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Bouw van een administratief centrum voor het OCMW 

op de welzijnscampus ‘De Zuidkaai’ te Eeklo



Deze nota verwoordt een visie, ze licht 
onze uitgangs- en aandachtspunten 
voor het ontwerp toe en toont hoe we 
tewerk zijn gegaan in de benadering van 
de opdracht. Het ontwerp tracht zoveel 
mogelijk in te gaan op de vragen gesteld in 
de projectdefinitie. Maar het voorstel is nog 
géén voorontwerp. Daarvoor ontbrak tot nu 
toe een onmisbare schakel in het proces. 
We zijn van mening dat een voorontwerp 
maar tot stand kan komen in nauw 
overleg met de bouwheer en met andere 
betrokkenen. Als het hier voorgestelde 
concept verder zou worden uitgewerkt, zal 
het dus ongetwijfeld veranderen en verder 
evolueren.
  
We vinden het werken aan deze opdracht 
op 2 manieren bijzonder interessant.

De sociale ambitie van de ‘werking’ •	
van het OCMW
De ‘plek’ die het centrum inneemt in •	
de stad Eeklo samen met de andere 
sociale partners 

Het administratief centrum dat meer wordt 
dan een kantoorgebouw, zou een baken 
kunnen worden in de buurt en op die manier 
in de toekomst deel gaan uitmaken van het 
collectieve geheugen van Eeklo. Het zou 
een opwaardering kunnen betekenen voor 
de wijk. Het zou een plek kunnen worden in 
het stadsweefsel die men wil koesteren en 
behouden. Op die manier wordt het gebouw 
cultureel duurzaam. In de projectdefinitie 
zijn al deze ambities aanwezig.

De 3 krachtlijnen van het ontwerp:
Op schaal van de campus: het •	
gebouw een duidelijk adres geven en 
overzichtelijke verbindingen tussen 
de verschillende openbare ruimtes 
creëren
Op schaal van het gebouw: het zoeken •	
naar de juiste architecturale sfeer en 
uitstraling voor een gebouw met een 
sociale werking
Duurzaamheid: een budgetvriendelijk, •	
flexibel, gemakkelijk onderhoudbaar 
en energetisch duurzaam gebouw 
realiseren.

Benadering en ambitie 
van de opdracht
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De campus en zijn 
context

De campus is gesitueerd aan de •	
binnenzijde van een langgerekt 
bouwblok. Het bouwblok is 
opgespannen tussen Stationsstraat 
en Zuidmoerstraat.
De campus is bereikbaar via 3 •	
toegangen.
Van oudsher bestaat de site uit 2 •	
langgerekte parallelle percelen: de 
scholensite en de parktuin van een 
woning
Op de site zijn een groot aantal •	
prachtige bomen aanwezig, 
waaronder een wel erg bijzonder 
exemplaar  ‘de bruine beuk’.
We onderscheiden momenteel 3 •	
duidelijke plekken: plein, tuin en 
park.
De ambitie is om •	 één campus 
te realiseren. ‘De Zuidkaai’  
zal  op één voor het publiek 
makkelijk toegankelijke locatie de 
dienstverlening van de voornaamste 
lokale sociale welzijnspartners 
samen brengen. Samen wordt er 
een kwalitatief publiek domein 
binnen de stad ontwikkeld.
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De welzijnscampus
troeven en gebreken
Er is al heel wat denkwerk verricht.  De 
locatie en het volume van het nieuw 
administratief centrum voor OCMW is 
reeds bestudeerd.  De landschapsarchitect 
werkte een kwalitatieve visie over de aanleg 
van de publieke ruimte uit. Voorliggend 
ontwerp bouwt verder op het gedane 
werk.

De kwaliteiten die het ontwerp verder 
wil bestendigen zijn: 

zonering van de campus in 3 sterke •	
sferen: plein, tuin en park
de campus bestaat uit een mooie •	
reeks van verwante bouwvolumes. De 
bouwvolumes zijn telkens langgerekt, 
maar onderscheiden zich door hun 
verschillende architecturen. Het 
nieuwe volume past zich in in deze 
reeks en bestendigt daarbij de eenheid 
van de campus.

