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1. KERNIDEES
Integratie in het landschap

Historisch was de toegang tot de site van het kasteel van Gaasbeek ruim en geopend naar het 
Pajottenlandschap toe. Vandaag biedt de plek zich erg onleesbaar aan voor bezoekers. Om die 
leesbaarheid te verduidelijken en vanzelfsprekend te maken zien we de kans om net door resonantie en 
leegte met het omringende oorspronkelijke landschap te werken.
Het toegekende perceel bevindt zich op de grens tussen enerzijds een gerichtheid naar het gebied van het 
kasteel van Gaasbeek en anderzijds naar het gebied van het kasteel van Groenenberg: een waarachtig 
scharnierelement. De landschappelijke en de architecturale behandeling van de site laat de bezoeker toe 
een nieuw begrip van de identiteit van deze bijzondere plek binnen het grondgebied van het Pajottenland 
en binnen het grondgebied van het domein van het Kasteel van Gaasbeek op te bouwen.

Verduidelijking van Toegangen

De bezoeker die vandaag de site voor de eerste keer bezoekt begrijpt niet waarheen. Waar de auto te 
parkeren? Waar de fiets stallen? En hoe kom je dan tot dat bijzonder kasteel of die prachtige tuinen? 
Het project wil een voorstel zijn voor effectief beheer van bezoekersstromen. 
Wij geloven dat de grote uitdaging bereikbaarheid en parkeergelegenheid is. In ons voorstel wordt dit  
helder, eenduidig en praktisch opgelost. 
Daarnaast  wordt de scheiding tussen ruimten gewijd aan enerzijds personeel en anderzijds bezoekers 
expliciet en fysiek bepaald, waardoor een optimale doorstroom en gebruiksafwikkeling in het nieuwe 
gebouw ontstaat.

Nederigheid, functionaliteit, flexibiliteit

Het voorgestelde ontvangstpaviljoen heeft bewust niet een zelfde status als de andere bouwelementen die 
zich op het domein bevinden. Het paviljoen gedraagt zich per definitie functioneel, als een “gereedschap”, 
een instrument, een ‘Zwitsers zakmes’. Als een instrument volledig ten dienst aan het domein en de 
leesbaarheid ervan. In tegenstelling tot de verleiding om een conflict aan te gaan met kasteel en “folies” 
wenst het paviljoen zich nederig te vleien in het Pajottenlandschap en biedt het bezoekers en medewerkers 
een grote functionaliteit, ruime flexibiliteit in het gebruik en grote edelmoedige ruimten, daarbij wel de 
intrinsieke kwaliteiten van de site reflecterend.

Verhalen

We zijn gefascineerd door de enorme historische achtergrond van het gebied van het kasteel van 
Gaasbeek. Lagen geschiedenis volgen elkaar op en hebben de plek een bont, heterogeen en uniek karakter 
geschonken. Het domein van Gaasbeek heeft weinig of slechts beperkt een ‘tabula rasa’ doorgemaakt, 
waardoor verschillende stijlen en tijdperken zich rijkelijk vermengen. Het voorgestelde project beoogt zelf 
ook een getuige te zijn en zich in te schrijven in de loop van de geschiedenis van het domein. Ze is zowel 
erfgoed, ruïne als vernieuwing.

Duurzaamheid

We zijn ervan overtuigd dat het paviljoen zich als laatste nieuwbouw op het domein stevig moet verankeren 
in de uitdagingen van deze tijd. Wij stellen een voorbeeldproject voor op het gebied van duurzaamheid. De 
keuze voor het concept werd in het bijzonder geleid door een zoekopdracht naar ‘return on investment’. 

Economische Realiteit

De invloed en zichtbaarheid van het project komt voort uit het landschap dat het project creëert in haar 
directe omgeving. Het is de ‘niet gebouwde ruimte’ – die minder kostelijk is - die de sterkte van het project 
vormt. Er werd een zeer gezond financieel evenwicht in het gebouwde bepaald: eenvoudige constructieve 
concepten voor de meer utilitaire functies (robuust, compact, zeer prijsbewust), terwijl de publieke ruimten 
(interieur en exterieur) genieten van meer transparantie, details en een grote ruimtelijkheid. 
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2. LANDSCHAP
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Figuur 1 : Implantingsplan

Figuur 2 : Landschappelijke snede
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LANDSCHAP MAKEN

