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CONCEPTNOTA 
 
RENOVEREN EN UITBREIDEN VAN HET OUDE GEMEENTEHUIS VAN ZEDELGEM - 
HERBESTEMMEN TOT SOCIAAL HUIS EN OCMW 
 
Het gemeentebestuur van Zedelgem heeft de missie om groot-Zedelgem uit te bouwen als een economisch, sociaal en 
cultureel bloeiende gemeente.  
Met het Sociaal Huis-OCMW Zedelgem moet het aantal kwetsbaren afnemen, een efficiënt betrouwbaar vangnet worden 
gecreëerd en het sociaal weefsel worden versterkt.  
Het gemeentebestuur wil Zedelgem gestalte geven als een sociaal vooruitstrevende gemeente. 
In dit project verbindt een ‘nieuw Sociaal Huis en OCMW’ het oude en nieuwe gemeentehuis tot een harmonieus geheel. 
 
VISIE – INPLANTING 
De geselecteerde site bevat de troeven om uit te groeien tot een volwaardige administratieve campus voor groot-Zedelgem. 
De zeer centrale ligging, de inplanting op een kruispunt, maar ook de nabijheid van het park als natuurlijk element en de 
nabijheid van de kerk als historisch gegeven werken versterkend voor deze site.  
De uitdaging is echter wel om de open ruimte tussen de bestaande bebouwing - oud en nieuw gemeentehuis - op een 
respectvolle en harmonieuze wijze in te vullen. 
Voor ons impliceert de aanwezigheid van het park een uitdaging om de visuele relatie tussen park  en Snellegemsestraat te 
behouden.  
Hieruit ontstaat het idee om de uitbreiding tussen de twee gebouwen eerder diagonaal in te planten, mee met de richting van 
de structuur van het nieuwe gemeentehuis. Er ontstaat een trechtervormige buitenruimte die de visuele relaties extra 
perspectief geeft en versterkt. Deze inplanting biedt de mogelijkheid om oud en nieuw gemeentehuis te verbinden waar 
nodig: vooraan als inkomzone voor het publiek en achteraan als inkomzone voor het personeel. 
Een zigzag verbindt de twee gebouwen. Op de gelijkvloerse verdieping wordt een continue doorgang tot aan het park 
behouden. Voetgangers lopen zo ongestoord door de campus waardoor de sfeer zeer open blijft. 
De uitbreiding zelf zien we zeer open en licht. De envelop willen we waar kan zoveel mogelijk transparant maken. Met een 
rustig en licht karakter gaat ze mee op in de omgeving. Ze is een discreet element dat oud en nieuw met respect verbindt tot 
een harmonieus geheel. Het oude gemeentehuis behoudt zijn historische, maatschappelijke, culturele en emotionele 
waarde binnen de gemeente. 
Interne patio’s brengen diezelfde sfeer ook binnen in het Sociale Huis zodat er overal een lichte en aangename sfeer heerst. 
Deze open en transparante beleving draagt bij tot het verlagen van de drempel. De afwezigheid van massa in de gevels 
benadrukt het uitnodigend karakter: je bent als het ware binnen voor je het weet. 
De inplanting biedt een maximale toegankelijkheid, zowel vanuit het park en van op de parking als vanuit de 
Snellegemsestraat  kom je eenvoudig tot aan de centrale inkom vlak tegenover de inkom van het nieuwe gemeentehuis. 
Voor iedere burger zowel per wagen of met de fiets als te voet is de toegang makkelijk bereikbaar. 
Ook binnen het gebouw is de circulatie helder en brengt een lift eenieder tot het gewenste niveau. 
 