Het masterplan bevat eveneens enkele 
valkuilen:

Wat is het adres van het •	
nieuwbouwvolume. Richt het gebouw 
zich naar tuin, plein of park?
Door de nauwe doorgangen tussen •	
de gebouwen bestaat het gevaar dat 
de tuin een geïsoleerd statuut krijgt 
binnen het geheel. Dit verstoort de 
samenhang van de campus. Het 
ontwerp vraagt om  meer onderscheid 
tussen de verbindingen om de 
bezoekers in de goede richting te 
leiden. De link tussen  tuin en plein is 
belangrijk, zeker gezien een centraal 
punt op de campus de balie in gebouw 
Barcelona is. 

adres? onderscheid tussen de verbindingen?

volumestudie masterplan

zicht vanaf de  Zuidmoerstraat
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Het bouwvolume 
op maat gesneden
Het ontwerp van het bouwvolume 
past binnen de volumestudie van het 
masterplan.

Het volume bestaat uit 3 bovengrondse •	
en één ondergrondse verdieping
We respecteren de stedenbouwkundige •	
randvoorwaarden. De afstanden tov 
de tuinmuur (45° regel) en vleugel 
Marseille (6m branddoorgang) worden 
gerespecteerd

We verfijnen het volume verder. We snijden 
aan weerszijden in het volume. Hierdoor 
ontstaan 2 schuine gevelvlakken: 

De •	 hoofdinkom in het schuine 
gevelvlak aan de zuidzijde wordt direct 
zichtbaar vanaf zowel de tuin, het plein 
als de Zuidmoerstraat. Een duidelijk 
adres. 

Door deze operatie worden de 
verbindingen tussen tuin, plein en park 
verbeterd. 

De doorgang tussen plein en tuin krijgt •	
een royale breedte. 
De afschuining aan de noordzijde •	
begeleidt de parkweg naar de achter 
het volume gelegen parking. 

Het nieuwbouwvolume krijgt een 
elegantere verschijningsvorm t.o.v. 
de parkruimte. 

De kopse gevels worden versmald •	
waardoor ze een elegantere proportie 
krijgen.
De langse gevels worden licht •	
gebroken, waardoor er langsheen het 
volume een breder perspectief ontstaat 
naar het verdergelegen parkgedeelte.
Deze randzone loopt nu vloeiend over 
in park- en parkingzone.

hoofdinkom direct zichtbaar verbeterde verbindingen

studie volumes ontwerpvoorstel

zicht vanaf de  Zuidmoerstraat op een eleganter kopvolume

elegantere verschijningsvorm
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zicht op hoofdinkom vanaf het plein



zicht vanaf de tuin



spreeklokaal

papier

niet permanent aanwezige personen

kitchenetteprikklok/schorten
/brievenbus

onthaal balie

wachtrruimte

info

Gebouwconcept 
gelijkvloers

Gescheiden zone voor cliënten en zone 
voor personeel

D.m.v. een lineaire planopbouw •	
streven we naar een helder en 
efficiënt plan. 
In het kader van •	 veiligheid maken 
we een stricte opdeling tussen de 
zone voor cliënten en de zone voor 
personeel. De spreekkamers zijn langs 
weerszijden te bereiken. We komen zo 
tegemoet aan de eis dat het personeel 
in geval van agressie kan verdwijnen 
naar de personeelszone.
Om tegemoet te komen aan de vraag •	
voor het beschermen van de privacy 
situeren we de wachtzone aan de 
rustige parkzijde van het gebouw. 
Eénmaal de cliënt het gebouw betreedt 
is hij/zij niet zichtbaar van buitenaf. 
Het verwerken van de claustra in de 
raamopeningen ter hoogte van de 
wachtruimte versterkt de intiemere 
sfeer. De klant kan wel kijken naar 
het mooie park, terwijl de passant niet 
rechtstreeks kan binnenkijken.
De gelijkvloerse zone is goed te •	
controleren. De persoon aan de 
balie bedient met een drukknop de 
deuren en beslist of de bezoeker 
verder kan naar de wachtruimte of 
eventueel naar de lift om de raadzaal 
te bereiken. 