Het gebied van het kasteel van Gaasbeek 
bevat talrijke botanische, landschappelijke, 
architectonische en artistieke schatten. 
De ambitie voor het nieuwe receptiegebouw is 
dan ook de hoge kwaliteit van het gebied en 
haar collecties zichtbaar te maken. 
Wanneer vandaag echter de bezoeker het 
domein benadert, presenteert het domein 
zich erg chaotisch, in grote tegenstelling tot 
de harmonie en de pracht van het gebied: 
een verlaten huisje, een slecht gemarkeerde 
ingang, twee parkings (figuur 5 en 6). 
De eerste intuïtie was de toegang symbolisch 
enkele tientallen meters naar binnen te 
verschuiven om op die wijze de site te openen 
naar de buitenwereld toe en de bezoeker bijna 
vanzelfsprekend uit te nodigen om het gebied 
te betreden.
In die zin is de studie van historische kaarten 
essentieel voor onze reflectie. De Ferraris 
kaart van 1777 (figuur 3 van de pagina 
hiernaast) laat zien dat het toegewezen 
terrein (vertegenwoordigd door een rode stip) 
oorspronkelijk een deel was van het open en 
typische landelijke Pajottenlandschap. Dit 

landschap is vandaag overigens nog duidelijk 
aanwezig in het direct aangrenzende gebied 
(figuur 7, 8 en 9). De kruising tussen het 
Sterrenbos, de entree van de museumtuin 
en de dreef was in die tijd een van de grote 
kruispunten binnen de site. De positionering 
van de ingang van de site op dit “historische 
kruispunt” en het vrijmaken en openen van 
de zone rond de straat herstelt de waarde en 
status van de dreef, de belangrijkste toegang 
tot de site voor bezoekers, joggers en fietsers.

RELATIE MET OMGEVING

Figuur 2 toont de strategische inplanting 
van het nieuwe receptiepaviljoen binnen 
het grondgebied en de topografie van het 
Pajottenland. Het perceel bevindt zich in een 
soort bassin of dal tussen de “heuvels” van het 
gebied van het kasteel van Gaasbeek (figuur 11) 
en die van Groenenberg (figuur 12). In plaats 
van te concurreren met de topografie, wordt het 
project op natuurlijke wijze geïntegreerd in het 
landschap door een breed en multifunctioneel 
dak te introduceren. De lichte helling onder 
het dak wordt bewust bewaard en krijgt op 
die wijze ook terug betekenis, wordt zinvol. De 

helling is minder dan 3 percent en levert dus geen 
problemen op toegankelijkheid voor personen met 
beperkte mobiliteit.
Zo verbindt de site ook op een natuurlijke en 
vanzelfsprekende wijze het domein Groenenberg 
en kan passende bewegwijzering de band tussen 
de domeinen versterken. De kaart op grote schaal 
(figuur 1: inplantingsplan) toont goed de samenhang 
in deze voorgestelde uitwerking en plaatsing: het 
project is een cruciaal scharnierelement tussen 
parking, Groenenberg Park, de dreef waarvan het 
de as en de richting overneemt en accentueert. Op 
deze wijze wordt het historische kruispunt opnieuw 
tot leven gewekt. 

EEN MICROKOSMOS VAN PARK EN 
GRONDGEBIED

Het beeld dat het nieuwe gebouw naar de 
buitenwereld wil overbrengen is dat van een 
hedendaagse microkosmos van het domein en het 
gebied. 
Het domein Gaasbeek is bovenal een buitengewoon 
landschap, open, genereus en representatief 
voor de regio. Het is ook een multidisciplinair 
domein: kunst, cultuur, natuur, recreatie, ... 
Het receptiegebouw wil de katalysator en de 
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Figuur 3 : Uitzicht vanaf Kasteelstraat

Figure 4 : Analyse Ferraris kaart van 1777

3 eenheden binnen het domein Sterke grens langs de Sterrenbos, 
openheid naar de Pajottenlandsvelden

