stipt mogelijk nagestreefd: het ontwerpteam door tijdig de afge-
sproken prestaties te leveren, de opdrachtgever door tijdig duidelijke beslissingen 
te nemen.

0. Vooraf: Kunnen we een duurzame bibliotheek maken?
In de opmaak van dit schetsontwerp werd veel aandacht besteed aan het aspect 
‘duurzaamheid’. Niet enkel omwille van de uitdrukkelijke vraag van de opdracht-
gever. Als ontwerpers vinden we het ondertussen een evidentie dat duurzaam-
heid een bepalende factor is. Het is aangenaam om vast te stellen dat dit voor 
opdrachtgevers ook steeds een uitgangspunt is. Het duidelijk kiezen voor kwaliteit 
is dus een belangrijke overtuiging en basishouding die we hier gemeenschappelijk 
hebben. Per duurzaamheidsthema volgt hieronder een korte toelichting.

1. Geïntegreerd denkproces: Wordt de bibliotheek op een duurzame manier ont-
worpen en later beheerd?
Planproces: zie boven
Onderhoud: De vernieuwde bibliotheek streeft ernaar een duurzaam gebouw te 
zijn, dat efficiënt kan onderhouden worden. Een onderhoudstoets tussen ont-
werpers, preventieadviseur, technische diensten, verantwoordelijke onderhoud 
namens de opdrachtgever, personeel en directie, tuinmannen én poetsers dient 
te gebeuren in de voorontwerpfase, zodat belangrijke onderhoudsaspecten tij-
dig kunnen worden geïntegreerd: keuze voor duurzame materialen met beperkt 
onderhoud; keuze voor duurzame materialen die robuust en/of herstelbaar zijn; 
keuze voor technische ruimte en technische schachten op goed bereikbare en 
logische plaatsen; keuze voor hoogwaardige technische installaties; opengaande 
ramen zodat deze van binnenuit kunnen worden gepoetst; goed bereikbare daken; 
voldoende kleine bergingen voor poetsmaterialen (op elk niveau); ankers en haken 
om op een veilige manier onderhoud aan gevels en daken te kunnen uitvoeren; ...
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2. Inplanting: Staat de uitbreiding van de bibliotheek op de juiste plaats? 
Zie stedenbouwkundige visie: “De bib in Niel”

3. Mobiliteit: Is de bibliotheek bereikbaar voor iedereen?
De site wordt toegankelijk gemaakt voor alle soorten gebruikers: jong- en oud, 
andersvaliden, … Door de uitbreiding op hetzelfde niveau te houden als de tuin 
ontstaat er een drempelloze overgang tussen buiten e binnen. Geheel de collectie 
van de bibliotheek wordt voorzien op het gelijkvloers en alle publieke gedeelte op 
de belle-etage en verdiepingen zijn bereikbaar via één centrale lift.

4. Natuurlijk milieu: Krijgt de tuin een nieuwe kans op de site? 
Zowel op schaal van de site als op schaal van de gebouwen wordt veel aandacht 
geschonken aan de integratie van de bestaande tuin, aan de versterking van de na-
tuurlijke elementen en aan de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden. Dit om-
vat o.m. volgende elementen: opmeting, determinatie en ecologische/biologische 
waardering van de bomen in de tuin; studie van de mogelijke inplantingen van de 
nieuwbouw, in functie van behoud bomen, bouwvolume, stedelijke context, oriën-
tatie, zichtlijnen en open ruimte; studie van ruimtelijke/architecturale concepten 
waarbij beleving van groen en bomen centraal staat; studie van de mogelijkheden 
om natuurlijke verbindingen in de omgeving te maken. Dit onderzoek resulteerde 
in een optimale inplanting met een maximaal behoud van bomen en een boeiend 
belevingsconcept.