Synthese +0
(1) De hoofdinkom heeft een centrale •	
ligging op de campus. De hoofdinkom 
heeft een grote glazen pui en straalt 
daardoor een laagdremperig beeld 
uit.
(2) De inkomzone bestaat uit een balie •	
(achter glas) en een infohoek. 
(3) De wachtruimte heeft zicht op een •	
overzichtelijke rij van spreekkamers. 
Door het kijkraam in de werkruimte 
kan men een blik werpen op de 
wachtenden.
(4) De eerste spreekkamers streven •	
naar perfecte privacy en krijgen 
daglicht via bovenlichten. De 
verdergelegen spreekkamers hebben 
een gehele glazen wand (deels mat 

voor privacy) en genieten meer van 
het aanwezige daglicht. Door de knik 
in de wand, en het ritme van de ramen 
ontstaat een mooie perspectief- en 
lichtwerking (zie interieurbeeld op de 
volgende pagina)
(5) De personeelsingang situeren •	
we aan de parkingzijde van het 
gebouw. In een nis verwerken we 
prikklok, brievenbus en schorten. In 
verdere uitwerking bekijken we of het 
interessant is om met een koker de 
schorten rechtstreeks in een mand in 
de kelder te laten vallen.
(6) Indien nodig plaatsen we een •	
bijkomende deur. Deze deur 
verhindert dat tijdens de maandelijkse 
vergadering bezoekers verder kunnen 
in de gang.
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zicht vanaf de wachtruimte op de reeks spreekkamers



(1)

Synthese +1

Gebouwconcept 
verdiepingen

Concept flexibel kantoorgebouw
We ontwerpen een flexibel •	
kantoorgebouw, een open vrij plan, 
ingevuld met lichte wanden.
De •	 vaste kernen groeperen verticale 
circulaties, kokers, kitchenettes en 
sanitairen. Zo zijn er geen bijkomende 
kokers nodig in de vrije zone. 
Kolommen worden gealigneerd met 
deze kernen om de vrije zone zo groot 
mogelijk te houden.
De kantoorinrichting gebeurt met •	
enerzijds landschapskantoren en 
anderzijds afzonderlijke burelen.
Voorliggend plan is een uitwerking •	
op basis van onze interpretatie van 
de werking van het OCMW. Gezien de 
flexibiliteit van het systeem zijn er 
natuurlijk ook andere schikkingen 
mogelijk. Interactie met de bouwheer 
is nodig om af te toetsen wat de meest 
perfecte schikking is.

Synthese +1
(1) De open landschapskantoren •	
situeren we aan de omliggende groene 
zones, enerzijds uitkijkend op de 
grote bomen van het park, anderzijds 
uitkijkend op de bruine beuk van de 
tuin.
(2) De geknikte gevel aan de burelen •	
richt de blik op de verdergelegen 
kerktoren.

Synthese +2
(3) We situren een buitenterras op de •	
prominente hoek aan het park. 
(4) (5) Personeelsrefter en raadzaal •	
genieten beiden rechtstreeks van het 
buitenterras.
In open toestand van het draaiend •	
paneel versmelten refter, raadzaal 
en buitenterras tot één grote ruimte, 
geschikt voor de grotere activiteiten 
en recepties.
(6) Een afzonderlijke leeskamer •	
heeft via een schuifdeur rechtstreeks 
contact met de raadzaal, net zoals in 
de werking van de huidige raadzaal. 
Voor flexibel gebruik is de leeskamer 
ook rechtstreeks bereikbaar vanaf de 
gang.
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zicht vanaf de personeelsrefter op buitenterras en raadzaal



info

Werking van het 
gebouw

Voorzieningen
De vaste kernen groeperen verticale •	
circulaties, kokers, kitchenettes en 
sanitairen. Zo zijn er geen bijkomende 
kokers nodig in de vrije zone.
Door de centrale ligging van de verticale •	
stijgpunten liggen de voorzieningen 
steeds goed bereikbaar.

