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Het project voor het Sociaal Huis van Zedelgem, als een herbruik en 

uitbreiding van het oude gemeentehuis ontworpen in 1950 door de Brugse 
architect Josef Lantsoght, situeert zich centraal in de dorpskom van de 
gemeente. Het oorspronkelijke, vrij traditionele gebouw bestaat uit drie 

onderscheiden volumes, allen gevat onder steile zadeldaken bedekt met rode 
keramische pannen.  

Het hoofdvolume aan de straatkant - het eigenlijke formele gemeentehuis 
waarin het gemeentebestuur - was ondergebracht, is voorzien van een inkom 

op de hoek en een half ronde uitbouw voor trap in de Snellegemsestraat. 
Een kleinere en lagere middenbouw (a.h.w. de achterbouw van het 

hoekvolume) geeft uitdrukking aan meer secundaire functies en was 
oorspronkelijk het politiekantoor. 
Tenslotte, onder dwarse kap, wordt het geheel afgesloten door een 
conciërgewoning, gescheiden van de achterbouw door een kleine ingesloten 
tuin, die later werd dichtgebouwd onder plat dak.  

De middenbouw en conciërgewoning zijn onderling verbonden door een 
overdekte gang van de inkomdeur van de conciërge naar de ingang van het 
politiebureau. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Niettegenstaande van de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen tot “... respect voor het globale uitzicht (bouwvolumes, 

gevelindeling, gebruikte materialen en kleuren) ...” van “... de voorgevel (kant 
Pater Amaat Vinckeplein)..” en “... de zijgevel richting Snellegemsestraat ...”, 

zorgt het achterste volume van de conciërgewoning voor een aantal 
problemen.  
Binnen het oorspronkelijke ontwerp vormt deze woning een volledig 
afzonderlijke entiteit (dwarse kap, tussengebied van tuin aan straatzijde 
afgesloten door overdekte gaanderij als toegang tot het gemeentehuis), dat op 

zich niet echt deel uitmaakt van het gemeentehuisvolume. Wanneer getracht 
moet worden deze woning te integreren in het gemeentehuisvolume dan 
stellen zich twee acute problemen. In de eerste plaats is er het dwarse dak 
van de conciërgewoning dat moeilijk te verbinden in met het langse dak van 

het gemeentehuis en anderzijds de grote verschillen in de hoogtepassen van 
de vloeren. 

Gezien dit volume ook op architecturaal vlak niet echt een meerwaarde 
betekent voor het geheel opteren wij in functie van de toegankelijkheid voor 
gehandicapten voor de afbraak van deze conciërgewoning en behouden 
bijgevolg enkel de twee hoofdvolumes van het oude gemeentehuis.  

Concreet betekent dit behoud dat de wijzigingen aan dit volume zeer beperkt 
zijn zowel aan de gevels of raamindelingen aan de dakvolumes. Voor het 
buitenschrijnwerk willen wij zelfs terugkeren naar de oorspronkelijke 
raamverdelingen met fijne stalen profielen, om zo dit gebouw zijn 
oorspronkelijke uitstraling terug te geven.  
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Gezien het oorspronkelijke gebouw (voormalig oud gemeentehuis) niet vol-

doende bruikbare oppervlakte biedt voor de noden van het nieuwe sociaal 
huis, is het noodzakelijk deze bestaande constructie uit te breiden. Steden-

bouwkundig gezien (overeenkomstig BPA en herziening van dit BPA) is uit-
breiding alleen mogelijk in de zone tussen het oude gebouw en het nieuwe 
gemeentelijke administratieve centrum.  

Dit uitbreidingsgedeelte bevindt zich echter tussen twee niet op elkaar afge-
stemde gebouwen. Enerzijds, op de hoek van de Snellegemsestraat en het 

Pater Amaat Vinckeplein, het oude Gemeentehuis uit 1958, ontworpen als 
een kopgebouw van een vrij gesloten straatwand met woningen. Anderzijds, 
op de hoek van de Snellegemsestraat en het kerkplein, het nieuw gemeente-
lijk administratief centrum uit 2007, ontworpen vanuit de visie dat het oude 
gemeentehuis zou worden afgebroken.  

Beide gebouwen zijn er dus ontworpen in de veronderstelling dat het andere 
er niet zou komen of zou verdwijnen. 
 

