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Het dorpshuis biedt 
onderdak aan verschillende 
gemeenschapsfuncties. Het 
gebouwencomplex bestaat uit 
opeenvolgende bouwsels, gaande 
van een 19de eeuws schoolgebouw 
en een oud gemeentehuis tot een 
industriële aanbouw uit de jaren 
1990. Geen van deze gebouwdelen 
zijn beschermde monumenten, maar 
zowel het oude schoolgebouw als het 
gemeentehuis hebben waardevolle 
historische eigenschappen. Deze 
zijn geïntegreerd in het ontwerp.

De bouwvallige berging maakt 
plaats voor uitbreiding van de 
feestzaal. Het achtergebied wordt zo 
een buitenruimte voor de feestzaal. 
Het zadeldak wordt vervangen 
door één dakhelling, waardoor de 
zaal verhoogten baadt in het licht. 
Een centrale inkom in de oksel van 
het gebouwencomplex biedt het 
gebouw een duidelijk adres en 
verbindt de verschillende functies en 

ruimtes. Het beeldbepalend karakter 
van de verschillende bakstenen, 
die de achtereenvolgende 
verbouwingen verraden, wordt 
versterkt door bij deze renovatie 
de nieuwe delen eveneens in 
een eigentijds baksteentype te 
realiseren. Het dorpshuis wordt 
verjongd en aangepast aan de 
moderne gebr uikseisen, met 
respect voor de omgeving en de 
gebruikers, maar evenzeer met een 
eigenzinnig karakter en een blik op 
de toekomst.

Nieuwe materialen werden gekozen 
rekening houdend met hun  
score op de NIBE-schaal (volgens 
levenscyclusanalyse). Natuurlijke 
maatregelen zoals bijv. een 
groendak voorkomen kunstmatige 
koeling. Minerale wolisolatie, 
h o o g r e n d e m e n t s b e g l a z i n g , 
ventilatiesysteem D met 
warmterecuperatie, veel natuurlijk 
licht, zuinige TL5-verlichting, 

recuperatie en hergebruik van 
regenwater, beperken van 
energie- en waterverbruik zijn 
geïntegreerd in het ontwerp.



atelier tom vanhee     p3



p4      atelier tom vanhee



atelier tom vanhee     p5

Opdracht

Het verouderd gebouwencomplex, 
bestaande uit verschillende  nauwelijks 
verbonden aaneengebouwde bouwsels 
omvormen tot een gemoderniseerd, 
veilig, duurzaam gemeenschapscentrum  
beantwoordend aan de huidige noden 
van de bewoners. Een plaats voor het 
moderne verenigingsleven, een centrum 
dat de beeldbepalende kwaliteit van 
het gemeentehuis en het voormalig 
schoolgebouw behoudt en versterkt. Een 
betere schikking en uitbreiding van de 
functies, alle functies zijn apart toegankelijk 
van buitenuit, en missen een degelijke relatie 
met elkaar, zo ook het verouderde sanitair. 
Volgens een leefbaarheidsonderzoek in 
de westhoek: “Er is nood aan een grotere 
sociale cohesie, de overheid kan hierop 
inspelen  door de noodzakelijke ruimte 
hiervoor te voorzien”
Participatie van de bewoners en sociale  
versterking zijn belangrijke uitgangspunten. 
De verbouwing diende te gebeuren met een 
rationeel budget.

Ontwerp

Het beeldbepalende karakter, de 
duurzaamheid, de sociale versterking, 
de participatie van de bewoners zijn 
belangrijke uitgangspunten. Door intense 
dialoog en veelvuldig overleg  met 
gemeente Vleteren, de gebruiker, provincie 
West-Vlaanderen, met de bewoner (via 
bewonersvergaderingen ) zijn de noden, 
materiële en immateriële, in kaart gebracht 
en vertaald naar een ontwerp dat het 
beeldbepalend gebouw bestendigt als 
hedendaags ontmoetingscentrum.

