
Brandweerzone Centrum heeft nieuwe post in
Melle
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Brandweerzone Centrum is een kazerne rijker. In Melle werd op 7 september 2017
een duurzame nieuwbouw geopend. De 'brandweerpost Melle' brengt de
voormalige beroepspost Oost/Gentbrugge en het vrijwilligerskorps van Melle
samen in een gebouw. De Stad Gent, Gemeente Melle en Brandweerzone Centrum
sloegen de handen in elkaar om een nog betere dienstverlening voor de burger te
kunnen garanderen.

Efficiënt gebouwd

De nieuwe 'brandweerpost Oost' is gelegen aan de Brusselsesteenweg 148 in 9090
Melle.



'De ligging aan de afrit van de R4/Brusselsteenweg (naast de nieuwe
interventiepost van de politiezone Rhode & Schelde) past perfect in de
ontwikkeling van de nieuwe organisatie van de brandweer. De 'brandweerpost
Melle' brengt de voormalige beroepspost Oost/Gentbrugge en het vrijwilligerskorps
van Melle samen in een gebouw. Het grote voordeel is dat de Brandweerzone
Centrum op die manier de burgers in die regio nog beter en efficiënter kan
bedienen.'

— Daniël Termont, burgemeester Gent en voorzitter Brandweerzone Centrum

Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen, aangevuld met een technische verdieping. Op
het gelijkvloers zitten de stelplaats voor de brandweerwagens en de ambulance,
werkplaatsen, magazijnen, technische ruimten en de kleedruimten voor de vrijwilligers.
 
De eerste verdieping omvat de burelen, leslokalen en kantine - de tweede omvat de
verblijfsruimten en kleedruimten voor de beroepsbrandweerlui. Op de tweede verdieping
bevindt zich ook een buitensportterrein en fitnessruimte, aansluitend op de
ontspanningsruimten. Daarnaast is een deel van de buitenaanleg zo voorzien dat het kan
gebruikt worden als oefenplein.
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Energie en technologie

Ook op het vlak van duurzaamheid scoort het gebouw hoog.

'De isolatiewaarden zijn dubbel zo hoog als vereist, onder meer door het
aluminium buitenschrijnwerk van driedubbele beglazing te voorzien. Daarnaast
werd de ventilatie uitgerust met energievriendelijke adiabatische koeling: bij warm
weer wordt water verneveld in de afgezogen lucht, die via een warmtewisselaar de
aangezogen lucht afkoelt. Een zonneboiler zorgt voor het grootste deel van de
warmwaterproductie, daglichtsturing leidt tot een minimum aan energieverbruik."

— Martine De Regge, schepen van Facility Management van de Stad Gent

Ook qua technologie werd geen moeite gespaard. Deuren en poorten kunnen vanop
grote afstand gesloten of geopend worden, de omroepinstallatie staat in direct contact
met de noodoproepen, de werking van pompen is via apps controleerbaar. Daarnaast is
de volledige HVAC-installatie (verwarming, ventilatie en airconditioning) aangesloten op
het gebouwbeheerssysteem dat vanop afstand bedien- en raadpleegbaar is. Zo kan de
werking van de ventilatiegroepen, van de CV-ketels en van de zonneboiler worden
gemonitord via dynamische beelden.

Praktische info

Kosten: De totale kostprijs van het project bedraagt 5.438.750,71 euro, inclusief btw,
erelonen, wegeniswerken en aansluitingskosten. Daarvan wordt 70% aangeleverd door de
Stad Gent en 30% door de Gemeente Melle, aangevuld met een financiële bijdrage door
Brandweerzone Centrum ten bedrage van 500.000 euro.
Ontwerper: AIKO Architecten & Ingenieurs cvba
Aannemer: Himpe NV
Uitvoering werken: Van 26 oktober 2015 tot 30 juni 2017

Informatie
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Christophe Lecompte, Dienst Bouwprojecten, Departement FM, tel. 09 266 58 23, e-mail
christophe.lecompte@stad.gent
Brandweerzone Centrum, 09 268 88 99, info@brandweerzonecentrum.be

Bevoegd

De heer Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-
mail: burgemeester@stad.gent

Mevrouw Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent
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