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 Hypothese A VOOR EEN NATUURLIJK PERSOON 1 
De ondergetekende (naam en voornamen) . . . 

Hoedanigheid of beroep: . . . 

Nationaliteit : . . . 

Wettelijke woonplaats: (adres) . . . 

 

 Hypothese B VOOR EEN RECHTSPERSOON 1 
De vennootschap: (handelsnaam of naam) VOLT ARCHITECTEN  
Rechtsvorm : CVBA 

Nationaliteit : BELG 

Maatschappelijke zetel : (adres) BURGGRAVENLAAN 264, 9000 GENT 

waarvan de statuten zijn goedgekeurd door de orde van architecten. 

Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) (2)(3): TOM VERHAEGEN 

in hoedanigheid van ZAAKVOERDER-MEDEVENNOOT 

Nationaliteit : BELG 

Wettelijke woonplaats: (adres) NIEUWSTRAAT 44, 9100 SINT-NIKLAAS 

 
 Hypothese C VOOR EEN COMBINATIE ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID WAARBIJ  

MEERDEREN NATUURLIJKE EN | OF RECHTSPERSONEN OPTREDEN (1) 

De ondergetekende(n) en | of de vennootschap(pen) 

(Hierna dienen voor ieder van hen de gegevens ingevuld te worden naargelang het een 

natuurlijke of een rechtspersoon betreft.) 

OO 31 
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Volume

De site is zowel deel van de pleinwand als uitzondering/uitstulping op de pleinwand, het driezijdig hoekvolume neemt net deze tus-
senpositie in (1).  Het plaatst zich tussen de autonome volumes van het cultuurcentrum en het aaneengesloten stedelijk weefsel 
richting Kerkplein (Sint Annaplein). De los-vaste stapeling van volumes achter het hoekvolume vormt de overgang naar de schaal, het 
ritme en de ad hoc logica van het aaneengesloten stedelijk weefsel.
De hoogte van het hoekvolume, zes bouwlagen, staat in schaal tot de bebouwing rond het gemeenteplein en de hogere volumes van 
het cultuurcentrum. Door beperking van de diepte wordt de belichting/bezonning  van het aansluitende bouwblok gerespecteerd (2) 
(3). 

Oriëntatie en zichten (4)

De basisvorm van het hoekvolume benadert een gelijkzijdige driehoek waarvan één zijde zuidgericht is, richting Cultuurcentrum, de 
skyline van Brussel met hoogbouw en het Atomium. 

De inkomruimtes, de grote bibliotheeklaag (verdieping 2) met leesbalkon, de personeelsrefter met terras en een aantal grote ver-
gader- en kantoorruimtes liggen aan die zuidgevel. De schermgevel laat toe een maximum aan uitzicht en efficiënte zonnewering te 
combineren.

Aan de noordoostzijde biedt de verscheidenheid aan ruimtes op de verdiepingen -1, 0 en 1 doorzichten naar de binnentuin en straat-
ruimte. Vanuit de grote bibliotheeklaag op verdieping 2 worden per ruimte andere gekaderde zichten richting het centrum geboden. 

Voor gevelopeningen aan de noordoostzijde is specifieke zonnewering niet van toepassing. De opvatting van de raamopeningen aan 
de noordwestzijde verhindert rechtstreekse zonnetoetreding tijdens het grootste deel van de dag/het grootste deel van het seizoen. 
Een eenvoudige binnenzonnewering zal hier volstaan.

Organisatie gebouw (5)

Het gebouw wordt rond twee circulatiezones georganiseerd, één centraal in het hoekvolume, een tweede tegen één van de hoeken 
aangeschoven.

De centrale circulatie wordt gebruikt voor personeel en de bezoekers van de midoffice ocmw (verdieping 1). 
De tweede circulatiezone schakelt alle ruimtes van de bib, ze wordt gebruikt door personeel en bezoekers van de bibliotheek.

Op het gelijkvloers bakenen de circulatiekokers de inkom- en wachtruimte af. Ruimtelijk vormen wachtruimte, centrale onthaalbalie 
en inkomruimte bibliotheek één geheel. Deze zone wordt deel van het leven op het Gemeenteplein, de claustragevel op de hoek biedt 
de nodige afscherming aan de wachtruimte.

ocmw
Vanuit de wachtzone is een gecontroleerde doorgang naar de intake-lokalen op het gelijkvloers en de eerste verdieping mogelijk, de 
intakezone op het gelijkvloers kan gebruikt worden door de externe partners. Vanuit de intakezones zijn doorzichten naar de binnen-
tuin en het bibliotheekgedeelte.

Een binnentrap aan het einde van de intakezone biedt een verborgen shortcut voor personeel, fungeert als vluchttrap en als ‘achter-
deur’ naar de Victor Soensstraat. 

De drie hoogste bouwlagen zijn niet publiek toegankelijk hier zitten enkel backoffice, interne vergaderlokalen en de personeelsruim-
tes. Rond de centrale circulatie- en techniekenkoker blijft rondom rond 6 meter vrij die per laag anders kan worden ingedeeld.

bibliotheek
De inkomzone biedt plaats aan een eerste infobalie, de inlever-robot, de uitcheckbalie, een leestafel (kranten en tijdschriften) en 
ruimte voor een kleine expo die aan de ruim bemeten trappartijen kan doorlopen. Er is doorzicht naar de polyvalente zaal, de bin-
nentuin en de afdeling AVM. 

De halfondergrondse AVM en jeugdafdeling kijken uit over de binnentuin, vanuit de jeugdafdeling is de tuin langs de zit- en verteltrap 
toegankelijk. Vanuit de lager gelegen Wemmelstraat biedt een raam op ooghoogte doorzicht naar de beide afdelingen en naar de 
inkomzone.

De trap naar de polyvalente zaal op het tussenniveau stijgt verder naar de volwassenenafdeling. De plaatsing van de circulatiekokers 
en de annexen aan de noordoostzijde delen de grote bibliotheekvloer op in verschillende sferen: de zijde met leestafel en het lees-
balkon panoramisch uitkijkend over het Gemeenteplein, de lange zijde langs de sterk geritmeerde noordwestgevel en de  ruimtelijk 
diversiteit van de annexen aan de noordoostzijde met elk hun specifieke zicht en belichting.