De opdrachtomschrijving stelt evenwel dat “... beide gebouwen een harmoni-
eus geheel ...” moet vormen, rekening houdend “... met het park, de kerk en 
hun ruimere omgeving ...”. “Oud en nieuw moeten één coherent geheel vor-

men met respect voor de geschiedenis en de eigenheid van het oude ge-
meentehuis ...”. Dit wordt nog verder verduidelijkt wanneer gesteld wordt dat 

“de link tussen beide gebouwen ... zeer nadrukkelijk zichtbaar” moet zijn.  
Wij opteren er duidelijk voor om de ruimte tussen het oude gemeentehuis en 
het administratief centrum niet dicht te bouwen, maar net om deze te 

accentueren als een belangrijke doorgangsruimte (met als aantrekking het 
achterliggende park) en dwars hierop de link tussen sociaal huis en 

administratief centrum aan te duiden bij middel van twee luifels (aan beide 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

administratief centrum aan te duiden bij middel van twee luifels (aan beide 
gebouwen), die het doorgangpad gedeeltelijk overdekken.  
 
Voor de vormbepaling van de uitbreiding (het nieuwe bouwblok tussen oud 

gemeentehuis en nieuw administratief centrum) en de nieuwe achterbouw (ter 
vervanging van conciërgewoning) gaan wij uit van een archetype van het oor-
spronkelijke oude gemeentehuis; een lang, rechthoekig blok met steil zadel-
dak. Beide bouwdelen worden in de langse richting en evenwijdig met het 
oude gemeentehuis ingeplant. Qua volume sluiten ze dus naadloos aan op 

het algemene uitzicht van het bestaand gebouw. De uitstraling echter van 
deze uitbreiding zien wij als een hedendaagse vertaling van het archetype. 

Via het gebruik van hedendaagse, moderne materialen ontwikkelen we 
enerzijds een niet dominant volume dat aansluit op het volume van het 

bestaande gebouw maar dan in een modern jasje gestoken; en vormt het 
anderzijds een knipoog naar de meer uitgesproken vorm van het nieuw 

administratief centrum. Architecturaal gezien vormt deze uitbreiding dus een 
ultieme verzoeningspoging tussen de twee bestaande gebouwen.  
Elke hoofdvorm, subvorm of indelingsvorm is gebaseerd op, of afgeleid van 
het basisarchetype, zowel de gesloten volumedelen als de transparante glas-
delen. De achterbouw ter vervaging van de conciërgewoning sluit aan op de 

oude constructie, terwijl de uitbreiding naast het oude gebouw met een tus-
senafstand wordt ingeplant. Deze tussenafstand is op alle niveaus de hoofd-
circulatie van het gebouw. 

 

 

ARCHETYPE IN VORMGEV



PLANOPVATTING 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Het ultieme doel van het sociaal huis is “... eenieder in de mogelijkheid stellen een leven te 

leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid ...”. Dit betekent concreet ervoor te 
zorgen “... dat het aantal kwetsbaren in onze samenleving afneemt ...”, “... zonder onder-

scheid naar ras, geslacht, leeftijd, levensbeschouwelijke overtuiging, economische situatie 
of afkomst ...”, “... het sociaal weefsel versterken ...” en “... vanuit de lokale context signalen 

geven om structureel en fundamenteel problemen aan te pakken ...”. In dat opzicht moet “... 
de drempel voor onze dienstverlening zo laag mogelijk ...” zijn, met “... een maximale toe-
gankelijkheid ... voor elke burger, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen ...”. Dit 

kan men vertalen in een open, transparant huis met veel aandacht voor de privacy van elke 
individu. In architecturale termen betekent dit voor ons veel glas, veel licht en een ruime in-

kijk, maar met voldoende versluiering ten aanzien van de individuele herkenning. Zo maken 
wij grote glaspartijen, onderaan voorzien van een gescreende partijen voorzien van de tekst wij grote glaspartijen, onderaan voorzien van een gescreende partijen voorzien van de tekst 

“SOCIAAL HUIS”, die beletten dat op het gelijkvloerse niveau rechtstreeks inkijk in de bure-
len van de maatschappelijke werkers ontstaat.  