5. Water: Kunnen we de lozing van alle soorten water beperken?
Uitgangspunt: Het duurzaamheidsstreven van voorliggend project vertaalt zich 
naar energiezuinigheid eveneens in het verbruik van water. Ook voor het water-
verhaal wordt in zekere zin het trias-energetica-principe gevolgd : 

- de vraagzijde wordt beperkt : bouwkundige en ontwerpmatige ingrepen 
worden gerealiseerd voor een doorgedreven, kostenefficiënt ontwerp dat 
ook gedurende de gehele levensduur van de bibliotheek rendeert.
- er wordt maximaal gebruik gemaakt van gerecupereerd water om minder 
afhankelijk te zijn van het schaarse water.
- de resterende vraag wordt optimaal ingevuld door de best beschikbare en 
best betaalbare technologieën.

Ontwerp algemeen: Om de vraag naar water te beperken, worden een aantal van-
zelfsprekende maatregelen doorgevoerd zoals: waterzuinige toestellen, waterzui-
nige kranen, waterzuinige toiletten en urinoirs. Daarnaast wordt het regenwater 
gebufferd, maximaal geïnfiltreerd en wordt het dakwater gerecupereerd.

6. Grondstoffen en afval: Hoe kiezen we onze materialen en wordt afval beperkt?
Beperking van materiaalverbruik door: compact bouwen; correcte dimensionering 
van de bouwonderdelen, met logische en materiaalzuinige draagstructuren en 
detaillering; grotendeels hergebruik van de bestaande structuren van de villa; ge-
bruik van gerecyleerde grondstoffen in materialen; gebruik van milieuvriendelijke 
materialen; gebruik van duurzame hooutsoorten met PEFC of FSC certificaat en be-
schermd met duurzame houtbeschermingsmiddelen; niet-gebruik van materialen 
en producten die schadelijke stoffen omvatten (in vb. verven, lijmen, leidingen…)

Beperking van de afvaluitstroom door: beperking van de grondafvoer door her-
bruik ter plaatse en uitgravingen minimaal te houden; waar mogelijk gebruik van 
demontabele onderdelen (plafond- en wandelementen, daktegels, betondallen 
met open voeg…) en scheidbare constructies (zichtparament, epdm, betonskelet, 
technische leidingen in schachten…); duurzame afvalverwerking door het sorteren 
van bouwafval, soorten afvalbakken voor sortering in bibliotheek

Keuze voor duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen: bestand tegen sto-
ten, krassen, vervuiling, verkleuring; goed schoon te maken (afwasbaar, behandeld 
tegen graffiti…); goede kwaliteit zodat ze een lange levensduur hebben en met 
beperkte onderhoudskosten

Materialisatie:
- daken: EPDM op thermische isolatie (PIR)
- regenwaterafvoer: PE
- ruwbouw: betonnen vloerplaten, metselwerk draagmuren
- gevels: thermische isolatie (PIR) en architecturaal zichtbeton
- stalen borstweringen, ballustrades en gazen
- buitenschrijnwerk: aluminium profielen, hoog-isolerend glas

7. Energie & technieken: Bouwen we een zuinige en comfortabele bibliotheek?
Uitgangspunt: Een duurzaam gebouw hoeft geen minder betaalbare of minder 
comfortabel gebouw te zijn, integendeel. In dit project wordt duurzaamheid in de 
brede zin van het woord vertaald, met name een combinatie van de ‘ecologische’ 
duurzaamheid, met een ‘economische’ (kostenefficiëntie) en ‘sociale’ (comfort 
voor de gebruikers) duurzaamheid. Essentieel in de ‘ecologische’ zin van het duur-
zaamheidsstreven is het energieverhaal. Volgens het principe van de Trias Energe-
tica wil dit zeggen :



- dat de vraagzijde beperkt wordt: bouwkundige en ontwerpmatige ingrepen 
worden gerealiseerd voor een doorgedreven, kostenefficiënt ontwerp dat ook 
gedurende de gehele levensduur van het schoolgebouw rendeert.
- dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van duurzame bronnen om minder 
afhankelijk te zijn van schaarse en steeds duurdere grondstoffen en minder ver-
vuiling te realiseren door gesloten kringlopen.
- de resterende vraag optimaal wordt ingevuld door de best beschikbare en best 
betaalbare technologieën. 