De herbestemming van de verschillende 
gefragmenteerde vervallen gebouwen te 
Westvleteren tot één gemeenschapscentrum 
schenkt het gebouwencomplex niet enkel 
een duurzame functie maar verschaft 

het gebouwencomplex ook een vernieuwde 
identiteit. De verbouwing levert de bewoners 
een sociaal-maatschappelijke en culturele 
return.  De gemeenschappelijke inkom 
bundelt  de verschillende functies en heeft het 
centrum een duidelijk adres en een vernieuwde 
hedendaagse identiteit. Ze verbindt de 
verschillende verenigingen, gebruikers en 
bewoners  en maakt de kruisbestuiving tussen 
de verschillende activiteiten mogelijk. De 
verbouwing is een directe stimulans van allerlei 
sociale activiteiten, ze bevordert de sociale 
cohesie in de gemeente. 
Daarnaast wil het project  een voorbeeld stellen 
op ecologisch, duurzaam en energetisch vlak. 
Een groendak vermijdt de opwarming van 
het metalen dak, brengt geluidsisolatie 
en zorgt voor een langere levensduur van 
de epdm-dakdichting en biedt een buffer 
wat overbelasting op de riolering vermijdt. 
De overige daken worden aangesloten op 
een nieuw geplaatste regenput waarvan 
het regenwater gerecupereerd wordt  voor 
sanitair. Een condensketel gecombineerd met 
ventilatiesysteem D met warmterecuperatie 
zorgen voor minimaal verbruik.

Materialen werden op basis van hun score op 
de NIBE-schaal gekozen (score aan de hand 
van levenscyclusanalyse). Al het toegepaste 
hout (lichte wanden, structuur, schrijnwerk 
binnen en buiten, ….) is FSC-gelabeld of 
PEFC. De vloermatten zijn uit gerecupereerd 
vliegtuigrubber. Verder wordt ook nog 
het regenwater van de bestaande daken 
gerecupereerd, de hellende daken, nieuwe 
muren, plafonds en vloeren geïsoleerd en 
de bestaande beglazing vervangen door 
hoogrendementsbeglazing. 
Om de kosten te beheersen werden 
industriële materialen of bouwwijzen in 
het ontwerp geïntegreerd: geperforeerde 
steeldeck, stalen spanten, gepolierde beton is 
funderingsplaat en tevens afgewerkte vloer. 
Omgekeerde  betonnen portieken versterken 
en verduurzamen de bestaande constructies.

Het uitbreiden en openen van de zaal naar 

achter toe verbindt de minder benutte groene 
achtergelegen ruimte met de zaal.  Dit biedt een 
meer poolyvalent gebruik door de bewoners. 
Kinderen kunnen buiten spelen terwijl de ouders 
een oogje in het zeil houden. 

Team

Van in het begin stelden wij een goede 
participatie voorop.   De bewonerswensen werden 
verzameld en opgenomen in het projectdossier. 
Tijdens het ontwerpproces is afgetoetst met de 
verenigingen, en met de inwoners van Vleteren 
via bewonersvergaderingen, waarna het ontwerp 
werd herwerkt om zo goed mogelijk tegemoet te 
komen aan de wensen van de mensen.
Tijdens het ontwerp werd het advies ingewonnen 
van Zonnewindt en Electrabel inzake energetische 
en milieuvriendelijke maatregelen en vertaald 
naar het ontwerp.
Het studiebureau stabiliteit,  SCES, zorgde voor het 
in orde brengen van de structuur van het gebouw 
en berekende de uitbreiding in houtskelet.
Het samenwerken met competente medewerkers  
(met gediversifieerde ervaring) zorgt voor 
een goed klankbord. Het deelnemen aan de 
ontwerpvergaderingen is een meerwaarde voor 
het ontwerp en houdt hen scherp en gemotiveerd. 
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milieuclassificaties bouwproducten 2013, score  volgens levenscyclusanalyse 
nibe-classificatie