Zone cliënten / personeel
Het grootste deel van het gebouw is •	
enkel toegankelijk voor het personeel. 
Op het gelijkvloers is een duidelijke •	
en helder afgebakende zone voor de 
cliënten. 
De spreekkamers zijn langs •	
weerszijden te bereiken. 
De persoon aan de balie heeft controle •	
over de bezoekers en bedient met een 
drukknop de deuren aan weerszijden 
van de balie. Hij beslist of de bezoeker 
verder kan naar de wachtruimte of 
eventueel naar de lift om de raadzaal 
te bereiken tijdens de maandelijkse 
vergadering. Een eventuele bijkomende 
deur verhindert dat bezoekers dan 
verder kunnen in de gang.

Afdelingen
De kantoorinrichting gebeurt met •	
enerzijds landschapskantoren en 
anderzijds afzonderlijke burelen. We 
groeperen de ruimtes zodanig dat de 
burelen en landschapskantoren van 
één afdeling bij elkaar aanleunen. 
Dit bevordert de onderlinge 
samenwerkingen.
Voorliggend plan is een uitwerking •	
op basis van onze interpretatie van 
de werking van het OCMW. Gezien de 
flexibiliteit van het systeem zijn er 
natuurlijk ook andere schikkingen 
mogelijk. Verder overleg met de 
bouwheer is nodig voor verfijningen.
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Een juiste architecturale 
uitstraling

We streven naar een •	
eerlijk, evenwichtig, 
budgetvriendelijk en bovenal 
duurzaam project
We vinden het belangrijk om de juiste •	
uitstraling te vinden voor een gebouw 
van het OCMW. Het gebouw heeft 
een eigentijdse uitstraling, maar 
vermijdt om opzichtig te worden. We 
stellen een uitgepuurde en verfijnde 
baksteenarchitectuur voor. Het 
materiaalgebruik sluit daarbij aan 
bij de gebouwen op de rest van de 
campus.
Het beeld dat we creëren is dat van een •	
laagdrempelig, herkenbaar, robuust 
en warm gebouw.
We ontwerpen een energetisch •	
duurzaam gebouw. Zie hiervoor ook de 
nota technieken. Verder ontwerp zal 
uitwijzen hoe met een economie van 
middelen een optimale verhouding 
tussen energetische aspecten en 
kostprijs kan worden uitgewerkt. 
We kiezen hier voor een low-tech 
benadering. Prioriteit is het beperken 
van de warmteverliezen door het 
ontwerpen van een compact en goed 
geïsoleerd bouwvolume.

Gevel
Hoge ramen zorgen voor een goede •	
daglichttoetreding
De horizontale rollaag boven de ramen •	
wordt doorgetrokken over heel het 
bouwvolume en geeft een geleding aan 
de gevel.
Om de markante kop van het gebouw •	
(inkom, landschapskantoor, raadzaal 
en terras,...) te markeren worden 
hier ramen van een grotere maat 
voorgesteld.
Zonneweringen vermijden recht- •	
streekse zoninval en bijhorende 
ongewenste opwarming. De 
tentvormige screens laten toe om 
tegelijk zoninval te vermijden en het 
buitenzicht voor de gebruiker niet te 
belemmeren.
De claustra voor enkele ramen •	
zorgt voor de gewenste privacy in 
achterliggende ruimtes. Bezoekers 
kijken wel naar buiten, terwijl 
buitenstaanders niet rechtstreeks 
naar binnen kunnen kijken. De 
claustra wordt eveneens gebruikt als 
borstwering rond het dakterras