HISTORIEK 
Het oude gemeentehuis werd in 1956-1958 gebouwd naar het ontwerp van de Brugse architect Jozef Lantsoght. Bij verder 
onderzoek blijkt deze architect een aantal belangrijke gebouwen in de streek op zijn palmares te hebben waaronder de 
Onze-Lieve-vrouw – ter Duinenkerk te Koksijde (1965), de veemarkt te Brugge51954) en de Piu’s X kapel. 
Gezien de historische waarde, maar ook de emotionele waarde en gezien het gebouw bouwfysisch in goede staat 
verkeert, willen we het zoveel mogelijk behouden en renoveren.  
Jozef lantsoght bouwde het gemeentehuis op uit drie opeenvolgende entiteiten om in het ritme van het straatbeeld mee op te 
gaan. Deze drie volumes worden behouden, maar om te kunnen beantwoorden aan het ambitieuze programma vervangen 
we het bestaande lage tussengebouw - een latere toevoeging - door een licht volume op verdieping. Deze ingreep wekt van 
op het kruispunt de nodige nieuwsgierigheid en kondigt de rest van de zigzag-uitbreiding aan de noordzijde aan.  
Volgens ons kunnen verleden en toekomst samengebracht worden met respect voor de eigenheid van het bestaande. Van 
op het kruispunt blijft het oude gemeentehuis in zijn oorspronkelijke glorie te bewonderen. Het schrijnwerk willen we terug in 
zijn oorspronkelijke staat brengen; de bestaande zware profielen verstoren het totaalbeeld. 
Door de verrassend beperkte ingreep en lichte verbinding met het nieuwe gemeentehuis krijgt het geheel een 
symboolwaarde in Zedelgem. 
 
Binnenin worden belangrijke zaken behouden:  

- de originele aankleding van de inkomhal in marmer, de halfronde uitbouw in glasdallen, de kleurrijke 
brandglasramen en de gedenkplaten.  

- De originele elementen van de raadzaal zoals de parketvloer, de marmeren schouw, de lambrisering 
De originele trap wordt verwijderd. Gezien een strikte scheiding van front- en back-office nodig is en gezien de werkwinkel 
een geschikte functie is voor deze ruimte; maken we de halfronde uitbouw helemaal vrij. Er ontstaat een vide naar de 
bovenliggende verdieping en de brandglasramen komen volledig tot hun recht. De lichtinval van de ramen zorgt voor een 
prettige en kleurrijke sfeer. 

                                
 

                   

                                                                                                                                                                         
 
 
 
 

                       



001723E 

 
ORGANISATIE 
De organisatie van het geheel werkt volgens het voorgestelde systeem van front-office en  back-office. De overdekte 
publieke ingang bevindt zich tegenover de ingang van het nieuwe gemeentehuis. Van hieruit kom je in de front office met een 
centrale onthaalbalie.  
De publieke zone biedt toegang tot de intake, werkwinkel, dienst welzijn en de burelen voor derde actoren.  
Patio’s brengen licht tot in alle ruimtes en bieden een aangename sfeer. 
De werkwinkel bevindt zich in de oorspronkelijke inkomhal. Ze staat  in relatie tot het kruispunt en het dorpsleven. 
Via een gecontroleerde schuifdeur krijg je door de onthaalbediende toegang tot de back-office. Via een vlotte trap of lift kom je 
makkelijk tot bij de burelen van maatschappelijke werkers. Door deze boven te situeren bieden we deze burelen voldoende 
privacy en tegelijk veel daglicht. Het gelijkvloers  kan zo heel open en transparant blijven. 
De rest van de sociale dienst situeert zich in de vroegere conciërge woning en bevindt zich zo vlakbij de maatschappelijke 
werkers. Zo zit de logistiek assistent ook in de buurt van de berging hulpgoederen en carport. 
De dienst  OCMW situeert zich in de oude raadzaal en wordt via de polyvalente vergaderruimte en personeelsruimte 
verbonden met het nieuwe gemeentehuis. Via de bestaande wachtruimte in het gemeentehuis is er direct contact wat de 
samenwerking tussen gemeente en OCMW bevordert. De voorzitter krijgt zijn bureel in de raadzaal waar de originele 
marmeren schouw met kentekens zijn plaats behoud. 
De personeelstoegang bevindt zich aan de straatzijde. Deze biedt toegang tot de douches en lockers. Via een tweede trap en 
via glazen circulatieassen kunnen zij elk hun dienst makkelijk bereiken. Transparantie brengt het park visueel tot aan de 
burelen. 
Naast deze toegang zit de carport en de berging voor hulpgoederen. De ontvanger en financiële dienst liggen hier vlakbij zodat 
leveringen vlot kunnen worden afgehandeld. 
Op de grote zolder huisvesten we de personeelsdienst. Op de zolder van de conciërgewoning wordt het archief ondergebracht. 
 