hellende dakisolatie in glaswol16cm -1a
hellende dakisolatie zaal in rotswol 14cm - 1c
isolatie in elementenwand: minerale wol - 1b 
Vast Raamkozijn (buitengevel), FSC gelabeld houten tropisch (sipo) schrijnwerk  - 3a
Draaiende delen  Raamkozijn (buitengevel), FSC gelabeld houten tropisch (sipo) schrijnwerk - 2c
Vuren profielen elementenwand, fSC -gelabeld  - 1a
MDF plaatmateriaal van elementenwand, db - 2c
wegverharding in betonstraatstenen - 1a
dakbedekking uitbreiding  in epdm-sbs gecacheerd - 2c
verdiepingsvloer aanpassingen structuur  in FSC-gelabeld hout - 2c
profielen elementwand in vuren +FSC-gelabeld - 1a
plaatmateriaal elementwand rogipsvezelplaat - 2b
Deuren (buitengevel) in tropisch hardhout, FSC gelabeld - 2b
slabben in EPDM rond sommige ramen- 1a
Aluminium Vliesgevelstijl- 2c
muurverf (binnen)watergedragen acrylaat dispersie- 1b
brandwerende bekleding in fibersilikaatplaat - 1a
spouwisolatie in resolschuim - 2b
Buitenspouwblad in baksteenmetselwerk - 1c
Binnenspouwblad inclusief afwerking, geperforeerd inclusief stucwerk - 1a
Brandwerende bekleding in Fibersilicaatplaat - 1a

vloermat uit gerecupereerde vliegtuigbanden niet opgenomen in Nibe-classificatie
trap in gelammelleerd kurkbomenhout: wanneer oude kurkbomen geen kurk meer produceren 
worden ze gekapt en nog gebruikt om gelammelleerd hout te maken, waarna nieuwe kurkbomen 
worden geplant voor nieuwe productie kurk
hoogrendementsbeglazing aangepast volgens orientatie zodat kunstmatige  koeling kan vermeden 
worden 
vloer isolatie 10 cm geëxpancdeerdpolystereen 4c, alle gangbare  vloerisolaties scoren maar matig 
(glaswol is 4a)celluloseplaten is 4a, vlasplaten is 5a, steenwolplaaten is 5a, Pur-schuim is 5b, Kurk, 
geëxpandeerd is 6c, resolschuim, schapenwol 7c
groendak vermijdt opwarming van het dak in de zomer zorgt voor een langere levensduur van de 
epdm dakdichting, waterbuffer bij hevige regenval (gunstig inzake overstromingen)
aandacht voor goede uitvoering
- veel aandacht voor luchtdichtheid van dampremmen: alle spleten en kieren afgedicht met plakband.
- damprem ipv dampscherm = dampopen constructie door middel van toepassing van intelligent 
dampscherm en dampopen isolatie
dit om het geproduceerde vocht in de ruimtes op een optimale manier af te voeren
- het plaatsen van luchtdichte strips rondom de ramen
Meer dan toepassen van ecologische en duurzame materialen: 
- niet meer bouwen dan nodig 
- vertrekken van bestaande gebouwde omgeving (minder nieuw materiaalgebruik, minder afval)
- bestaande bebouwing optimaliseren, toegankelijk maken
- bouwen van een geliefde omgeving  (door functionaliteit, door ruimte, licht, relatie met buiten, door 
technieken, verbeterde relatie tussen ruimtes, toepassen van de juiste beglazing) 

- structurele duurzame versterking van gebouw 
- integeratie in bestaande typologie
- herbestemmen gebouw met cultureel-sociale waarde (oud schoolgebouw, oud 
gemeentehuis)
- draagvloer in beton werd in ruwbouwfase reeds gepolierd  en is tevens de afgewerkte vloer 
(= vermijden, van uitvulling, chape, vloerafwerking,…)
Beperken van verbruik energie en water
- plaatsen van regenwaterput, gebruik regenwater voor sanitair en tuin 
- ventilatiesysteem D met warmterecuperatie op basis van C2 detectie
- naast beperken behoefte kunstlicht : energiezuinige TL 5-armaturen
- lichten in inkomdelen, hal, en sanitair gaan aan en uit met bewegingsdetector