hoge ramen

horizontale rollaag

kop van het gebouw met 
grotere ramen

zonneweringen

claustra voor 
binnenraam

gevel plein- en tuinzijde

gevel parkzijde

claustra als 
borstwering dakterras 







Inrichting Publieke 
ruimte

We sluiten ons aan bij het •	
bestaande inrichtingsplan van de 
landschapsarchitect. Dit ontwerp gaat 
uit van onder meer een geleding van 
de ruimte met een wand langsheen 
het park.
We vinden het belangrijk om naast de •	
ruimtelijke kwaliteiten van de openbare 
ruimte, ook de gebruikswaarde te 
bestendigen. We gaan uit van de 
vooropgestelde hoeveelheden parking 
voor personeel en bezoekers.
In ons ontwerp krijgt het bouwvolume •	
van het administratief centrum OCMW 
een iets aangepaste vorm. In onderling 
overleg kunnen we de omliggende 
omgevingsaanleg afstemmen op deze 
vorm.
Om het parkachtige karakter van heel •	
de strook te behouden stellen we voor 
om de parking zoveel mogelijk achter 
het gebouw te positioneren. Het lange 
perspectief naast het volume blijft 
aldus zo groen mogelijk. 
Het lijkt ons interessant om ter •	
hoogte van de parking te werken met 
halfverhardingen.
Aan de tuinzijde van het gebouw zal een •	
plaatselijke helling het hoogteverschil 
tussen laag en hoog deel opvangen. 
Deze helling wordt gealigneerd op de 
knik van de gevel.
Het beeldmateriaal toont zeer •	
suggestief inrichtingen van het plein, 
de tuin en het park. Dit is vooral 
bedoeld als sfeerschepping en dient 
niet geïnterpreteerd te worden als een 
landschapsontwerp.

(1)(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(3)

OCMW

Venetië

Marseille
Athene

Barcelona

Porto

Kaaistraat

S
ta

ti
on

st
ra

at

Zuidm
oerstraat

(1) plein
(2) tuin
(3) park
(4) personeelsparking
(5) parking cliënten
(6) fietsenberging / containers



maquettestudie



Duurzaamheid

Duurzaamheid spreekt uit een integrale 
benadering, en beperkt zich niet enkel 
tot de technische of energetische 
duurzaamheid. In die zin is de basisambitie 
om op een welzijnscampus een aantal 
sociale voorzieningen te centraliseren, en 
daarbij een kwalitatieve publieke ruimte in 
Eeklo aan te bieden al een sterk duurzaam 
idee. 
Het lijkt dan ook een uitgelezen kans om 
ernaar te streven van het project een 
voorbeeldproject te maken, waarin de 
verschillende aspecten van duurzaamheid 
aan bod komen.

De relatie met het groen en de natuur 
vormt een belangrijk uitgangspunt bij de 
inplanting van het gebouw op de site, en 
voor de beleving van het gebouw. De bomen 
zijn prachtig.
Om na te gaan of een gebouw op een 
duurzame manier omgaat met energie, 
water en materiaalgebruik, bestaan 
er berekeningsmethodes, zoals de 
energieprestatienorm, de milieu-index 
e.a. Aan de hand van deze methodes 
kan men berekenen of het gebouw een 
goede score haalt en relatie tot bepaalde 
referentieprojecten en een minimale score 
vooropstellen.
In de projectdefinitie staat daarenboven 
de wens uitgedrukt om een gebouw 
te realiseren met hoogstaande 
architectonische kwaliteit en uitstraling. 
Het administratief centrum dat meer 
wordt dan een kantoorgebouw, zou een 
baken kunnen worden in de buurt en op die 
manier in de toekomst deel gaan uitmaken 
van het collectieve geheugen van Eeklo.
Het zou een opwaardering kunnen 
betekenen voor de wijk.
Door het open plan met een invulling van 
lichte wanden laat het gebouw toe om in de 
toekomst andere invullingen te bedenken. 
We ontwerpen een flexibele structuur.

Nota Technieken

HVAC
Een eenvoudig, energiezuinig en 
onderhoudsvriendelijk concept is de 
boodschap.

De warmteproductie is in basis voorzien 
met een cascadeschakeling van 2 
condenserende aardgasgestookte 
wandketels, opgesteld in de stookplaats 
op kelderniveau.

Een lage temperatuurregime met navenante 
selectie van verwarmingslichamen en 
batterijen zorgt ervoor dat de ketels 
steeds condenseren zodat het rendement 
optimaal hoog blijft gedurende het volledige 
stookseizoen.
De temperatuur van het aanvoerwater 
wordt geregeld ifv de buitentemperatuur en 
met optimiser zo laag mogelijk gehouden.
Sanitair warm water wordt separaat van de 
verwarming aangemaakt.

In ontwerpfase wordt in variante tevens 
de haalbaarheid voor toepassing van 
(gasgestookte) warmtepomp (WP), zowel 
geothermisch als lucht/water, bekeken.

De lokalen worden statisch verwarmd 
met radiatoren en/of convectoren op lage 
temperatuur zodat enerzijds de toepassing 
van condensatieketels optimaal rendeert 
en anderzijds de eventuele keuze voor WP 
toepassing interessanter wordt.

