
 Nieuw Administratief Centrum 
Brasschaat

Compagnie-O architecten



Compagnie-O - infofiche Nieuw Administratief Centrum Brasschaat           -2-

COLOFON
NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM (NAC) BRASSCHAAT
Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat

Samenvatting project:
Opdracht via de selectieprocedure Open Oproep van Vlaams Bouwmeester voor een 
nieuwbouw Administratief Centrum met OCMW kantoren en de renovatie/herinrichting 
van het bestaande Oude Gemeentehuis te Brasschaat.

Oppervlakte (bruto): 3800m2
Bouwkost: (excl. BTW): 9.058.292,37 euro
Start ontwerp/studie: 05/2014
Omgevingsvergunning: 04/2015
Start der werken: 09/2016
Einde der werken (voorlopige oplevering): 06/2018
Bouwheer/opdrachtgever: Gemeente Brasschaat - Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat (BE)
Ontwerpteam:
Architecten / hoofd van Ontwerpteam: Compagnie-O architecten, Gent
Ingenieur Stabiliteit, Technieken, Akoestiek: Tractebel Engie, Brussel
Fotograaf: © Tvdv photography
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PROJECTBESCHRIJVING

Dit ontwerp voor het NAC is het winnend wedstrijdvoorstel 
voor de Open Oproep (architectuurwedstrijd die uitgaat 
van de Vlaamse Bouwmeester). De gemeente Brasschaat 
kwam met de uitzonderlijke vraag de diensten van het 
OCMW en de Gemeentelijke Administraties samen te 
voegen in een overkoepelende, klantvriendelijke structuur: 
het Nieuw Administratief Centrum. 
Om plaats te maken voor het NAC wordt een voormalige 
drukkerij gesloopt. Het oude gemeentehuis langsheen 
de Bredabaan wordt gerenoveerd en heringericht en 
vormt samen met het NAC een campus voor gemeente 
en OCMW. Het Nieuw Administratief centrum biedt 
plaats aan de front-office, kantoren, vergaderzalen, 
drukkerij en een ondergrondse parking. Het weerhouden 
wedstrijdontwerp werd verder uitgewerkt in intense 
dialoog met alle betrokken diensten en (eind)gebruikers, 
in de vorm van participatieve, onderzoekende workshops.

Op het maaiveld komen beide administraties samen tot een 
gemeenschap: dienstverlening aan de balie. Hier ontmoet 
de ambtelijke wereld de buitenwereld in het dubbelhoog 
forum. Geen langwerpige afgebakende wachtruimte 
met gesloten deuren, maar een open, stedelijke plek van 
ontmoeting. 
Het forum is de drager van het project. De drie bouwlagen 
vormen samen een continue 3- dimensionele open ruimte, 
vanaf vloer tot in de nok van het gebouw. Burger en 
administratie worden er in éénzelfde visuele en akoestische 
ruimte samengebracht. Iedereen kijkt naar iedereen. Er 
hangt een gemoedelijke sfeer van samenhorigheid en 
beheerste drukte. De administratie is geen abstractie 
achter gesloten deuren, maar een werkende aanwezigheid. 
Niemand kan zich verbergen, iedereen is er voor iedereen. 
Een accelerator van vernieuwde burgerzin.

De gemeentelijke diensten naast de sociale diensten 
handelend met dezelfde bemiddelde of kansarme burger 
in een democratische living van de samenleving. 
Het NAC is in december 2018 officieel in gebruik genomen.

Wedstrijdmaquette en -beeld
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LEGENDE 

1. Entree
2. Forum met balies
3. Spreekkamers
4. Collegezaal
5. Cafetaria
6. Landschapskantoor
7. Drukkerij
8. Dakterras
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Plan gelijkvloers

Plan verdieping +1 Plan verdieping +2

Snede
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De Collegezaal op het gelijkvloers

Gang met spreekkamers (gelijkvloers)

Geveldetail
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Het Forum met doorzichten naar de back office op de verdiepingen

OPZET EN MATERIALISATIE
Het NAC is ontworpen als een intelligente casco 
betonstructuur met vides en dubbelhoge ruimtes. Casco, 
omdat de structuur naar wens met lichte scheidingswanden 
ingevuld kan worden - het gebouw wordt zo opgedeeld 
in open landschapskantoren,  en afgesloten kantoren, 
spreekkamers, vergaderruimtes, enzovoort. Binnen deze 
structuur is ook een bepaalde flexibiliteit in de technieken 
voorzien zodat wijzigingen in de werking van het gebouw 
mogelijk worden gemaakt in de toekomst. Het maatwerk 
casetteplafond in het ter plaatse gestorte betonskelet is 
het eerste dat opvalt bij binnenkomst en vervult gelijktijdig 
een structureel, akoestisch en esthetisch doel. 

Tijdens het ontwerp werd een zeer intense participatie 
met alle betrokkenen vooropgesteld. Aan de hand van 
workshops kregen alle verschillende diensten en personeel 
inspraak bij de verdere uitwerking na het wedstrijdontwerp. 
Er was draagvlak om de front-office op het gelijkvloers te 
verbinden met de back-office op de verdiepingen. Deze 
verbinding doch psychologische afstand brengt de burger 
en dienstverlener in ongedwongen contact met elkaar. 
Een belangrijke uitdaging tijdens zowel het ontwerp als 
de realisatie van het gebouw was de ver doorgedreven 

coördinatie van architectuur, stabiliteit en technieken, ook 
in combinatie met akoestiek (meerbepaald nagalmtijd) 
van de landschapskantoren en de vides. Ook het zeer 
complexe gevelontwerp was een heuse uitdaging zowel 
tijdens ontwerp als uitvoering.

Het NAC moest vooral een duurzame, aangename 
werkplek zijn. Daarom die radicale openheid doorheen het 
gebouw, de aangename daglichttoetreding via de volledig 
beglaasde gevels en het centrale daklicht, de hoge 
akoestische performantie dankzij de betoncasettes en 
de comfortabele verwarming op biomassa (houtsnippers 
afkomstig van Brasschaat’s eigen laanbomenonderhoud). 

De volledig beglaasde gevel is een combinatie van houten 
gordijngevelschrijnwerk, een aluminium voorzetgevel met 
enkele beglazing van 6 meter hoog en houten ramen in de 
kantoren. In de spouw is mobiele zonnewering in de vorm 
van lange witte 6 meter hoge gordijnen voorzien. Voor 
de vloeren werd in de back-office een op maat gemaakt 
turquoise projecttapijt ontwikkeld.
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dakterras op verdieping +2

Aparte werkruimte in het landschapskantoor (verdieping+1 en +2)

Diagonale circulatie doorheen de landschapskantoren
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