De backoffice van de bib zit op de derde de verdieping, het niveau van de personeelsrefter. Een verborgen binnentrap biedt een short-
cut voor het personeel, vanuit één van de landschapskantoren kijken binnenramen uit over de volwassenenafdeling.

CONCEPTNOTA ARCHITECTUUR

(1)

(5a)

(5b)

(5c)

(2)

(4)

(3)
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Flexibiliteit

ruimtes/circulatie 
Het concept biedt een aantal vrij in te vullen rationeel gestapelde vloeren gekoppeld aan beide circulatiekernen. Dit laat toe het kantoorprogramma op korte- en middellange anders in te vullen, an-
dere partners op te nemen of ander verbindingen te maken (6).

Daarnaast biedt het ontwerp en een deel grotere ruimtes met specifieke belichting, hoogte of oriëntatie. Het zijn ruimtes die die door hun ruimtelijk kwaliteit nieuwe specifieke invullingen kunnen 
opnemen. Zo is bijvoorbeeld de AVM afdeling een bij uitstek snel evoluerend gegeven, de ruimte zou even goed een uitbreiding van de jeugdafdeling, een knutselatelier, een vaste expositieruimte of 
huiswerkplek kunnen worden. De annexen op de volwassenafdeling kunnen eenvoudig afgescheiden worden om een nieuwe afdeling of kleine zaaltjes te creëren.  

De ingetekende invulling is maar één van de mogelijkheden waarbij ruim 85 % van het oorspronkelijke opgegeven bovengronds programma is opgenomen (7). De geboden flexibiliteit laat toe het 
ontwerp even goed anders in te vullen. 

structuur en gevels
Het concept biedt ruimtes waarin de ruimtes zo goed als kolommenvrij kunnen blijven. De massieve circulatiekokers en de skeletstructuur van de gevels garanderen de nodige stabiliteit en stijfheid. 
Voor alle vloeren wordt rekening gehouden met de nuttige last van een bibliotheekvloer. Wijziging van indeling, gebruik en gevelopeningen zal zo eenvoudig, zonder structurele wijzigingen kunnen 
gebeuren. Zie ook nota stabiliteit.

technieken 
Alle technieken worden opgenomen in de circulatiekokers en het voorziene vloerpakket. Luchtverwarming/ventilatie en databekabeling in de verhoogde vloeren (45 cm), verlichting, signalisatie en 
rookmelding in de verlaagde akoestische plafonds (13 cm).
Beide systemen zijn eenvoudig te demonteren of te vervangen voor wijzigingen op korte of lange termijn.  Zie ook nota technieken.

Materiaalgebruik 

gevels en daken
De skelet structuur van de gevels wordt ingevuld met een aluminium gordijngevelsysteem (de zuidgevel en rond de binnentuin) of silicaatsteen en lang-formaat gevelmetselwerk (andere gevels).
Het patroon van de ramen op de noordoost- en noordwestzijde van het hoekvolume wordt eenvoudig verkregen door het telkens licht verschuiven van de steenlaag tov van de onderliggende. Elk van 
de gevelopeningen kan een opendraaiend deel hebben, de ritmering laat toe kantoren modulair  per twee, drie, vier, … ramen te organiseren. 
Op het gelijkvloers worden langs de claustra 
De zuidgevel wordt voorzien van een vrijhangende schermgevel  in geanodiseerd strekmetaal (vaste zonnewering). Een gelijkaardig geanodiseerde dakbeplating wordt toegepast op de hellende daken 
boven de annexen aan de noordoostzijde. Lager gelegen daken worden voorzien van een biodiversiteit groendak. 

Interieur
Het gelijkvloers en de halfondergrondse verdieping worden voorzien van een gepolijste betonvloer met vloerverwarming. 
De verhoogde vloeren worden afgewerkt met of parketvloer (bibliotheekvloer en polyvalente zaal) of tapijttegels (kantoren).
De hellende daken van de annexen aan de noordoostzijde worden uitgevoerd in zichtbare houtconstructie (CLT liggers en dakbeplating), alle andere ruimte worden voorzien van een verlaagd akoes-
tisch plafond. 

Circulatiekokers worden uitgevoerd in ter plaatse gestort zichtbeton, de gevels worden aan de binnenzijde uitgepleisterd (luchtdichtheid). 
Binnenwanden rond de sanitaire ruimtes, de dienstruimte en  tussen de kantoren worden uitgevoerd in akoestische stijlwanden. De wanden tussen kantoren en de circulatieruimtes worden uitgevoerd 
in glazen systeemwanden, al of niet doorzichtig in functie van de specifieke noodzaak aan privacy. 

(6)

(7)
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1. technische ruimtes
2. geautomatiseerde verwerking boeken IN

3. jeugdafdeling
4. buitenruimte
5. AVM afdeling

6. centrale circulatiekern
7. inkom

8. onthaal OCMW
9. wachtruimte OCMW

10. intake OCMW/derden
11. toegankelijk buiten de uren

12. polyvalente zaal
13. inkom bibliotheek

14. sanitair/lockers
15. midoffice OCMW

16. utilitaire ruimtes (berging/EHBO/archief)
17. liftgeheel bibliotheek
18. volwassenenafdeling

19. leesterras
20. terras

21. refter personeel
22. backoffice OCMW

23. backoffice BIB
24. vergaderruimte
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NOTA OVER DE GLOBALE AANPAK VAN DUURZAAMHEID

1. Ecologisch

Locatie
Het voorgestelde concept biedt een antwoord op de huidige context zonder daarbij toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden uit het oog te verliezen. Wijzigingen van de aanwezige woontypologie-
en (verdichting) of uitbreiding van het gebouw richting het bouwblok tussen de Victor Soensstraat 
en de Wemmelstraat blijven mogelijk. 