De lokalen met permanente bezetting 
worden van verse lucht voorzien dmv een 
centraal opgestelde luchtbehandelingskast 
(ventilatielokaal op kelderniveau), uitgerust 
met een hoog rendement recuperator 
type warmtewiel, waarbij zowel warmte-
energie uit de extractielucht als vocht 
wordt gerecupereerd.
In de langse gang worden per niveau de 
pulsie- en terugnamekanalen verlegd en 
per lokaal wordt een regelbare toevoer- en 

afvoeraftakking voorzien.
Een verticale ventilatieschacht verbindt de 
horizontale kanalentracés.
In lokalen met niet-continue bezetting 
(refter, vergaderzalen,…) zal een 
aanwezigheidsmelder bepalen of het lokaal 
al dan niet wordt geventileerd.
De centrale luchtgroep is voorzien van 
frequentiegeregelde ventilator-motoren 
zodat het behandelde luchtdebiet 
aangepast wordt aan de vraag.

ELEKTRICITEIT
Het hoofdverdeelbord wordt voorzien in 
de kelder nabij de meetgroep, met per 
verdieping een secundair verdeelbord.

Voor verlichting worden uiteraard 
energiezuinige lampen gekozen, met lange 
levensduur en optimale lichtopbrengst.
In studiefase wordt de haalbaarheid van 
lichtsturing ifv de natuurlijke lichtinval 
onderzocht.
In lokalen met niet permanente bezetting 
(bergingen, sanitairen, kleedkamers,…) 
wordt aanwezigheidsdetectie toegepast.

SANITAIR
Zelfsluitend kraanwerk en watersparende 
douchekoppen controleren het onnodige 
waterverbruik en de toiletten worden 
gespoeld met regenwater.
Alle sanitaire toestellen zijn vandaal 
bestendig en specifiek voor toepassing in 
scholen.
Warm water wordt ter plaatse aan 
de tappunten aangemaakt via kleine 
doorstroomboilertjes om lange leidingen 
en circulatie te vermijden.

LIFT
De liftschacht is uitgerust met een 
personenlift 630 kg/8p, toegankelijk voor 
anders validen, type met elektrische 
aandrijving (elektronisch gestuurde 
motoren) met liftmachine in de schacht.

Nota Stabiliteit
De volledige kelder zal in waterdicht  
beton uitgevoerd worden. In functie van 
de grondgesteldheid zal een algemene 
funderingsplaat uitgevoerd worden, al of 
niet in combinatie met grondverbetering of 
palen of grindkernen.

Er is slecht 1 gemeenschappelijke 
draaglijn voor alle nivo’s. De zelfdragende 
vloerplaten boven kelder worden  
uitgevoerd in spanbetonwelfsels, gedragen 
door centrale neerhangende betonbalk en 
op zichzelf gesteund door kolommenraster. 
De flexibele scheidingswanden zullen 
uitgevoerd worden in lichte wanden (geen 
metselwerk).

De buitengevels kunnen opgetrokken 
worden in dragend metselwerk. Ter plaatse 
van de grootste ramen werken we met een 
kolommenraster.

De horizontale stabiliteit zal bekomen 
worden door de trap en liftkernen uit te 
voeren in gewapend in situ gestort beton.

Kunstintegratie

Gezien de specifieke funcie van het OCMW, 
en gezien ook de bijzondere ambitie van 
welzijnscampus ‘De Zuidkaai’ lijkt het ons 
interessant om een door de gemeenschap 
gedragen kunstproject te realiseren. 

We stellen voor om via de kunstcel van de 
Vlaams Bouwmeester samen een proces op 
te starten. We denken dat de meerwaarde 
om zowel gebruikers als de bestuurders te 
betrekken belangrijk is. We merken dat het 
bestuur in die zin al een heel persoonlijke 
visie heeft ontwikkeld over de identiteit van 
‘De Zuidkaai’. Een kunstintegratieproject 
is een kans om die identiteit verder te 
verdiepen.



