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POLITIE SCOORT MET NIEUW 

HOOFDKANTOOR IN MOL 

en het gerechtelijk secretariaat, wat 

een vlotte werking ten goede komt. 

Voor dit bijzondere project werd een 

ontwerpwedstrijd uitgeschreven die 

gewonnen werd door LAVA Archi

tecten uit Leuven. "De keuze van 

de winnaar werd bepaald door de 

toepassing binnen het stedenbouw

kundig attest, de architectuur, de 

functionaliteit en de kostprijs," opent 

Roger Mol, hoofdcommissaris. LAVA 

durfde in zijn ontwerp het gebouw 

achteraan het perceel te plaatsen 

en creëerde zo een publiek park als 

bonus. De nadruk van de wedstrijd 

lag vooral op het functionele aspect 

van een politiekantoor, waarbij ver

schillende stromen van personen 

en voertuigen in goede banen ge

leid moeten worden. "Als ontwerper 

hebben we gepoogd daar een archi

tecturale laag over te draperen die 

deze eisen tempert en net een heel 

open, transparant en toegankelijk 

gebouw voorziet," vertelt Thomas 

'' 

Een nijpend plaatsgebrek noopte 

het politiekorps ertoe uit te kijken 

naar een nieuwe locatie. In het oude 

hoofdkantoor in Mol werkten onder

tussen immers dubbel zoveel men

sen dan aanvankelijk voorzien. Ook 

wilde de politie een aantal diensten, 

zoals het onthaal van burgers voor 

klachten, klantvriendelijker maken. 

Op het perceel aan de Guido Gezel

lestraat vonden ze daarvoor voldoen

de ruimte. Het nieuwe gebouw voor

ziet nu zelfs plaats voor een aantal 

afzonderlijke diensten zoals de wijk

post van Mol, de lokale recherche 

Het uiteindelijke 

ontwerp telt 

zeven bouwlagen, 

wa8rvan twee 

ondergrondse 
" 



Delauré van LAVA. "Het moest een 

gebouw worden waar bijvoorbeeld 
een slachtoffer in alle discretie naar

toe durft te gaan, maar waar tegelij

kertijd ook interne ontmoetingsplek
ken te vinden zijn, zodat de diensten 

optimaal kunnen samenwerken." 

Slim design 
"De plannen werden gebaseerd 

op het federale normenboek, dat 

volgens schaalgrootte van de po
litiekorpsen bepaalt welke lokalen 

en welke oppervlakte nodig zijn," 

vervolgt Roger Mol. Het uiteinde

lijke ontwerp telt zeven bouwlagen, 
waarvan twee ondergrondse die de 

grote parkeerdruk opvangen. De vijf 
bovengrondse lagen omvatten vier 

volumes die elk een eigen doel heb
ben. Het hoogste gebouw heeft een 

signaalfunctie en zorgt ervoor dat 
het voor iedereen duidelijk is waar 
het politiekantoor zich bevindt. In die 
zin communiceert het vooral met het 
naburige stationsplein. Het laagste 

volume is bewust en letterlijk laag

drempelig gehouden en heeft een 

onthaalfunctie. De twee overige vo

lumes gaan enerzijds een dialoog aan 

met de sporen en anderzijds met het 

naburige schoolgebouw. Op het laag

ste volume is ook een zuidelijk ge

richt dakterras voorzien dat aansluit 

op de refter en een mooi zicht biedt 

op het park. "Dit publieke park vlak 

voor het gebouw is een geste naar 

de buurt toe. Het werd door ons uit

breidbaar voorzien naar de naburige 

percelen, waaraan men later verder 

zal werken," legt Thomas Delauré uit. 

"Voor de functionele invulling wer

den de medewerkers betrokken via 

werkgroepen en vakbondsoverleg," 

vertelt Roger Mol. Uiteraard vergt 

een politiekantoor ook voldoende 

aandacht voor veiligheid, met on

der meer doorgedreven oplossingen 

voor binnen- en buitenschrijnwerk. 

"Politiekantoren zijn vaak omheinde, 

vrij ontoegankelijke gebouwen. Dit 













Safety Solutions is een firma welke gespecialiseerd is in val

beveiliging en werken op hoogte in de meest ruime zin. 

Met name studie, leveren en plaatsen van: Collectieve be

scherming (zelfdragende permanente leuningen), permanen

te valbeveiligingsinstallaties zoals levenslijnen, ankerpunten, 

Bibo-Blokken. Tevens verzorgen wij ook een veilige toegang 

tot daken d.m.v. kooiladders, ladders en looppaden. 

Wij leveren en monteren ook allerhande tijdelijke valbeveili

ging zoals tijdelijke levenslijnen en dood gewichtankers. 

Ook voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) oa. 

harnassen, valstopapparaten en toebehoren kan u bij ons te

recht. 

Wij komen ter plaatse, doen een volledige studie rond deze 

problematiek en werken hiervoor een gepast voorstel uit. 