 

Uitgangspunt van de planopvatting (zie onderstaand volumeplan) is de structuur van 
enerzijds het bestaande gebouw (met hoofdbouw = 1. en tussenbouw = 2.), verlengd met de 
nieuwbouw ter vervaging van de conciërgewoning (3.) en de uitbreidende nieuwbouw (4.) 
aan de kant van het administratief centrum met een tussenblok ten aanzien van het 

bestaand gebouw (5.). Dit tussenblok - met een breedte  van ca. 175 cm. - is op alle niveaus 
bestemd als hoofdcirculatieruimte. Meer zelfs, de vloer van de eerste verdieping en het 
dakgedeelte van dit element worden uitgevoerd in glas, zodat het naast circulatie-element 
ook een vrij belangrijke lichtas vertegenwoordigd. De voorzijde van deze as wordt uitgewerkt 
in een grote glasconstructie op dubbel niveau (6.) met de hoofdinkom van het gebouw en de 

wachtzaal, terwijl de achterzijde, die doorheen de nieuwe aanbouw loopt, dienst doet als 
personeelsinkom. Niettegenstaande dat gevoel van openheid, transparantie en de grote 

aanwezigheid van licht, hebben we het concept zo opgevat dat dit op geen enkele wijze de 
privacy kan schenden, daar waar ze nodig en gevraagd is. 

 



 

Principieel worden alle ramen van het nieuwbouwgedeelte voorzien aan de noordzijde van het gebouw, zodat de grote glaspartijen geen extra probleem kunnen geven in de zomer. De be
staande (te vernieuwen ramen in de zuidgevel van het bestaande gebouw worden uitgerust met een zonnewerende beglazing, ter vervaging van de nu voorziene zonneweringsgordijnen.

 
Het volledige nieuwbouwblok bevat het grootste deel van de burelen, die als 

box-in-the-box worden opgevat (zie tekening op volgende blad). De 
verschillende burelen rijen zich als het ware aaneen binnen een omhullend 
gevelvlies. De burelen onderling hebben een zo open mogelijke structuur, in 

zoverre de akoestische problematiek dit toelaat. Principieel hebben de 
wanden een hoogte van 2,20 m. tot 2,40 m, teneinde de onderlinge privacy 
van werknemer en vooral bezoekers maximaal te respecteren. De ruimte 
tussen plafond en wand kan eventueel opgevuld worden met een 

glasdichting; dit kan enkel voorzien worden op de wanden tussen de 
burelen onderling, maar ook op de wanden van de gangen (indien 
geopteerd wordt voor een zeer hoge akoestische prestatie). De naar buiten 

gerichte wand wordt afgesloten door een lage kast (ca. 1,50 m), met 
daarachter een passerelle-ruimte van ca. 80 cm., die door het personeel als 
vluchtweg kan worden gebruikt.  

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Het bestaande gebouw wordt aan de binnenzijde aangepast en gesaneerd met behoud van de 

buitenhuid, in casu de gevels, structurele elementen en de kapconstructie. De oude raadzaal met 
haard samen met de lambrisering worden in vorm en uitzicht behouden en gerespecteerd. De 
nieuwe wand tussen het bureel van de voorzitter en de vergaderzaal wordt in glas uitgevoerd, 
zodat de ruimtelijke eenheid van de oorspronkelijke raadzaal blijft bestaan. Ook de lambrisering van 
deze ruimte wordt behouden in haar oorspronkelijke vorm, maar de sombere donkere kleur wordt 

door een behandeling met kleurlazuur lichter gemaakt.  
Daarnaast blijft ook de gelijkvloers inkom en de voorhal op de eerste verdieping bestaan, samen 

met de halfronde trapuitbouw. De trap wordt echter verwijderd en op verdiephoogte voorzien van 
een nieuwe vloervulling. De wit marmeren vloer op gelijkvloers en verdieping, samen met de 

marmerbekledingen op de muren, blijven behouden. Bij de afbraak van de trap worden de 
marmerbekledingen maximaal gerecupereerd, zodat hiermee de vloeren kunnen hersteld of 

aangevuld worden.  
De halfronde ruimte van de trap wordt in de beide aangrenzende burelen opgenomen; 