Werkvoorstel voor de 
verdere organisatie van 
het planproces
Werkvoorstel
Het ontwerpteam staat in voor de opmaak 
van een geïntegreerd ontwerp van het 
gebouw en haar directe omgeving. Een 
geïntegreerd ontwerp is een ontwerp dat;

enerzijds vanaf het begin, d.w.z. de •	
oorsprong van het schetsontwerp, 
de conceptuele logica van elk van de 
studiedisciplines die deel uitmaken 
van het project confronteert: met de 
eisen (van de bouwheer) en met de 
verplichtingen (technisch, normerend, 
i.v.m. het milieu, budgettair of 
reglementair) en onderling, teneinde 
één samenhangend concept te 
bekomen.
anderzijds daarna, zowel in de •	
voorontwerpfase als  in de  ontwerpfase 
de studies van de verschillende 
disciplines die een onderdeel van 
het project uitmaken (“deelstudies” 
genoemd) onderling permanent 
confronteert om ze te coördineren.

Overlegstructuur
In samenspraak met de opdrachtgever 
zal bij de start van de opdracht een 
overlegstructuur afgesproken worden, met 
het oog op een efficiënt projectverloop. 
Hiermee samenhangend worden 
eveneens de nodige afspraken betreffende 
goedkeuring van documenten, te nemen 
beslissingen etc.. afgestemd.
De aard en frequentie van de vergaderingen 
is afhankelijk van de te behandelen materie 
en de fase van het project. We onderscheiden 
bv.: stuurgroepvergaderingen (budget, 
planning, programma, fasering etc...), 
ontwerpgroepvergaderingen, technische 
vergaderingen, coördinatievergaderingen, 
werfvergaderingen, etc.

Ontwerpproces
Het project wordt gerealiseerd door 
het ontwerpteam. Bijkomend wordt een 
compact projectteam samengesteld. Bij de 
samenstelling van het projectteam wordt er 
zoveel mogelijk naar gestreefd om steeds 
dezelfde personen samen te brengen. 
Het projectteam wordt vertegenwoordigd 

Voorstel en planning 
voor de opvolging van 
de kostenbeheersing 
gedurende het project
De kostenbeheersing omvat, van de kant 
van het ontwerpteam : 

Het opmaken en bewaken van het •	
financieel overzicht van het gehele 
project en het rapporteren hierover 
aan de opdrachtgever.
De opmaak van een raming van •	
de bouwkosten van het geheel der 
werken voor het project na afloop van 
elke fase van de studie en het kritisch 
beoordelen erven.
De onmiddellijke mededeling aan de •	
opdrachtgever van elk element dat de 
kostprijs van het bouwwerk ingrijpend 
zou kunnen veranderen. 
Tijdens de studiefase: op het einde van •	
elke fase in de studies (schetsontwerp 
– voorontwerp - definitieve ontwerp) of 
tussentijds indien de fase dit verlangt.
Tijdens de uitvoering van de werken: •	
maandelijks bij de goedkeuring van 
de door de aannemer ingediende 
vorderingsstaat.

In het financieel overzicht wordt 
een samenvatting gegeven van de 
budgetcontrole. Dit behelst een 
samenvatting van het totale project, 
gebeurlijk opgedeeld in zijn deelprojecten. 
Hierop is de totale, op dat moment gekende 
en ingeschatte bouwkost voor het project en 
zijn verschillende onderdelen weergegeven 
en gerelateerd aan wat daarvan tot op dat 
moment werd gevorderd. 
Het ontwerpteam presenteert, in elk 
stadium van de studie, de optimale 
voorstellen betreffende kostprijs, zonder 
afbreuk te doen aan de architecturale 
en technische kwaliteit van het project. 
Indien, in ongeacht welk stadium van de 
studie, de raming van de bouwprijs afwijkt 
van het begrotingsdoel gebaseerd op het 
goedgekeurde programma van eisen, dan 
brengt het ontwerpteam in zijn studie de 
aanpassingen aan die noodzakelijk zijn om 
de raming opnieuw binnen de perken van 
dat doel te brengen. 
Na de opening van de offertes voor de 

Om tot een project te komen dat op 
veelerlei gebieden duurzaam is, is een 
integrale benadering nodig die met een 
veelheid aan invalshoeken rekening houdt. 
Een team dat is samengesteld uit leden 
met verschillende specialisaties moet 
hiervoor instaan. 
Anderzijds vinden we het belangrijk om 
onze structuur helder en het team compact 
te houden om de interne communicatie en 
samenwerking te optimaliseren. XXX werkt 
daarom samen met één studiebureau, YYY 
dat verschillende specialisaties op zich zal 
nemen. 