Parking, onthaalgebouw perceel 
en bestaande dreef

Accès original vers le chateau
Drève originale

Grote kruispunt binnen de site 
: Sterrenbos, dreef en inkom 
tuinen

hedendaagse vertegenwoordiger zijn van al 
deze disciplines. Het paviljoen herstelt door 
haar inplanting binnen de site en het domein 
het oorspronkelijke landschap en voegt er een 
dimensie aan toe door aan de bezoekers een 
hedendaagse tip van de sluier op te lichten, 
bijna letterlijk, van het wonderlijke, mooie, 
eclectische en verrassende dat ze later bij hun 
bezoek aan het domein kunnen ontdekken. 
Het gebouw gaat op in het landschap en wenst 
resoluut niet dezelfde status te bezitten als 
de andere elementen die deel uitmaken van 
de site. Daar waar de “folies” en het kasteel 
erfgoedschatten zijn wil het onthaalpaviljoen 
als een multifunctioneel gereedschap ten 
dienst staan van het gebied. 
Het voorgestelde uitgestrekte groengebied 
rond de nieuwbouw wil niet concurreren 
met het park, maar aanvullen. Het is 
een hedendaagse inleiding, de natuur 
wil er spontaner en meer “bruut” zijn, 
maar de structuur bestaat uit dezelfde 
“samenstellende elementen” struiken, bomen 
en planten typisch voor het Pajottenland. Als 
aankondiging van de museumtuin kan de 
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Figuur 5 : Bestaande onthaalzone

Figuur 6 : Bestaande onthaalzone

Figuur 8 : Boomgaard naast onthaalzone

Figuur 7 : Weide naast onthaalzone, Kasteelstraat

Figuur 9 : Kasteel van Gaasbeek en zijn specifieke topografie

Figuur 10 : Kasteel van Groeneberg en zijn specifieke topografie

Figuur 13 : Promenade langs het parking met informatie over de tentoonstellingen, de museumtuin en de vegetatie de Het Pajottenland

 




Parkeerplaats < > Toegangspaviljoen

In het park van Gaasbeek en met name in Hemelrijckbos en het Sint-Geertruibos prijken talrijke oude
haagbeuken (Carpinus betulus) als relicten van 18de-eeuwse hagen (palissades) en loofgangen (charmilles,
berceaux).1 Deze traditionele snoeipraktijk in haagbeuk, dé heggenplant van het Pajottenland, kan opnieuw
tot leven worden gebracht langsheen het wandeltraject tussen parking en toegangspaviljoen.

Toegangspaviljoen

Om de natuur, de seizoenen, de fruittraditie van het Pajottenland en de bijzondere collectie van de
museumtuin tot in het paviljoen te brengen, wordt voorgesteld om in de centrale opening van het
toegangspaviljoen een hoogstam fruitboom in te brengen. Gedacht wordt aan een Malus sylvestris (wilde
appel) of Prunus domestica Sainte Catherine (pruim).

1 DENEEF, R. et al, Historische Tuinen en Parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Pajottenland - Zuidwestelijk Brabant; 
M&L Cahier 11, Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed, 2005, p.138, 142 & 151 

Figuur 11 : Haagbeuken (Carpinus betulus)
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Figuur 12 : Loofhagen

tuinzone bij het paviljoen als een ‘eetbare’ tuin worden opgevat. 
Als zachte drempel wordt aan een rijke kruidlaag gedacht 
(hoogte tot 0.6m), met ondermeer: Fragaria vesca (Bosaardbei), 
Origanum vulgare (Wilde marjolein), Viola odorata (Maarts 
viooltje), Allium tuberosum (Chinese bieslook), Sanguisorba 
minor (Pimpernel), Hemerocallis (Daglelie) variëteiten en 
andere. In een struiklaag met hoogte tot 2 meter kunnen 
ondermeer: Myrrhis odorata (Roomse kervel), een mix van 
Ribes rubrum (Rode bes) variëteiten, Rosa rugosa (Rozenbottel) 
‘Dagmar Hastrup’, Aronia melanocarpa (Appelbes) en andere 
variëteiten voorkomen. Naargelang de beschikbare ruimte en 
gewenste hoogte kunnen ook hogere heesters zoals  Mespilus 
germanica (Mispel), Cydonia oblonga (Kweepeer) en/of 
hoogstam fruitbomen hier een plaats vinden. In deskundig 
overleg met het Agentschap Natuur & Bos kan ongetwijfeld een 
gepast assortiment worden gevonden, met een bloeitijd van de 
lente tot de herfst, waarin zowel erfgoed en natuur als recreatie 
en educatie op bijzondere wijze aan bod kunnen komen. 
Kunstenaars en bezoekers kunnen uitgenodigd worden om in te 
spelen op dit gebied (zie figuur 32 en 33 : Festival des Jardins 
de Chaumont-sur-Loire). 
Deze groene ruimte wil daarnaast aan elke voorbijganger 
laten weten dat het domein van Gaasbeek ook bestaat uit 
fantastische tuinen die niet direct zichtbaar zijn vanaf de straat. 
Voor de ontwikkeling van dit uitgestrekte gebied, konden we 
rekenen op de expertise van Katrien Hebbelinck, tuinhistorica 
gespecialiseerd in landschapsparken en historische tuinen 
en docent Tuinarchitectuur in Vilvoorde (Erasmushogeschool 
Brussel) en aan de Master Monumenten- en Landschapszorg 
van de Universiteit Antwerpen.
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3. BEHEERSING VAN BEZOEKERSSTROOM