De voorgestelde circulatiestructuur, het inbrengen van de binnentuin en de omgang met de niveau-
verschillen (*) laten toe het gebouw langs één van beide of langs beide straten uit te breiden volgens 
verschillende scenario’s. De ad hoc logica die voor de annexen achteraan reeds werd geïntroduceerd 
kan hierbij consequent worden doorgetrokken.x

* bijvoorbeeld : het niveau van de polyvalente zaal (+120) stemt overeen met het gelijkvloers van de huidige wo-
ningen in de Victor Soensstraat en laat tegelijk toe in de Wemmelstraat een extra laag onderaan toe te voegen. 
Dit laat uitbreiding rond de binnentuin toe waarbij maximaal word ingespeeld op de niveauverschillen.

Draagconstructie/huid/enscenering/installaties -zie thema flexibiliteit in conceptnota 

Ontsluiting
Het concept biedt mogelijkheden om ruimtes/vloeren aan andere circulatiesystemen te koppelen 
(middellange termijn) of het gebruik van het gebouw te moduleren afzonderlijk delen af te.  Zo is 
het mogelijk:
• of de bibliotheek in zijn geheel af te sluiten (schema A).
• of enkel de specifieke afdelingen (AVM/jeugd/volwassenen) af te sluiten en de zaal samen met 

inkomruimte en het sanitair te gebruiken (schema B).
• of het ocmw deel in zijn geheel af te sluiten en enkel de wachtruimte als uitbreiding van de 

inkomhall bib te gebruiken (schema C).
• of het deel ocmw gedeeltelijk en de bib volledig af te sluiten waardoor gebruik door externe 

partners buiten de eigen openingsuren mogelijk is (schema D).

Waterbeheer

Het overgrote deel (ca 700 m²) van het oppervlak wordt opgevangen en gebruikt voor toiletspoeling. 
Enkel  het water van de groendaken wordt niet opgevangen voor hergebruik. Het oppervlak van de 
binnentuin biedt de nodige ruimte voor putten en de nodige infiltratie/buffervoorzieningen
Gezien de hoge gondwaterstand wordt op het halfondergrondse kelderniveau een betonkuip met 
extra voorzetwand en vloer op noppenfolie (extra drainage) voorzien. 

2. Sociaal 

Akoestiek
• Extern – omgevingsgeluid: Om omgevingsgeluid zoveel mogelijk buiten het kantoorgebouw te 

houden wordt gewerkt met systeem D (geen raamroosters) en wordt performant schrijnwerk 
met aangepast beglazing gebruikt. De buitenwanden worden uitgevoerd in silicaatsteen (massa 
akoestiek).

• Intern – geluidsisolatie De circulatiekokers en tussenvloeren worden uitgevoerd in beton, bui-

tenmuren in silicaatsteen. De combinatie van massa in muren en tussenvloeren vermijden doorgang van luchtgeluid en flan-
kerende geluiden.

• In de kantoren en spreekruimtes worden tapijtvloeren  toegepast ter beperking van contactgeluiden. Tussenwanden tussen 
kantoor worden uitgevoerd met ontdubbelde lichte scheidingswanden of glazen systeemwanden. 

• Alle binnendeuren zijn van het type verhoogde geluidsweerstand (massa, spouwvulling, ingefreesde rubberlipdichtingen) 
• Intern – nagalm: Om nagalm te vermijden worden overal akoestische plafonds voorzien, in de kantoren worden deze gecom-

bineerd met tapijttegelvloeren.

Zonnewering en ventilatie
Om oververhitting te vermijden wordt aan de zuidzijde een schermgevel in strekmetaal voorzien (passieve zonnewering). Aan de 
noordoost- en noordwestzijde voorkomt de opvatting van de ramen oververhitting.
Ventilatie/verwarming/koeling gebeurt met balansventilatie en nachtkoeling van de betonmassa’s. In elk van de lokalen is het 
mogelijk minsten één raam te openen om snelle, puntgerichte ventilatie mogelijk te maken.

Privacy en veiligheid
De inkomruimte ontvangt bezoekers van bib en ocmw op eenzelfde open manier, er is geen strikte scheiding tussen de wacht-
ruimte en de inkomruimte van de bib. Bib-bezoekers kunnen iemand opwachten in de wachtruimte, ocmw bezoekers kunnen 
tijdens het wachten even goed de krant lezen aan de leestafel, iets opzoeken aan de infocomputer, boeken uit de themastand 
doorbladeren of de expositie doorlopen.
Vanuit de inkomzone raak je discreet in de afgeschermde intakezone. Om privacy van de ocmw bezoekers in de intakezones te 
garanderen worden inkijk vanaf de buitenzijde afgeschermd door toepassing van betonnen claustra-elementen of de schermgevel.
Voor de toegangscontrole tot het gebouw wordt een systeem met elektronische deurkrukken voorgesteld. Een badgesysteem 
waarvan de software eenvoudig te herprogrammeren en te beheren is laat een flexibele toegangscontrole toe met mogelijkheid 
tot controle op afstand, koppeling aan een alarmcentrale en registratie van het badgegebruik. Dit systeem wordt gecombineerd 
met een bewegingsdetectie en contactsensoren in het buitenschrijnwerk voor beveiliging buiten de werkuren.

3. Economisch

Beperking onderhoud 
De voorgestelde gevelmaterialen vragen weinig of geen onderhoud (betonelementen, gevelmetselwerk, geanodiseerd aluminium, 
materialen voor binnenafwerking zijn sober, duurzaam en onderhoudsarm:
De vloeren op het gelijkvloers en de halfondergrondse verdieping worden uitgevoerd in gepolijst beton.
De polyvalente zaal en de grote biblotheeklaag krijgen een parketvloer. Ze worden geolied waardoor onderhoud beperkt blijft tot 
normale reiniging met toevoeging van een onderhoudsolie.
Vloeren in kantoren en spreekruimtes worden bekleed met tapijttegels met specifieke anti-fijnstof eigenschappen. De tapijtvloe-
ren hebben een cradle to cradle certificaat, ze zijn eenvoudig weg te nemen of te vervangen.

