


1

INHOUD

0.INLEIDING

1.RUIMTELIJKE CONTEXT

2.INPLANTING

3.PROGRAMMA

4.ONTWERP
 _PLANNEN
 _GEVELS
 _SNEDES
 _VISUALISATIE

5.REFERENTIES

6.DUURZAAM BOUWEN

7.OPPERVLAKTETABEL

8.RAMING



2

OPEN OPROEP POLITIEZONE BRAKEL

0.INLEIDING

Dit ontwerp is een eerste worp, een verkenning van opgave 
en site, een visie van hoe wij de ontwerpopgave voor de 
bouw van een nieuw politiekantoor voor de 
politiezone Brakel-Zwalm-Horebeke-Maarkedal 
interpreteren en ons voorstellen. 
Het toont een manier van werken die in een volgende fase 
met alle partijen grondig wordt doorlopen. Het is een analyse 
van de bestaande toestand, eerst op macroschaal daarna 
op microschaal, met vrije ideeën en suggesties, nog niet in 
detail uitgewerkt, met tot slot enkele referentiebeelden van 
onze bedoelingen.
Wij hopen dat ons voorstel blijk geeft van een diepgaande 
interesse en bekommernis in de werking van de lokale politie 
en dat het de nagestreefde basispolitiezorg illustreert. We 
stellen dan ook een laagdrempelig 
commissariaat voor dat als het ware tussen de huizen en 
tussen de mensen staat. Op die manier kan dit nieuwe 
gebouw een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de 
veiligheid van de politiezone voor en in samenwerking met 
de bevolking en de andere partners van de 
politiezone. 

Het ontwerp is geen geïsoleerd object dat zomaar in de 
landelijke omgeving van de Zwalmstreek wordt neergepoot. 
Integendeel, het maakt ten volle gebruik van de 
terreinkarakteristieken en schikt zich als een ‘huis van de 
politie’ in het bestaande woonlint van de Jagerstraat. Het 
houdt bovendien ten volle rekening met de gevraagde 
fasering: met uitzondering van de parking kunnen de 
bestaande kantoren volledig in gebruik blijven tijdens de 
uitvoering van de werken.
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1.RUIMTELIJKE CONTEXT
OPEN OPROEP POLITIEZONE BRAKEL

MAARKEDAL
HOREBEKE

ZWALM

N8 NEDERBRAKEL

N48 OPBRAKEL

N8 REGIONALE VERBINDINGSWEG

 De bouwplaats situeert zich in het glooiende landschap van de Zwalmstreek, nabij de dorpskern van 
Nederbrakel. Het reliëf van de Molenbeekvallei vormt de lichte natuurlijke helling in het terrein, waarvan 
een groot deel momenteel vlak afgegraven is en het hoogteverschil met een keermuur overbrugd wordt.
De Molenbeek en haar oevers vormen een groene corridor doorheen het landschap die het 
recreatiegebied van de ‘Rijdtmeersen’ met de wijdere omgeving verbindt. Daar waar de 
ruimtelijke continuïteit van het landschap door het woonlint van de Jagerstraat onderbroken 
wordt, bieden de achtertuinen van de lintbebouwing een mooi uitzicht, hetzij op de ‘Rijdtmeersen’, 
hetzij op de weilanden en beboste heuvelruggen rond de dorpskern van Opbrakel.

Als hoofdcommissariaat voor de Politiezone Brakel-Zwalm-Horebeke-Maarkedal vervult het 
politiekantoor een centrumfunctie binnen de regio. De vlotte bereikbaarheid van de site is dus van 
uiterst belang en wordt verzekerd door haar ligging langs de regionale verbindingsweg N8, waarlangs 
men vanuit Brakel de overige zonegemeenten bereikt. De nabije bushalte en de geplande heraanleg 
van de N8 –met fietspaden- maken het commissariaat ook voor alternatieve verkeersmodi bereikbaar.
Langs de belangrijkste invalsweg naar Brakel zullen de kantoren van de politie 
een signaalfunctie vervullen, wat wij door middel van een opmerkelijke, doch 
contextgebonden architectuur wensen te bereiken: Geveltextuur en -kleur, 
dakvorm, raamopeningen… moeten het politiekantoor herkenbaar maken.

De woonzone waarvan de bouwsite deel uitmaakt, laat zich kenmerken door de lintbebouwing 
van vrijstaande woningen en aaneengesloten huizenrijen, met tussenin enkele grotere 
hoeves, schuren en een sporthal. De bebouwing kan als een agglomeraat van 
gebouwvolumes van verschillende ‘korrelgrootte’ of schaal beschouwd worden, met de kleinere 
huizen voornamelijk dichtbij de straat en de grotere hoeves en schuren meer naar achter in het groen.
Binnen de filosofie van een laagdrempelige dienstverlening en aanwezigheid 
onder de bevolking, schrijven we het nieuwe politiekantoor binnen deze 
woonomgeving in, als een ‘huis van de politie’, tussen de mensen. Qua architectuur refereren we 
bewust naar gebouwentypes als hoeves en schuren, die kenmerkend zijn voor een 
landelijke omgeving als de Zwalmstreek, maar die toch de schaal van een huis overstijgen.