De architectuuropdracht, de studie van 
de binneninrichting en de integratie van 
de bijzondere studies neemt XXX voor zijn 
rekening. 
YYY zal de stabiliteit, het klimaat en de 
bijzondere technieken en de akoestiek 
bestuderen. 
In het kader van de stabiliteit van 
structuren voeren zij met behulp van 
geavanceerde reken- en tekenprogramma’s 
grondmechanische en geotechnische 
onderzoeken uit. Nadien verzekeren ze 
de stabiliteit door middel van structureel 
onderzoek naar fundering, materiaalkeuze, 
vergelijking van structuurtypes en de 
dimensionering van structuren. YYY heeft 
uitgebreide ervaring met structuren in 
zowel staal als beton. 
YYY staat voor het duurzaam en 
energiebewust ontwerpen van technische 
uitrustingen. Zij hebben een uitgebreide 
expertise in het kader van elektriciteit, 
comfort, hydraulica en elektromechanica.   

t.o.v. de opdrachtgever door de 
projectverantwoordelijke, in dit geval de 
architect. Het ontwerpproces verloopt 
zoals aangegeven door de opdrachtgever, 
waarbij het ontwerpteam instaat voor de 
realisatie van de vooropgestelde taken 
mbt het ontwerpproces; deze taken 
zijn gedetailleerd beschreven in de 
overeenkomst tussen opdrachtgever en 
ontwerpteam.

Coördinatie van de studies
Het ontwerpteam staat in voor de coördinatie 
van alle studies die in het project zijn 
vervat, zowel op technisch vlak als op het 
vlak van budget en planning. De diverse 
ontwerpers binnen het ontwerpteam 
houden met elkaar contact en wisselen 
de nodige gegevens uit, noodzakelijk voor 
de gecoördineerde opmaak van de diverse 
studies, zodat deze in overeenstemming 
met elkaar kunnen gebracht worden 
binnen de in de planning voorziene termijn. 
Tijdens de volledige uitvoering van de 
studie (schetsontwerp – voorontwerp – 
definitief ontwerp) is deze uitwisseling van 
informatie van toepassing.

Planning
Vooraleer de opdracht aan te vatten, maakt 
het ontwerpteam een planning op van het 
geheel van de studies van het project d.m.v. 
een aangepast software-programma. De 
basistaken die weergegeven worden in de 
planning van de studies zijn:

Opmaak schetsontwerp/ bijstellen •	
wedstrijdontwerp, architectuur, be- 
perkt voor de andere disciplines.
Opmaak voorontwerp, alle disciplines.•	
Opmaak definitief ontwerp, alle •	
disciplines.
Opmaak aanbestedingsdossier, alle •	
disciplines.
Opmaak vergunningsaanvragen •	
(bouwvergunningsaanvraag en milieu- 
vergunningsaanvraag)
Aanbestedingsprocedure opdracht- •	
gever (tem gunning van de aannemer)

Daarbij houdt het ontwerpteam rekening 
met de termijnen die in dit contract 
zijn vastgesteld of met de aangepaste 
termijnen die met de opdrachtgever worden 
afgesproken. Er wordt eveneens rekening 
gehouden met termijn van goedkeuring 
door de opdrachtgever, consultaties 
buurtoverleg, etc.

werken, worden door het ontwerpteam aan 
de opdrachtgever eventueel voorstellen 
gedaan die, zonder programmawijziging 
noch afbreuk aan de architecturale en 
technische kwaliteit van het project, de 
compensatie toelaten van het eventuele 
verschil tussen de laagste offerte (in geval 
van aanbesteding) of de meest voordelige 
offerte (in geval van offerteaanvraag) en de 
goedgekeurde raming die bij het project is 
gevoegd. 

Samenwerkings- 
verbanden



zicht vanaf het park