BELEVING 
Vanaf De Snellegemsestraat of vanaf de parking en het park loopt een pad naar het gebouw met mooie visuele 
perspectieven naar het park en de kerk. De zuilengang onder het gebouw vormt een plek om te wachten of de fiets te 
stallen. Van hieruit nadert men de inkom wandelend doorheen de campus.  
Vanaf de inkom behoudt men het zicht op het park en kijkt men in de patio’s.  
Het gebouw is helder, overzichtelijk en makkelijk toegankelijk. Voor de gebruiker/bezoeker voelt het,  zowel binnen als 
buiten, transparant aan. Hierdoor hangt er een sfeer van openheid en komt het uitnodigend over. Het gevoel van ‘welkom 
zijn’ wordt nagestreefd. 
Deze lichte en open sfeer bevordert het gevoel van ‘lage drempel’ en maakt het wachten aangenaam. 
Interactie tussen de verschillende diensten wordt evident. 
Waar nodig kunnen prints of matte films gebruikt worden om bepaalde zones voldoende privacy te bieden. 
 
DUURZAAMHEID  MATERIALEN  
Wij wensen bij de realisatie van het project de nodige aandacht te besteden aan het aspect duurzaamheid. 
Vandaag verstaan we daaronder: een rationeel ruimte gebruik, gebruik van ecologisch verantwoorde materialen en rationeel 
energiegebruik. 
 
Diensten zijn onderhevig aan veranderingen, het globale concept en de structuur moeten deze functionele veranderingen 
kunnen opvangen en faciliteren zodat het gebouw continu mee kan evolueren. 
De structuur van de uitbreiding bestaande uit balken en kolommen wordt rationeel uitgezet.  
De scheidingswanden voor de verschillende lokalen zijn invulelementen. Op deze manier kunnen in de toekomst eventuele 
veranderingen worden opgevangen. We streven naar een zo flexibel mogelijke opzet. Ook is het denkbaar dat in de 
toekomst de zigzag nog wordt uitgebreid. 
 
Wat de materialen betreft voorzien we voor de uitbreiding super-isolerende beglazing in aluminium schrijnwerk en voldoende 
isolatie in wanden, daken en vloeren. Gesloten delen in de gevels worden geïsoleerd met PUR. Vloeren worden voorzien 
van gespotenPUR. 
Voor het bestaande gebouw zal er worden onderzocht of de bestaande spouw kan worden geïsoleerd. Als alternatief kan er 
van binnenuit isolatie worden aangebracht afgewerkt met gipskarton of bepleistering. Alle hellende daken worden voorzien 
van isolatie in rotswol. 
 
Bijzondere aandacht gaat ook naar energiezuinigheid van het ontwerp. Vanaf het begin van het project wordt er rekening 
gehouden met EPB-eisen en wordt de uitwerking van de technieken mee opgenomen (zie rubriek technieken) 
Er wordt in ieder geval getracht veel meer natuurlijk licht in de gebouwen binnen te trekken. Dit om het kunstlicht tot een 
minimum te beperken.   
Gezien de uitbreiding hoofdzakelijk noordelijk georiënteerd is, zal opwarming eerder minimaal zijn. 
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NOTA TECHNIEKEN 
 