Ontwerp algemeen: Door de uitbreiding aan de lange gevel van de villa te plaatsen 
maken we een zeer compact volume met slechts één gevel als warmteverlies op-
pervlak. Zo streven we voor de uitbreiding naar een E-peil van E70. 

Technieken: Bij het bepalen van de definitieve oplossingen wordt rekening ge-
houden met de typologie van het gebouw, functie, gebruik in de tijd, behoeften 
(verwarmen, ventileren, verlichting enz…) en zal in overleg met de opdrachtgever 
gezocht worden naar een economisch evenwicht. Hierbij wordt in eerste instantie 
gedacht aan volgende elementen:

A. Opwekken van de   warmtebehoefte van het gebouw met als minimum eis, aard-
gasgestookte ketels met een deellastrendement van minimaal 107%. Optioneel en 
in functie van het budget kan tijdens het ontwerp overwogen worden om gasab-
sorptiewarmtepompen (enkel verwarmen) te installeren met een rendement van 
150 %.

B. Verdeling van de warmte in het gebouw op lage temperatuur
– Voor het bestaande gedeelte radiatoren geselecteerd op maximaal 70/50  
(indien gebruik wordt gemaakt van warmtepompen wordt dit 50/40 omdat de 
maximale temperatuur van warmtepompen 55°C bedraagt)
– Voor de nieuwe inkom en delen waar de vloeren gerenoveerd worden vloer-
verwarming.

C. Bij het ontwerpen van de ventilatie de toepassing van systeem D: 
– Zowel in het bestaande deel als de nieuwbouw een balansventilatie om een 
maximaal deel aan energie te recupereren.
– Voor de polyvalente zaal wordt een apart systeem voorzien dat in functie van 
de bezetting aangestuurd wordt. Hierdoor kan snel ingespeeld worden op wis-
selende aantallen gebruikers en de bijbehorende behoefte aan luchtverversing.

D. Het elektrisch verbruik van het gebouw wordt in ontwerpfase beperkt door het 
gebruik van verlichtingstoestellen die zuinig omgaan met energie:

– Verlichtingstoestellen en lampen die het energieverbruik beperken tot maxi-
maal +/- 2,0 W/m²/100 lux.
– Automatisch aan en uitschakelen van de verlichting in functie van aanwezig-
heid van personen voor die lokalen die slechts sporadisch bezet worden zoals 
opslag, kelders, sanitairs enz….
– In lokalen met grote glasvlakken automatische daglichtsturing voor verlichting
– pompen met minimaal IE2 standaard en frequentiegestuurd
– Het rendement van de ventilatoren ≤ SFP 3 en frequentiegestuurd en lucht-
snelheden in de kanalen maximum 4m/sec. waardoor het energieverbruik van 
de ventilatoren sterk wordt reduceerd.

8. Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid: Bouwen we een comfortabele 
en prettige lees- en leeromgeving?

- Comfortabel door het voldoen aan alle functionele en technische comfort-
eisen (verlichting, verluchting, luchtkwaliteit, akoestiek, omgevingstempera-
tuur…), maar ook door ruimtelijke kwaliteiten (zichten, licht, perspectieven, 
interieur, …)
- Prettige omgeving door het maximaal inzetten van de ruimtelijke ervaring 
binnen-buiten, door aangename leesplekken, door heldere indeling, door lichte 
traphallen met boeiende vista’s

9. Samenleving en economie: Wordt dit een bibliotheek met open mogelijkhe-
den en interactie met de brede samenleving?
Zie stedenbouwkundige visie: “De bib in Niel”

10. Innovatie: Waarin is de bibliotheek vernieuwend?

- Een mix van oud en nieuw: de combinatie van de charme van een villa uit het 
Interbellum en het comfort van een hedendaagse uitbreiding.
- De ruimtes dienen niet enkel de boeken maar ook de mensen: de bibliotheek 
is niet langer een instituut dat boeken bewaart maar wel een ontmoetingsplek 
waar alle bezoekers in alle openheid met media – nieuw en oud - in contact 
kunnen komen.
- Het voorliggend concept plaats de bibliotheek in het hart van de tuin.
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