Evaluatie E40-E50
Gezien de compactheidsgraad, de voorziene isolatiediktes, omgang met oriëntatie en  zonnewering en de opvatting van de tech-
nieken zal het voorgestelde concept het BEN reeds dicht benaderen. Met een beperkte upgrade van de technisch installatie wordt 
het BEN niveau vlot haalbaar:

Upgrade van de productie van warmte en koude tot optie 4 (zie nota technieken): bivalent systeem met condenserende gasketel 
en gaswarmtepomp lucht/water voor zowel verwarming als koeling. 
Dit heeft volgende energetische en milieutechnische voordelen:
- Vermindering van de CO2 uitstoot met 20%
- Betere PER-score (Primaire Energie Ratio) bij koeling: 10 à 20 % verbetering haalbaar.
- Betere PER-score bij verwarming: 40% hoger rendement t.o.v. gascondensatieketels
Extra kost wordt door ingenieur technieken geraamd op € 50.000 (excl. BTW), de afschrijvingstermijn van deze meerkost op +/- 10 
jaar.

In de raming technieken is de kostprijs van PV panelen niet inbegrepen Het is evenwel nuttig om PV-panelen te plaatsen. Aange-
zien het gebouw mechanisch geventileerd wordt is er voldoende ‘permanent’ elektriciteitsverbruik om dit zinvol te gebruiken.
Volgens inschatting van de ingenieur technieken kunnen +/- 180 m² PV-panelen zinvol gebruikt worden, te plaatsen op het dak 
van het hoekvolume.
Meerkost hiervoor wordt door ingenieur technieken geraamd op +/- € 48.000 (excl. BTW). Afschrijvingstermijn ligt op +/- 13 jaar, 
rekening houdend met (beperkte) groene stroomcertificaten van € 93 per 1.850 kWh.
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OCMW gebouw en bibliotheek Grimbergen TOELICHTINGSNOTA STRUCTUUR 
  
FUNDERING EN ONDERGRONDS NIVEAU 
Het ondergrondse niveau bevindt zich op -3,5m tegenover 0-pas architectuur (=9m referentiepeil landmeterplannen). Rekening 
houdende met een vloerafwerking van 12cm en een funderingsplaat van 30cm bevindt de onderkant van de funderingsplaat zich 
op circa -4m (of op +5m t.o.v. referentiepeil). De peilbuismetingen geven aan dat het grondwater zich bevindt op -4.32m à -3.05m. 
Er zal bijgevolg een beperkte grondwaterdruk aanwezig zijn op de kelderplaat en funderingswanden. De waterdichtheid wordt 
verzekerd door een betonplaat en funderingswanden van 30cm dik, die voorzien worden van de nodige krimpwapening om 
scheuren beperkt te houden. Vochtvlekken met dit systeem zonder extra maatregelen zijn echter niet te vermijden. Bijkomende 
maatregelen die zullen genomen worden zijn bijvoorbeeld: 
 op de funderingsplaat wordt een extra gepolierde betonplaat (10cm) op een noppenfolie uitgevoerd en voor de 

funderingswanden wordt aan de binnenzijde nog een voorzetwand gemetst. Het beperkte vocht dat migreert door de 
funderingswand en -plaat wordt dan afgevoerd via de noppenfolie naar een pompput. 

 Als alternatief kunnen de funderingswanden en platen gestort worden op een speciaal daartoe ontworpen  foliemembraan 
dat zich volledig hecht aan de buitenkant van het beton dat voorzien is van een speciaal afdichtingsraster zodat water niet kan 
migreren tussen de folie en het beton. 
 

De qc-waarde ter hoogte van de funderingsaanzet is circa 1MPa. Deze waarde is te laag om te funderen op een algemene 
funderingsplaat. Een fundering op palen is bijgevolg het meest aangewezen. Volgens de uitgevoerde sonderingen start de 
weerstandbiedende laag (qc > 10 N/mm²) op circa - 9m tegenover nulpeil architectuur. De palen zullen bijgevolg 6 à 7m lang zijn, 
gerekend vanaf onderkant funderingsplaat. 
 
Aan de rand van de bouwput wordt rondomrond een secanspalenwand voorzien, enerzijds om de grote keerhoogte (4m) aan de 
kant van Victor Soensstraat op te vangen, anderzijds om de ondiepe funderingen van de omliggende gebouwen en tuinmuren te 
stabiliseren in werffase. Deze palenwand kan tevens dienen als fundering voor de gevelkolommen, zo worden extra palen en 
paalmassieven vermeden. 
 
PRINCIPESNEDE KELDERWAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIRCULATIEKERNEN 
De centrale circulatiekern wordt gebruikt om de dwarse en langse stabiliteit van het gebouw te garanderen. Daartoe worden de 
betonwanden van deze kernen rondomrond in beton voorzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCMW gebouw en bibliotheek Grimbergen TOELICHTINGSNOTA STRUCTUUR 
  
STRUCTUUR BOVENBOUW 
Rond de centrale kern wordt er voor gekozen om een maximale openheid te creëren door middel van een vlakke plaatvloer op een 
kolommenstructuur. Op deze manier ontstaat een grote flexibiliteit naar de inrichting van het gebouw. Invulwanden kunnen vrij 
geplaatst worden terwijl een eventuele functiewijziging van het gebouw of een deel ervan geen aanpassingen aan de structuur zal 
vereisen. 
 
Ter hoogte van de gevels worden kolommen voorzien alle 7,4m. In de noordvleugel van het gebouw worden nog 3 à 4 interne 
kolommen voorzien om de vloerdikte beperkt te houden. De vloer zelf wordt uitgevoerd in massief beton van 32cm dik op een 
systeembekisting.  
Ter hoogte van de gevels worden opstaande betonnen randbalken voorzien om de doorbuiging ter hoogte van de gevels te 
beperken (zie detail). Om de kolom ter hoogte van de zuidelijke punt van het gebouw te vermijden worden de betonnen randbalk 
over 2 velden vervangen door een staalprofielen (HEB700).  Intern wordt er geen enkele doorhangende of opstaande balk voorzien 
behalve ter hoogte van de zuidelijke punt waar de eerste tegenover elkaar staande kolommen verbonden worden door een 
opstaande stalen balk (zie schema). Het ontbreken van balken zorgt voor een grote flexibiliteit naar uitwerking van de technieken in 
de verhoogde vloeren. 
 