1. UITGANGSPUNTEN : 
- K-peil:  
Nieuw gebouw. 
Wij streven naar een K-peil van 30 tot 35. 
Principe: er wordt vooral geïnvesteerd in thermische isolatie, en slechts in tweede rangorde in de speciale 
technieken. Koude bruggen worden vermeden. 
Blijvend gebouw. 
Waar mogelijk (dak – vloeren) wordt een isolatiepeil nagestreeft gelijk aan dit in het nieuwe gebouw. 
Aangezien het grootste deel van het huidige gevelparement behouden blijft is buitenisolatie niet mogelijk. 
Wij stellen voor om de huidige luchtspouw te vullen met thermische isolatie en waar mogelijk een binnenisolatie 
aan te brengen. 
- E-peil:  
Wij streven naar een E-peil van 70 tot 80. 
Het type verwarming, het ventilatiesysteem en het verlichtingssysteem bepalen voornamelijk het E-peil (zie 
verder). 
- Luchtdichtheid: 
Eis: 3 m³/h.m². 
Om dit waar te maken worden speciale bouwkundige maatregelen genomen en wordt een luchtdichtheidstest 
uitgevoerd. 
 
2.  AFBRAAK BESTAANDE TECHNISCHE INSTALLATIES: 
Op de verwarmingsketel na zijn de technische installaties gedateerd en niet meer aangepast aan de huidige 
standaarden of ze moeten verdwijnen wegens het herinrichten van de lokalen (bijvoorbeeld de radiatoren). 
Gevolg: de bestaande technische installaties worden ontmanteld en weggevoerd, op de aardgasketel na (zie 
verder). 
 
3.  REGENWATERRECUPERATIE: 
Het regenwater afkomstig van de daken wordt gefilterd en opgevangen in ondergrondse opslagtanks en met een 
pomp rondverdeeld naar de sanitaire ruimten voor o.a. de toiletspoeling en kuiswater. 
 
4. VERWARMING 
Wij behouden de huidige stookplaats in de kelder en indien haalbaar en gewenst kan de huidige aardgasketel die 
vrij recent is ook blijven en geïntegreerd worden in het nieuwe verwarmingssysteem. Als het vermogen van de 
huidige ketel niet volstaat wordt een condenserende hoog rendementsketel op aardgas bijgeplaatst in het nieuwe 
gedeelte (1ste verdieping: berging tussen polyvalente vergaderruimte en de personeelsruimte). 
Indien na onderzoek blijkt dat de huidige ketel niet meer geschikt is of indien de opdrachtgever resoluut kiest voor 
een oplossing met de meest moderne en zuinigste ketels worden twee nieuwe condenserende hoog 
rendementsketels op aardgas in cascade opgesteld in de huidige stookplaats. Zij hebben een lage 
investeringskost, bieden een laag verbruik, en zijn zeer bedrijfzeker.  
De ketels worden gecombineerd met standaard stalen convectorradiatoren. 
In optie kan een lage temperatuurverwarming via de vloer of de wand voorzien worden, die de basisverwarming 
garandeert. In dat geval worden radiatoren bijgeplaatst daar waar een snelle opwarming wordt vereist, als 
aanvullende verwarming waar de vloer- of wandverwarming niet volstaat, of daar waar vloer- of wandverwarming 
niet mogelijk is. 
Het verwarmingssysteem wordt centraal geregeld, doch in elke ruimte kan de gebruiker de temperatuur 
individueel regelen. 
In optie kan een beheerssysteem geplaatst worden zodat de opdrachtgever via een aparte modem de 
verwarmingsinstallatie op afstand kan regelen, bewaken, storingen opmerken en parameters instellen. 
Een bijkomende optie is het plaatsen van een warmtepomp water / water, waardoor het E-peil met zo’n tien 
punten kan zakken. De haalbaarheid én de kostprijs is sterk afhankelijk van de ondergrond en de beschikbare 
ruimte voor de bodemwarmtewisselaars. 
Het E-peil kan nog verder dalen door de plaatsing in optie van fotovoltaïsche zonnepanelen, die dan tevens het 
elektriciteitsverbruik van de warmtepomp compenseren, maar dit vergt een aanzienlijke investering, waarvan de 
terugverdientijd enkel tot redelijke proporties kan worden gebracht door subsidiëring.  
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5 SANITAIR & WARM WATER 
De sanitaire toestellen zijn voorzien van waterbesparende kranen en spoelsystemen. Urinoirs kunnen in optie 
geplaatst worden zonder waterspoeling. 
Het sanitair warm water wordt per sanitair blok geproduceerd door een aardgasgeiser volgens het 
doorstroomprincipe (in optie condenserend). Er zijn geen opslagvaten, dus ook geen permanente 
warmteverliezen. 
Gezien het beperkte verbruik van sanitair warm water worden geen thermische zonnecollectoren voorzien. 
 
