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 - studie naar de ontwikkeling van de Nieuwstraat in het kader van Hamme 2020

 - uitbreiding van het administratief centrum, ondergrondse publieke parking voor 200 
wagens, 3 residentiële ontwikkelingen met handelspand, 41 woningen en publieke 
ruimte

 - opdracht met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten

 - winnend project na een architectuurwedstrijd
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nieuw administratief centrum (NAC)



De geplande ontwikkelingen in het centrum van Hamme - onder 
het motto ‘Hamme2020’ – zijn zeer ambitieus. Het project vormt 
een belangrijke hefboom binnen een ruimere strategie om het 
‘Hamme van de toekomst’ een gezicht te geven en omvat de 
herinrichting van de Nieuwstraat, het implementeren van een 
ondergrondse parkeergarage, een vernieuwd gemeentehuis en 
administratief centrum, een meergezinswoning aan de overzijde 
van de Nieuwstraat, en de renovatie van het vroegere hospitaal 
naar 3 woningen.

Het administratief centrum moet een positief imago uitstralen 
waar de burger en dus klantentevredenheid centraal staan. Om 
deze reden is het gebouw op de begane grond voorzien van 
een open, transparant en zeer laagdrempelige inkomhal van 
waaruit de belangrijkste publiekgerichte diensten bereikbaar 
zijn. Deze centrale publieksruimte heeft goede verbindingen 
met het bestaande gemeentehuis. Het OCMW van Hamme zal 
eerstelijnshulp aanbieden op het gelijkvloers van de nieuwe vleugel 
en kan ook afzonderlijk functioneren, zonder aan de essentie 
van het ontwerp te raken én met behoud van de gevraagde 
verbindingen naar het bestaande gemeentehuis. 

Door het gelijkvloers terug te trekken ontstaat er een overgangszone 
tussen buiten en binnen. Dezelfde ontwerpstrategie werd eveneens 
toegepast op de residentiële ontwikkeling. Hierdoor ontstaat een 
sterke binding tussen beide gebouwen enerzijds en tussen het 
publiek domein en het interieur anderzijds.

Het gebouw kan gefaseerd ontwikkeld worden en is met die reden 
volledig flexibel en modulair opgevat. De verdieping krijgt een 
ritmische gevel, om een flexibele inrichting in de volgende decennia 
mogelijk te maken. Op de stompe hoeken is er gekozen voor enkele 
sterke blikvangers die de prominente functies van het gebouw 
kenbaar maken. Speelse uitkragingen en hoekverdraaiingen 
markeren nieuwe publieke toegangen, nog versterkt door de 
nieuwe materialisatie en profilering van de Nieuwstraat. Hiervoor 
is gezocht naar een levendige gevel op schaal van de wandelende 
passant. De gevel wordt opgedeeld door de grote leefterrassen 
om zo kwalitatieve stadsappartementen middenin alle functies van 
het centrum te voorzien. Het administratief centrum en de nieuwe 
residentiële ontwikkelingen zijn hoewel verschillend, ook duidelijk 
familie van elkaar, door hun massieve bakstenen vorm.

De publieke ruimte krijgt een interessante pendant in de semiprivate 
binnentuinen van de respectievelijke gebouwen, die elk een eigen 
sfeer en identiteit hebben. Het programma omvat ook een publieke 
ondergrondse parking voor een 200-tal auto’s, wat het verblijven 
in het centrum een aangename ervaring zal maken voor bewoners 
en bezoekers. 

Vanuit een toekomstgerichte visie streeft de Gemeente Hamme naar 
een energetisch goed presterend gebouw met een vooropgesteld 
E-peil 60 en een maximum K-peil 40. De flexibele indeling en de 
keuze voor duurzame technieken zoals fotovoltaïsche zonnepanelen 
en ventilatie type D met warmteterugwinning, zullen het gebouw 
klaarstomen voor de toekomst van Hamme.
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