respectievelijk op het gelijkvloers in de ruimte van de werkwinkel en op de verdieping in het bureel 
van de secretaris. De glasalen op het gelijkvloers van de trapuitbouw worden verwijderd en 
voorzien van stalen ramen zoals op de bovenverdieping. Voor deze ramen wordt aan de buitenzijde voorzien van stalen ramen zoals op de bovenverdieping. Voor deze ramen wordt aan de buitenzijde 

een vlakke glasplaat met dubbele beglazing voorzien, aan de binnenzijde een fijn extra frame voor 
de plaatsing van het glas in lood. Het glas in lood, dat oorspronkelijk enkel in het bovenste raam 

voorzien was, wordt nu verdeeld over de beide ramen, zodat in elk bureel telkens voor de helft klaar 
glas voorkomt en dat de ander helft glas in lood zorgt voor een beperking van de inkijk in de 

burelen. 

 
Waar het oude gebouw en de uitbreidende nieuwbouw vooral publieke functies herbergen, zorgt de aanbouw ter vervanging van de conciërgewoning voor de eigen noden van personeel of 

berging. Het was en blijft ook een secundair gebouw, dat aan de kant van het oude gemeentehuis zeer gesloten wordt gehouden. Het gelijkvloers geeft onder het gebouw een open ruimte 
als staanplaats voor de OCMW-wagen en voor de fietsen van het personeel. Deze ruimt heeft een rechtstreekse toegang tot de burelen op het gelijkvloers, be

Voor de veiligheid kan deze toegangsdeur bediend worden met een cijfercode of kaartcode. De overige ruimtes van het gelijkvloers staan ten dienst van het personeel (toiletten en 
doucheruimtes) of aan het onderhoud van het gebouw (kuisberging). Op de verdieping wordt de refter van het personeel met aansluitende keuken ondergebracht. Deze ruimte heeft een 

panoramisch zich op het park achteraan de site. Op de zolder tenslotte wordt de archiefruimte ondergebracht, bereikbaar via een afzonderlijke trap. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



OMGEVINGSAANLEG 
 
Het totale project maakt deel uit van de heraanleg van het ganse centrum van Zedelgem, zoals het reeds bepaald werd in de BPA 
“nr1 Centrum. Het betreft hier in het bijzonder het gebied ingesloten door de Snellegemsestraat, het Pater Amaat Vinckeplein,

Burgemeester Joseph Lievensstraat en de Sint Laurentiusstraat met als belangrijkste elementen de kerk, het onlangs in gebruik 
genomen gemeentelijk administratief centrum, het tot sociaal huis te verbouwen oude gemeentehuis, de parking op het Pater 

Amaat Vinckeplei en de parkzone tussen het Vinckeplein en de kerk. 
Deze zones worden beschreven onder” 5. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen”, “10. Zone voor beek”, 11. Zone voor groen bij 
beek” en “12. Zone voor park 

 
 
 

ADMINISTRATIEVE CAMPUS CENTRUM ZEDELGEM
ZONES 3, 4, 5 EN 6 VAN DE BPA “NR. 1 CEN



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

De aanleg van de omgeving van de site maakt deel uit van het grotere geheel van de 
administratieve campus met onder meer “... het terug openmaken (en verplaatsen) van 

de Plaatsebeek tussen het nieuw administratief centrum en de kerk ...”, de heraanleg van 
“... de inkom van de kerk (met een nieuw Kerkplein) ...” en een “... nieuwe 

verbindingsweg tussen het Kerkplein en de Burgemeester Joseph Lievensstraat ...”, dit 
alles met als doel “... het gemotoriseerd verkeer dat nu nog doorgang vindt tussen de 
kerk en nieuwe gemeentehuis volledig te bannen (behalve het ceremonieverkeer) ...”. kerk en nieuwe gemeentehuis volledig te bannen (behalve het ceremonieverkeer) ...”. 
 