Ter hoogte van het auditorium is de vloeroverspanning circa 11m en wordt er gebruik gemaakt van voorgespannen welfsels van 
32cm+5cm opstort. Deze worden ter hoogte van de gevels opgelegd op de onderflens van staalprofielen.  
Tussen het auditorium en het hoofdgebouw wordt een hoge betonwand voorzien om een kolom te vermijden in de kelderruimte 
en de trappen erin te verankeren. 
 
TYPE PLAATRAND 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
TYPE VLOER (boven +0) 
 

CONCEPTNOTA STABILITEIT
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Diensten OCMW en bibliotheek Strombeek-Bever Conceptnota technische installaties 
 

 
 

OVERZICHT TECHNISCHE INGREPEN 
 

                    
 
1. Ventilatie-installatie 
Vooral het ventilatie-concept heeft een zeer grote impact op het bouwconcept en moet in een zeer vroeg stadium worden 
bepaald. In de context van duurzaamheid en stedelijke context (luchtvervuiling en geluid) is het evident dat geopteerd wordt 
voor een mechanische ventilatie met dubbel flux. 
De voorgestelde ventilatie-installatie zal tegemoet komen aan volgende doelstellingen: 
 Comfortabel door oordeelkundige keuze van de inblaasmonden 
 Voldoende verse lucht om tegemoet te komen aan verstrengde eisen m.b.t. luchtkwaliteit. 
 Voldoende wisselingen voor een goede spoeling bij bezetting (1,5/uur) 
 Verhoogde nachtventilatie dat zorgt voldoende afkoeling van de bouwmassa tegen oververhitting. Hiervoor zijn 

minstens 2,5 à 3 wisselingen nodig. 
 Verhoogde ventilatie voor freecooling tijdens tussenseizoenen zolang buitentemperatuur lager is dan de gewenste 

binnentemperatuur 
 De mogelijkheid om de ventilatielucht mechanisch te koelen.  
 Warmte en vocht recupereren uit de verbruikte lucht met warmtewiel met rendement >80% 
Om de sectie van luchtkanalen en hoofdkokers te beperken worden de luchtgroepen opgesplitst en verspreid volgens de aard 
en gebruik van de lokalen: 
 Luchtgroep kantoren op dakniveau bedient de niveau’s 2 tot 5. Aanzuig verse lucht en uitblaas zijn hier eenvoudig te 

realiseren. 
 De niveau’s -1, 0 en 1 zijn voor gemengd gebruik en zullen bediend worden door 1 of 2 luchtgroepen, opgesteld in de 

technische kelders. Aanzuig verse lucht kan via de binnentuin. Uitblaas van de lucht op straatniveau rechtstreeks vanuit 
de technische ruimte. 

De luchtverdeling gebeurt verticaal via hoofdschachten in de centrale kern.  
De verdeling van de aanvoerlucht per niveau gebeurt via kanalen in de vloer met inblaas periferisch in de randplenums waar 
tevens de convectoren geplaatst zijn. 

Diensten OCMW en bibliotheek Strombeek-Bever Conceptnota technische installaties 
 

 
 

De verbruikte lucht wordt afgezogen via het vloerplenum langs vloerroosters, of indien mogelijk op één centraal afzuigrooster 
per niveau. 
De regeling van de luchthoeveelheden gebeurt in functie van de behoefte: opensturen van de volumeregelaars per niveau 
i.f.v. aanwezigheid, eventueel aangevuld met CO2  voelers. 
 
2. Nachtventilatie 
De structuur afkoelen met koele nachtlucht resulteert in een aftopping van de binnentemperaturen de volgende dag. Om het 
effect van de afkoeling van de bouwmassa te verhogen wordt het nachtdebiet verhoogd. Om de afgekoelde massa van de 
betonvloer/plafond nuttig te gebruiken verdient het aanbeveling dat het akoestisch plafond een maximaal open structuur 
krijgt. 
Aangezien de gemiddelde bezetting relatief klein is, is een grote bouwmassa per persoon voor koeling beschikbaar. 
 
3. Productie van warmte en koude 
Gezien een groot bouwprogramma moet gerealiseerd worden op een zeer beperkte oppervlakte is het gebruik van 
bodemenergie met systemen zoals BEO (boorgat-energieopslag) of KWO (koud-warmte opslag) niet aangewezen. Indien 
energie uit de omgeving benut wordt, kan dit enkel uit de buitenlucht. 
In zeer goed geïsoleerde gebouwen met een groot aandeel aan kantoren wordt de koelvraag vaak belangrijker dan de 
warmtevraag. Om een comfortabele werkomgeving te waarborgen zal nachtventilatie allicht niet volstaan en moet een 
oplossing gevonden worden voor bijkomende koeling. Het gewenste comfortniveau is mede bepalend voor de technische 
opties. 
Wij stellen in oplopende volgorde van oplopende investering en/of comfort volgende systemen voor: 
 Twee condenserende gasketels. Enkel verwarming. Koeling enkel met nachtventilatie. 

Stookplaats op kelderniveau. 
 Condenserende gasketels voor verwarming en elektrische koelmachine voor koeling.  

Stookplaats op kelderniveau, koelmachine water-water op kelderniveau en luchtgekoelde condensor op dak om geluid 
voor de omgeving te beheersen. Het rendement van de koeling kan bijkomend verhoogd worden door adiabatische 
koeling van de condensor. 

 Bivalent systeem met condenserende gasketel en elektrische warmtepomp water/water omkeerbaar voor zowel 
verwarming als koeling. Gasketel in stookplaats op kelderniveau. De warmtepomp voor zowel verwarming als koeling 
eveneens op kelderniveau. Luchtgekoelde verdamper/condensor op dakniveau. Dit systeem geniet onze voorkeur. 