6 HYGIËNISCHE VENTILATIE  
Systeem C: aanvoer verse lucht via zelfregelende roosters in de ramen; extractie via de sanitaire blokken en de 
circulatieruimten. 
Er worden drie ventilatieunits voorzien die onafhankelijk van elkaar functioneren. 
De ventilatieunit voor het nieuwe gedeelte wordt centraal op het platte dak geplaatst, tezamen met de 
verdeelkanalen, en dit op een esthetisch verantwoorde wijze. 
In het blijvende gedeelte kan de ventilatieunit voor het deel “Sociaal Huis / OCMW” geplaatst worden in een 
technische ruimte die voorzien is boven de lift. Voor het deel “jurist / administratie / deel sociale dienst” kan de 
ventilatieunit geplaatst worden boven de archiefruimte. 
De voordelen van decentralisatie van de ventilatieunits (en technische lokalen) zijn: 

- kleinere sectie van de luchtkanalen 
- eenvoudiger in te planten in de blijvende gebouwen 

 
Wij verkiezen (in optie) een ventilatiesysteem D (balansventilatieunit met warmterecuperatie - rendement 90%) 
omwille van de volgende voordelen: 

- Zeer energiezuinig aangezien de verse lucht voorverwarmd wordt door de extractielucht in de 
warmtewisselaar. 

- Vermits er minder warmteverliezen zijn door ventilatie is de verwarmingsinstallatie beperkter van omvang.  
- De verse lucht wordt gefilterd vooraleer ingeblazen te worden (minder stof; minder allergieën) 
- Aangezien de verse lucht voorverwarmd wordt zijn er geen klachten over tocht. 
- De gunstige invloed op het E-peil. 

Nadelen zijn de noodzaak om meer luchtkanalen aan te brengen dan met systeem C en het noodzakelijke 
bijkomende onderhoud (periodiek reinigen van de filters). 
 
7.  KOELING: 
Een airco-installatie is niet voorzien. 
Wel zonnewering aan de buitenkant van alle grote glasvlakken, uitgezonderd deze gericht naar het Noorden. 
De ventilatieunits zijn uitgerust met een systeem waarbij tijdens de zomer ’s nachts met koele lucht wordt 
geventileerd zonder voorverwarming van de vers aangezogen lucht, zodat een beperkte koeling wordt bereikt (niet 
voldoende tijdens echt warme dagen!). 
 
8.  BRANDBESTRIJDING: 
Conform de geldende normen en de richtlijnen van de brandweer. 
De nodige brandhaspels worden geplaatst waarvan de slangen reiken tot overal in het gebouwencomplex. 
 
9.  ELEKTRISCHE INSTALLATIES – VERLICHTING – NOODVERLICHTING: 
In het blijvende gedeelte wordt de elektrische installatie volledig vernieuwd. 
Verlichting met energiezuinige TL-armaturen met elektronische starter. 
In optie: daglichtsturing – aanwezigheidsdetectie. 
 
10.  BRANDDETECTIE: 
Conform de geldende normen en de richtlijnen van de brandweer. 
 
11.  INBRAAKDETECTIE: 
Een inbraakdetectiesysteem is voorzien met voelers in elk lokaal. 
 
12.  TEL / KABEL / DATA: 
De kantoren, vergaderlokalen krijgen de nodige telefoon- en datacontactpunten. 
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