LANDSCHAP BEBOUWING  BEREIKBAARHEID
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2.INPLANTING

De randvoorwaarden van het perceel en de beschikbare bouwzone zijn zowel van 
stedenbouwkundige als van praktische aard. Het feit dat het huidige kantoor tijdens de 
bouwwerken operationeel moet blijven en pas daarna gesloopt kan worden, is bepalend voor de 
inplanting van het nieuwe commissariaat. Aangezien de voorbouwlijn (in het verlengde van de 
aangrenzende bebouwing) geen verplichte bouwlijn vormt, hebben we er resoluut voor gekozen 
om de nieuwbouw volledig achter het bestaande gebouw in te planten. Dit levert naar fasering 
een groot voordeel op en laat ons toe om vóór het nieuwe kantoorgebouw een ruime parking 
te voorzien. In de geest van de stedenbouwkundige voorschriften hebben we ervoor geopteerd 
om een 15m-diep hoofvolume met 3 (bovengrondse) bouwlagen evenwijdig aan de straat in 
te planten en de achterliggende zone tot de 50m-lijn minimaal en slechts over 1 bouwlaag te 
bebouwen. In harmonie met de omliggende bebouwing heeft het hoofdvolume een archetypische 
hellende dakvorm, metaforisch voor het ‘huis van de politie’.

Het terrein wordt vanaf de N8-gewestweg op een verkeersveilige manier ontsloten via 2 
uiteenliggende toegangen: één in- en uitrit voor de publieks- en personeelsparking vóór het gebouw 
en één ‘urgentie’-oprit waarlangs dienstvoertuigen ongehinderd vanuit de ondergrondse parking 
kunnen uitrukken. Beide toegangen laten tweerichtingsverkeer toe en worden niet kortgesloten.
Ook de toegankelijkheid van het gebouw speelt zich aan 2 zijden én op 2 niveaus af. De inkomhal voor 
burgers en leveranciers situeert zich op maaiveldniveau aan de straatzijde van het gebouw, terwijl de 
dienstingang en de toegang tot de arrestantenzone zich achteraan in de kelderverdieping bevinden.

Met een te realiseren bruto-vloeroppervlakte van ongeveer 2800 m² tegenover een beschikbare 
perceelsoppervlakte van 3100 m² moet het terrein optimaal benut worden. Om de ruimtelijke 
impact van dit zware bouwprogramma te beperken, hebben we ervoor geopteerd om het logistieke 
complex en de daaraan gekoppelde arrestantenzone ondergronds te voorzien en de kantoren te 
comprimeren tot een compact bovengronds volume. Door superpositie van een gesloten, beveiligde 
zone en een open, publiekgerichte zone worden 2 tegenstrijdige concepten met elkaar verzoend.
De parkeerkelder wordt als het ware in de natuurlijke helling van het terrein geschoven en het 
groendak erbovenop zorgt voor een naadloze aansluiting op het achterliggende weiland. De keuze 
voor een logistieke kelder biedt bovendien voordelen naar perimeterbeveiliging. De footprint van 
de bovenbouw wordt minimaal gehouden, wat resulteert in een gunstige vloer/terreinindex van 0,5.

PERCEEL RUIMTELIJK CONCEPT  ONTSLUITING
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3.PROGRAMMA

SCHEMA WERKING

   ARCHITECTUURCONCEPT
Het nieuwe commissariaat is opgevat als een ‘huis van de politie’, een concept waarin laagdrempeligheid, 
openheid, functionaliteit en soberheid centraal staan. De directe ruimtelijke vertaling van dit concept in een 
uitvergroot ‘huis’-volume met een hellende dakvorm en een kleinschalig gevelmateriaal, speelt in op het
landelijke karakter van de politiezone.
Het monolithische karakter van het volume, de geveltextuur en de opvallende raamopeningen geven aan het 
kantoorgebouw de signaalfunctie of uitstraling die een zonaal politiecentrum vraagt. De verdiepingshoge 
ramen en dakuitbouwen zorgen voor de openheid naar de omgeving toe en fungeren ook in 
tegenovergestelde richting als ‘ogen op de omgeving’.