 Bivalent systeem met condenserende gasketel en gaswarmtepomp lucht/water voor zowel verwarming als koeling. 
Gasketel in stookplaats op kelderniveau. De gaswarmtepomp zorgt voor het grootste deel van de warmtevraag. De 
water module komt in stookplaats of op dakniveau. 
 

4. Toegangscontrole en inbraakdetectie 
Voor een aantal lokalen is het uitwerken van een efficiënte toegangscontrole zeer belangrijk. Dit zal gecombineerd worden 
met inbraakdetectie waar nodig. 
 
5. Sanitair 
Gezien de beperkte dakoppervlakte in verhouding met de bruikbare vloeroppervlakte beperkt is, kan regenwater slechts in 
beperkte mate de behoefte dekken. Het regenwater zal worden opgevangen en hergebruikt voor de spoeling van WC’s. 
Regenwaterafvoer en vuil water afvoer worden gescheiden. 
Gezien de beperkte behoefte aan sanitair warm water worden de verspreide warm water tappunten omwille van kostprijs en 
legionella-problematiek voorzien van een lokale productie van warm water (elektrisch).  
 
6. Brandveiligheid 
Alle door de wet en de lokale brandweer opgelegde eisen voor brandbestrijding en evacuatie worden nauwgezet opgevolgd. 
 
7. Elektriciteit 
Verlichtingsarmaturen met hoog rendement: hetzij met LED lampen, hetzij met energiezuinige fluorescentielampen met 
elektronische ballasten. 
Er wordt een uitgebreid datanetwerk voorzien voor netwerkaansluitingen. Via dit netwerk worden de verschillende 
communicatie- en beheersystemen gekoppeld. 
Verder wordt de wettelijk vereiste veiligheidsverlichting en anti-paniekverlichting voorzien, evenals de manuele en 
automatische branddetectie- en melding. 
 
8. Aanwezigheidsdetectie / bewegingsdetectie 
De verlichting zal geschakeld worden via aanwezigheidsdetectie (lokalen) of via bewegingsdetectie (bergingen en sanitair). 
 
9. Daglichtafhankelijke sturing verlichting 
Door een daglichtafhankelijke sturing van de verlichting wordt het natuurlijk daglicht optimaal benut. In combinatie met 
sturing in functie van aanwezigheid wordt het energieverbruik voor verlichting beperkt tot het strikt noodzakelijke. 
 
10. Functie “centraal uit” voor verlichting 

CONCEPTNOTA TECHNIEKEN
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Diensten OCMW en bibliotheek Strombeek-Bever Conceptnota technische installaties 
 

 
 

In publieke delen zijn de bedieningspanelen voor verlichting voorzien van een drukknop “centraal uit”. Hiermee kan alle 
verlichting die vanaf dat punt bediend wordt gelijktijdig uitgeschakeld worden. 
 
11. Fotovoltaïsche cellen 
Hoewel de oppervlakte van het hoogste voor toepassing van PV-panelen beperkt is, is het toch zinvol. De dakvlakken op de 
lagere niveau’s zijn hiervoor niet geschikt.  
 
12. t.e.m. 14. Toegankelijkheid, thermische isolatie en koellasten 
Alle voorzieningen voor mindervaliden in alle publieksruimtes: personenlift, aangepast sanitair, … 
De buitenschillen worden geïsoleerd volgens de actuele standaard. Dit is een duurzame keuze die toelaat om de installaties 
kleiner te dimensioneren. 
De externe koellasten worden beheerst door een oordeelkundig gevelontwerp. 
Om oververhitting te voorkomen is zonwering aan de buitenzijde onvermijdelijk. 
Gezien de oriëntatie van het gebouw zal zonwering op alle gevels noodzakelijk zijn. 
Voor bouwdelen waar passieve vaste zonwering niet voorzien kan worden is een actieve zonwering aan te bevelen. 
 
VERDERE TOELICHTING BIJ DE TECHNISCHE OPTIES 
 
Flexibiliteit 
De voorgestelde luchtverdeling en verwarming in de verhoogde vloeren biedt de mogelijkheid voor flexibele (her)indeling van 
de lokalen. 
 
Verwarmingsafgifte 
 Vloer convectoren op lage temperatuur op de niveau’s. Leidingen blijven bereikbaar in de verhoogde vloer. Regeling per 

lokaal en per niveau (aanwezigheidsdetectie). 
 Vloerverwarming op gelijkvloers. In geval actieve koeling wordt voorzien kan het vloersysteem ook voor vloerkoeling 

aangewend worden. 
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VOORSTEL VOOR HET REALISATIEPROCES

AMBITIE
Onze ambitie is niets minder dan het afleveren van een kwalitatief, innovatief, performant, economisch haalbaar, maatschappelijk 
relevant project met hoge beeldkwaliteit. 

ORGANIGRAM EN TAAKVERDELING
Zie bijgevoegd organigram.

Het projectteam bestaat uit minimaal 2 personen, en wordt geleid door een projectleider. Hij is de gegarandeerde trekker, de 
contactpersoon voor het opdrachtgevend bestuur en de persoon die de coördinerende rol opneemt tussen de verschillende be-
trokkenen. De aanwezigheid van een 2e teamlid zorgt ervoor dat alles door verschillende individuen genoteerd, geïnterpreteerd 
en gecontroleerd wordt. Een ander voordeel is dat de projectopvolging steeds gegarandeerd blijft, ook bij afwezigheid van iemand 
van de projectleiding.

WERKWIJZE
In de voorontwerp fase volgt de correcte vertaling van het programma van eisen naar het voorontwerp. De projectverantwoor-
delijke zorgt in deze fase voor de overlegmomenten met de externe partners ( ir. stabiliteit, ir. technieken, veiligheidscoördinator, 
EPB-verantwoordelijke, …) zodat hun voorbereidende werken parallel verlopen met de opmaak van het voorontwerp.