Wij gaan mee in de geplande werken, met onder meer : 

- het bijkomend pad vanaf de vijver en de voetgangersbrug over de Plaatsebeek als 
doorgang naar de verbindingsweg tussen het nieuwe kerkplein en de 

Burgemeester Joseph Lievensstraat; 
- het verleggen van de bedding van de Plaatsebeek in functie van de aanleg van de 

verbindingsweg tussen het nieuwe kerkplein en de Burgemeester Joseph 
Lievensstraat; 

- het openmaken van de Plaatsebeek voor het administratief centrum met 

verwijderen van de bestaande straat naar de Snellegemsestraat en de aanleg van 
een nieuwe ceremonieweg voor het administratief centrum: 

- aanplant van bomen langsheen de Smellegemsestraat voor het administratief 
centrum; 

Daarnaast willen we toch een aantal aanvullende suggesties suggereren : 
- aanbrengen van plaatselijke begroeiing langsheen de Plaatsebeek; mogelijke kan 

er gedacht worden aan een gespreide rietaanplant, die de waterkwaliteit van de 
beek zou kunnen verbeteren vanwege de zuiverende werking van de rietplanten); 

- de brandweg die wordt aangelegd achter het administratief centrum niet te 
verharden maar uit te voeren in een systeem van grasdallen; 

- ook de tweede inkom aan de kant van de kerk te voorzien van een transparante 

glazen luifel, zoals de inkom aan de doorgang met nieuw sociaal centrum; 
- de bomenaanplant langs de Snellegemsestraat niet in uitsparingen in de stoep te 

plaatsen, maar op een doorlopende grasstrook  
- deze bomenaanplant niet als een aaneenschakeling van solitaire boompjes op te 

vatten, maar te vervangen door leibomen, zodat een doorlopend groenscherm 
ontstaat dat makkelijker onder controle kan gehouden worden. 

ZICHT OP DE NAAR DE KERK GERICHTE ZIJGEVEL VAN HET ADMINISTR
WAAR WIJ EEN  TRANSPARANTE GLAZEN LUIFEL WILLEN PLAATSEN, ANALOOG AAN 

TEGENOVER LIGGENDE INKOM AAN DE ZIJDE VAN HET NIEUW SOCIAAL 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Wij bekijken de eigenlijke parkaanleg als een totaalconcept, waarin echter de 
verschillende karakteristieke onderdelen op zich duidelijk herkenbaar blijven, 
zoals onder meer :  

- het open weiland achter het nieuw administratief centrum langsheen de 
Plaatsebeek,  

- de aangelegde 19de-eeuwse (Engelse) tuin (doorlopend tot de 

 

- de aangelegde 19de-eeuwse (Engelse) tuin (doorlopend tot de 

Burgemeester Joseph Lievensstraat) van de voormalige kosterswoning 
met zeer oude rode beuk, een verscheidenheid aan oudere loofbomen 

(mooie treurwilg aan de vijver, enkele eiken en berken, ...) en de water-
partij met 19de-eeuws romantisch bruggetje  

- de parking op het Pater Amaat Vinckeplein, zich uitstrekkend tussen de 
Snellegemsestraat en de Burgemeester Joseph Lievensstraat. 

 

Het focuspunt van de parkaanleg is de voormalig, nagenoeg volledig bewaard 
gebleven kosterstuin, die wij in zijn huidige vorm willen bewaren en waarbij de 

verschillende elementen (bruggetje, waterpartij, banken, ...) hersteld en/of ge-
restaureerd worden. Hoewel wij de grenzen van deze tuin behouden, worden 

er volgen aanpassingen aan doorgevoerd : 
- de vrij gesloten haagafscheiding tussen de centrale tuin en het 

parkeerterrein op het Pater Amaat Vinckeplein blijft wel behouden, maar 
wordt transparanter gemaakt door het creëren van doorgangen ter 

plaatse van de naastliggende rijbanen, zodat men van de parking ko-
mende onmiddellijk in het park kan; 

- op eenzelfde wijze wordt de haagafscheiding tussen de centrale tuin en 
het weiland aan de Plaatsebeek opengewerkt en aangevuld met een 
kleine heuvelrug die de haaggrens overschrijd. Dit gegeven wordt her-

haald door een heuvelrug aan het einde van het pad tussen het  admini-
stratief centrum en het nieuw sociaal huis; 

- de achtergrens van het centrale park wordt verdicht met de aanplant van 
loofbomen en struiken, zodat de achterliggende bebouwing in de Burge-

meester Joseph Lievensstraat doorheen de centrale tuin niet langer 
zichtbaar is. 

ZICHT OP VOORMALIGE KOSTERTUIN – VOLLEDIG TE BEHOUDEN ZICHT OP KOSTERTUIN VANAF PATER AMAAT VI
TRANSPARANTIE VAN HA




































































