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excl.BTW en erelonen

 - sloop en herbouw van een politiekantoor

 - programma: administratief complex met publieke -, beveiligde - en werkzone, logistiek complex 
met parking voor dienstvoertuigen

 - opdracht met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten

 - wedstrijd in het kader van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester (niet weerhouden)
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POLITIEKANTOOR, BRAKEL

Het nieuwe politiekantoor 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 Brakel.

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 
drie verdiepingen gestapeld in het compacte hoofdvolume. 
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.

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.

Het gebouw kan op twee 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 
het personeel. Beide toegangen, ondergronds en gelijkvloers, 
worden door een centrale lift- en trapkern kortgesloten.

Grondplan gelijkvloers
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