De projectverantwoordelijke zorgt in de bouwaanvraag fase voor de voorbereiding van het uitvoeringsdossier. Hij organiseert 
overlegmomenten met de bouwheer en de externe partners, zodat het voorbereidend werk voor de opmaak van het uitvoerings-
dossier klaar is bij het verkrijgen van de bouwaanvraag. Hiervoor is een grondig vooroverleg nodig met de diensten stedenbouw 
en monumentenzorg, zodat het risico op niet-vergunnen nihil is.
In de uitvoeringsontwerp fase / opmaak aanbestedingsdossier wordt het ontwerpteam versterkt met medewerkers die gespeci-
aliseerd zijn in het opmaken van uitvoeringsdossiers, en zeker specifiek in monumentzorg. Dit zorgt voor een snellere en effici-
ente opmaak van het uitvoeringsdossier. Ontwerpers werken mee aan het uitvoeringsdossier voor de correcte vertaling van het 
ontwerp naar uitvoering en de juiste verwerking van de technische eisen van de bouwheer. De projectverantwoordelijke zorgt in 
deze fase voor coördinatie van de externe partners ( ir. stabiliteit, ir. technieken, veiligheidscoördinator, EPB-verantwoordelijke, 
…) zodat hun voorbereidende werken parallel verlopen met de opmaak van het uitvoeringsontwerp en alles gelijktijdig aanbeste-
dingsklaar is.
Het team controleert de ingediende offertes en zorgt voor een snelle afwikkeling van de controle van de aanbesteding en een 

foutloze controle van de eenheidsprijzen van de inschrijvers.
De projectleider organiseert tijdens de uitvoeringsfase wekelijks (of indien noodzakelijk 2 wekelijks) een werfvergadering met alle 
betrokken partijen en maakt hiervan een verslag op.

PROCESKWALITEIT
integrale/geïntegreerde duurzaamheid
Een goede proceskwaliteit laat zich meten aan de tijdigheid waarop thema’s water, natuur en ecologie, verkeer, leefbaarheid en 
energie in het proces worden betrokken. 
Het is van essentieel belang een strategie voor duurzaam bouwen in een zo vroeg mogelijk stadium van planvorming op te nemen. 
Uiteindelijke woon- en werk-kwaliteit, comfort en energiezuinigheid worden immers voor het grootste deel in de ontwerpfase 
vergrendeld. Te drastische naderhandse conceptuele bijsturingen worden best vermeden. 

De oplossingen moeten geïntegreerd en integraal zijn: het ontwerpteam weigert achteraf een “groene saus” over het “afgewerkt” 
project te gieten. 

dialoog
Wij streven naar een open en constructieve dialoog met opdrachtgever en partners. Deze dialoog is gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen. Ze bouwt de kennis uit, scherpt het ontwerpproces aan en legt de basis voor het eindresultaat.

procesbereidheid mbt wijzigingen
De eerste fases van een project initiëren vaak ook zelf veranderingen  en deze veranderingen hebben dan weer effect op de na-
volgende projectdelen. Flexibiliteit en ervaring om met veranderingen te kunnen omgaan en tijdig van koers te wijzigen is hierbij 
zeer belangrijk samen met een doordachte teamaanpak en communicatie van eventuele problemen samen met de plaatselijke 
overheid.
Naar ons oordeel dienen projecten zo te worden ontworpen/ ingericht/aangepakt dat ze op een beheerste wijze kunnen antici-
peren op de redelijke verandering. 
Als architect hebben we een belangrijke dienende taak: het respecteren en creatief afwegen van de behoeften van en deze be-
grijpbaar/duurzaam weten te vertalen. De architect zal zijn professionalisme inbrengen en een matrix aan mogelijkheden voorleg-
gen.

 
OPDRACHTGEVER BOUWTEAM

gemeente Grimbergen projectleider (A) 
Architectuur Technieken EPB/VC Stabiliteit

A projectleider/architect-vennoot E projectingenieur G EPB-verslaggever H projectleider
B architect-vennoot F tekenaar G veiligheidscoördinator I tekenaar
C architect-medewerker
D architect-assistent

  
 

OPSTART VOORONTWERP BOUWAANVRAAG UITVOERING/AANBESTEDING WERFFASE GEBRUIK

A+B nazicht/op punt stellen programma A+B stedebouwkundig onderzoek D opmaak bouwaanvraag A/B+ 
C+D opmaak uitvoeringstekeningen A+C werfcontrole A nazorg

A+B besprekingen en vergaderingen opstart A+B+C opmaak voorontwerp A/B+ 
C+D opmaak aanbestedingsdossier C opmaak werfverslagen

A opmaak werkplanning A+B opmaak raming A/B opmaak raming A nazicht vorderingsstaten

C verzamelen administratieve gegevens A+B overleg met bouwheer A coördinatie bouwteam A+C opleveringen

E voorstudie technieken A coördinatie met technische diensten 
gemeente

E werfopvolging technieken

G voorstudie EPB A/B gunning H werfopvolging stabiliteit

D opmeting H voorstudie stabiliteit  G EPB studie / nazicht details G opmaak postinterventiedossier

EX opmeting door landmeter (*) A+B participatiemoment / presentatie aan 
de bevolking  (**)

 G opmaak veiligheids-en 
gezondheidsplan

A coördinatie kunstintegratie

E+F studie technieken

H+I opmaak stabiliteitsstudie

  EX akoestisch advies

EX kunstintegratie (***)

*bijkomende opmetingen door externe landmeter
**participatie te organiseren in nauw overleg met het stadsbestuur
***organisatie kunstintegratie nog te bespreken  

 

C nazicht bijkomende randvoorwaarden 
(stedenbouw /mobiliteit/…)

A+B kunstintegratie: aftoetsen van de 
mogelijkheden binnen het ontwerp (***)
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Naast een goede opvolging van het budget per projectfase en allerlei tools voor de budgetopvolging start de echte kostenbeheer-
sing eerst en vooral bij een intelligent en doordacht ontwerp. Kostenbeheersing is meer dan een uitvoerende taak en behoeft een 
actieve ontwerphouding, dit zowel in voorontwerp- als in werffase.