PROGRAMMA
Het bouwprogramma voor het administratief complex wordt op een verticale en horizontale manier 
gestructureerd. Enerzijds worden de kantoren voor het secretariaat, de zoneleiding, de zonale en lokale 
werking en het lokaal informatiekruispunt over 3 verdiepingen gestapeld in het compacte hoofdvolume. Korte 
loopafstanden, open landschapskantoren, interne vides en een centrale verticale circulatie bevorderen hierbij 
de maximale informatie-uitwisseling tussen de verschillende afdelingen. Anderzijds staat het publieksgerichte 
onthaalgedeelte op het gelijkvloers in directe horizontale relatie met de polyvalente commandozaal en 
de personeelsrefter, die in een open nevenvolume in de achterliggende tuinzone ondergebracht zijn. Dit 
nevenvolume is geconcipieerd als een tuinpaviljoen in het groen, waarin het personeel -letterlijk- buiten de 
werksfeer kan pauzeren, lunchen, ontspannen en vergaderen.
Omwille van privacy- en veiligheidsredenen wordt in de nabijheid van het cellencomplex en de dienstinkom in 
de kelder een verhoorfaciliteit voorzien met (video)verhoorlokalen voor minder- en meerderjarigen, met 
tussenin een regiekamer voorzien van doorkijkspiegels. Verder zijn er op het gelijkvloers twee publieke en op 
de verdieping één semi-publieke verhoorkamer voorzien.
Naast de grote opsplitsbare commandozaal in de achterbouw, zijn er kleinere vergaderzalen over de 
verschillende verdiepingen van het kantoorvolume verspreid: Op het gelijkvloers een vergaderzaal voor de 
zoneleiding en de politieraad; op de eerste verdieping een aan het dagcoördinatorlokaal gekoppelde ruimte 
die in nood als crisiscentrum ingericht kan worden; en op de tweede verdieping een briefing room voor het 
operationeel kader.

CIRCULATIEPATRONEN
Het gebouw kan op 2 manieren ontsloten worden. De publieke zone op het gelijkvloers is vrij toegankelijk 
voor burgers en leveranciers en wordt begrensd door middel van beglaasde deuren met elektronische 
toegangscontrole. Mits accreditatie krijgt men van hieruit toegang tot de semi-publieke zone. Vanuit de 
ondergrondse (beveiligde) dienstparking krijgt men via een inrijkamer toegang tot de arrestantenzone en via 
een centraal inkomsas tot de ‘verhoorgang’ en de kleedruimtes voor personeel. Beide toegangen, ondergronds 
en 
gelijkvloers, worden door de centrale trap- en liftkern kortgesloten.
De gang aan de noordelijk gerichte (individuele) kantoren verdeelt horizontaal de gebruikersstromen, terwijl 
men in de zuidgerichte landschapsburelen vrij doorheen de ruimte kan circuleren. Zo wordt een efficiënte 
indeling van plattegronden bekomen, met een grote compactheid en minimale looplijnen.
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SCHEMA ARRESTANTENZONE EN ONTHAALZONE
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4.ONTWERP/PLANNEN

FUNCTIONELE INDELING CIRCULATIE
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PLAN VERDIEPING -1 SCHAAL 1/200
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FUNCTIONELE INDELING CIRCULATIE
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PLAN GELIJKVLOERS SCHAAL 1/200
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FUNCTIONELE INDELING CIRCULATIE



15

PLAN VERDIEPING +1 SCHAAL 1/200
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FUNCTIONELE INDELING CIRCULATIE
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4.ONTWERP/GEVELS

ZIJGEVEL ZUIDOOST SCHAAL 1/200

ACHTERGEVEL ZUIDWEST SCHAAL 1/200
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VOORGEVEL NOORDOOST SCHAAL 1/200

ZIJGEVEL NOORDWEST SCHAAL 1/200
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4.ONTWERP/SNEDES
OPEN OPROEP POLITIEZONE BRAKEL

DWARSE SNEDE 1 SCHAAL 1/200
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4.ONTWERP/VISUALISATIE
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5.REFERENTIEBEELDEN

VOLUMETRIE_CARACTERE KANTOORGEBOUW_CHRISTIAN KIECKENS ARCHITECTEN

GLAZEN PAVILJOEN_THE GLASS HOUSE_JOHN PAWSON

RAAMOPENINGEN_THERMEN VALS_PETER ZUMTHOR

GEVELTEXTUUR_KANTOORGEBOUW DAKUITBOUW

Het monolitische karakter van het gebouw wordt bereikt door het kiezen voor een uniforme buitenschil voor dakbedekking 
en gevelbekleding. We denken hierbij aan natuurleien of tegelpannen in een aardebruine tot grijze kleur. Dit materiaal wordt 
aangebracht tegen een massieve structuur uit beton en metselwerk en laat toe om een hoge isolatiegraad te bekomen. De 
zorgvuldig gepositioneerde raamopeningen vormen een scherpe uitsnijding uit dit massief volume. Samen met de ‘dakkapel-
len’ geven ze een speels ritme aan de gevel. 
Tegenover de massiviteit van het hoofdvolume staat de lichtheid en transparantie van het glazen ‘tuinpaviljoen’ met 
vergaderzalen en personeelsrefter. De gevel is opgevat als een dubbele glasgevel met een in de spouw geïntegreerde, 
regelbare zonnewering. Het dak is opgevat als een intensief groendak en vormt de vijfde gevel van het paviljoen.
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