De budgetopvolging van een project situeert zich in elke fase van de architectuur opdracht :

Schetsontwerp
• Bij de aanvang van de opdracht zal op basis van een relevante m²-prijs de beschikbare bouw-enveloppe doorgegeven wor-

den. Op basis van beschikbaar bouwbudget zal het project in deze fase getoetst worden op haalbaarheid. Samen met de op-
drachtgever worden desgevallend maatregelen onderzocht voor aanpassingen aan het bouwprogramma en/of het budget. 

• Belangrijk in deze fase is in het budget ook een reserve in te bouwen ter compensatie van de onvermijdelijke kleine wijzigin-
gen, meerwerken, prijsherzieningen en onvoorziene factoren.

Voorontwerpfase
• De gemaakte voorontwerpkeuzes zijn niet louter ontwerpmatig, maar worden ook getoetst aan hun economische haalbaar-

heid. Dure, onnodige ingrepen worden van begin af aan geweerd uit het project. Er wordt gestreefd naar een bouwkundige 
eenvoud, dit zowel in materiaalgebruik als in constructiewijze. Zo zijn we ervan overtuigd dat met beperkte middelen even-
goed de banaliteit overstegen kan worden.

• De budgetraming in de fase “voorontwerp” is op te stellen op basis van een gedetailleerde artikellijst (><  m²-prijs raming). 
De door het ontwerpteam opgestelde voorontwerpraming wordt in detail gescreend en geverifieerd op basis van courante 
eenheidsprijzen voor gelijkaardige projecten, dit ter ondersteuning van de opdrachtgever bij de evaluatie van het vooront-
werp. Deze raming wordt beschouwd als een onderzoeksinstrument; bij het veranderen van bepaalde materiaalkeuzes zijn 
de gevolgen voor het algemeen budget onmiddellijk zichtbaar.

• Eventuele alternatieven, met hun voor- en nadelen, prijsconsequenties etc., zullen geformuleerd worden. De eventueel in 
algemeen overleg aanvaarde wijzigingen zullen in het project worden doorgevoerd, gevolgd door het opstellen/aanpassen 
van het budget. 

Uitvoeringsfase
• De verdere kostenbeheersing start bij de uitwerking van het uitvoeringsdossier : een goed uitgebalanceerd lastenboek, 

detailtekeningen van alle knooppunten, en een correcte meetstaat, duidelijk uitgewerkt met eenduidige verwijzingen en 
forfaitaire hoeveelheden, vermijden onnodige verrekeningen bij uitvoering. Door een sterk uitgewerkt aanbestedingsdos-
sier krijgen de inschrijvers bij de prijszetting een duidelijk beeld van hoe de werken uitgevoerd moeten worden en worden 
meerwerken vermeden.

• Vlak voor aanbesteding zal de herwerkte raming ter overleg en goedkeuring voorgelegd worden aan de opdrachtgever. Bij 
een eventuele budgetoverschrijding in deze fase wordt in samenspraak naar alternatieven gezocht.

Werffase
• De kostenbeheersing loopt verder tijdens de werfopvolging : bij een meerprijs die het resultaat is van een onvoorziene om-

standigheid wordt nagekeken of er op een andere post bespaard kan worden. 
• Op de wekelijkse werfcontrole wordt de aannemer verplicht om elk eventueel meerwerk te melden aan de architect. Een 

meerwerk dat niet gemeld wordt vooraf maar toch wordt uitgevoerd zal niet aanvaard worden. Deze strenge verplichting 
laat toe om elk meerwerk op voorhand te evalueren en oplossingen te zoeken zodat dit werk op een alternatieve manier kan 
uitgevoerd worden of gecompenseerd kan worden door een alternatieve uitvoering in een andere post.

• Bijkomend dienen alle meerwerken maandelijks gevorderd te worden, waardoor de impact op het budget steeds duidelijk is.
• Tijdens de werken wordt het overzicht van bestelbedrag, gefactureerde bedragen, verrekeningen en prijsherzieningen, door 

de architect systematisch bijgehouden. Dit bestand wordt via een digitaal platform (dropbox), voor de opdrachtgever, per-
manent beschikbaar en raadpleegbaar gemaakt.  

Specifieke bepaling omtrent kostenbeheersing studiekosten :
• Op basis van de raming bij definitief voorontwerp worden de studiekosten forfaitair vastgelegd. Schommelingen van het 

bouwbudget in werffase hebben daardoor geen invloed op de studiekosten.
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structuur 
Specialisten worden ingezet; regels en normen gerespecteerd. Het voorschrijven van conformiteitsmerken garandeert de  op-
drachtgever kwalitatieve producten. Een ver doorgevoerde detaillering draagt bij tot een betere beheersing van het ontwerp en 
laat tevens toe het dossier correcter in te schatten naar complexiteit.

Iedere stap binnen de procesgang wordt zorgvuldig gedocumenteerd. Een continue informatiestroom maakt dat alle partijen 
steeds goed op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken. Om deze informatiestroom beheersbaar en naspeurbaar te hou-
den wordt gebruik gemaakt van een digitaal uitwisselingsplatform (dropbox). Deze postbus bevat documenten van opmeting tot 
oplevering..

COMMUNICATIEPLAN
Duurzaam betekent niet alleen goed voor de gebouwen en de gebouwde omgeving maar ook in afstemming met inwoners en 
betrokken organisaties.
Het projectteam is zich bewust van de impact van de transformatie op de buurt. De schaal van het project en de duur van de 
werken kunnen een zekere overlast met zich meebrengen. 

We wensen daarom mee te werken een een ter dege communicatieplan, waarbij we de verschillende doelgroepen op de hoogte 
brengen van de plannen en de voortgang van het project. 
Via creatieve participatie-methodes (bv een dag van de dialoog, design sessies, dialoogcafés, online bevragingen,…) willen we 
bewerkstellingen dat de plannen door de gemeenschap gedragen.