Appelbes (aronia melanocarpa)

Bosaarbei (fragaria vesca)

Roomse kervel (myrrhis odorata)

Wilde marjolein (origanum vulgare)

Pimpernel (Sanguisorba minor)
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Maarts viooltje (viola orodata)

Rode bes (ribes rubrum)

Mispel (mespilus germanica)

Figuur 14 : Plan van aanpak voor de stroombeheersing

Figuur 15 : Planten van het “eetbare tuin” in de tuinzone bij het paviljoen

Kweepeer (cydonia oblonga)

Ingang van 
de site

Het organiseren  van de bezoekersstromen is een essentieel 
onderdeel van het project. Vandaag de dag is het grootste 
probleem de moeilijke leesbaarheid van de ingang van de site 
– dit probleem lossen we op een landschappelijk wijze op - en
daarnaast de moeilijke verbinding tussen parkings en de toegang
tot het gebied. Daarbij bereikt het grootste aantal bezoekers
het kasteeldomein per auto. Voor de algemene samenhang
van het project is het van belang na te denken over de huidige
parkeerplaats, hoewel ze geen deel uitmaakt van de begroting.
Wij denken aan twee soorten interventies: bewegwijzering en een
landschappelijke. Vraag is of er een synergie kan plaatsvinden
tussen de werking van Natuur en Bos voor een progressieve
evolutie in de tijd van dit gebied binnen bestaande kaders van
onderhoud. Het is van belang te weten dat het voorgestelde
entreegebouw als project volledig zou functioneren zonder
deze ingrepen, maar deze ingrepen vormen wel een merkelijke
verbetering van de beleving van het domein als geheel vanuit het
standpunt van de autogebruiker.

WAAR PARKEREN ?

De eerste stap is een verduidelijking van het parkeren voor 
bezoekersauto’s. 
Het parkeren naast het “Oud Gaasbeek” zal worden voorbehouden 
voor de tijdelijke parking van de school- en toeristische bussen. 
Hiervoor is een ondubbelzinnige bewegwijzering noodzakelijk 

(zie figuur 14, oranje pijl). Eens de bezoekers zijn uitgestapt, zal 
de chauffeurs worden gevraagd om de drop-off te verlaten naar 
een zone die minder visueel beladen is. Na het bezoek kunnen 
de passagiers hier weer opgepikt worden. Op deze wijze kan er 
geen verwarring ontstaan tussen de twee parkeerplaatsen. De 
automobilisten worden rechtstreeks doorgestuurd naar de juiste 
parkeerplaats door een doeltreffende en alomtegenwoordige 
bewegwijzering. Zo zal eveneens een aantal parkeerplaatsen 
gerecupereerd kunnen worden binnen de locatie. De 
bewegwijzering ter hoogte van de bushalte van De Lijn zal 
ook worden verbeterd. De fietsstallingen zijn efficiënt gelegen 
dichtbij het nieuwe inkompad naast de dreef. De fietsers vinden 
onmiddellijk de fietsstallingen terwijl ze onder het dak aankomen. 
De fietsstallingen zijn zichtbaar vanaf het onthaal voor sociale 
controle, laadpalen voor elektrische fietsen zijn voorzien.

EFFECTIEVE BEHEERSING VAN DE BEZOEKERSSTROOM

Met betrekking tot parkeren voor bezoekersauto’s, biedt ons 
voorstel een zeer duidelijk patroon en begeleiding voor de 
bezoekers vanaf de parkeerplaats naar het onthaalgebouw, 
zonder dat hiervoor bijzonder grote aanpassingen nodig zijn. 
Vanuit ons standpunt en voorstel begint het bezoek aan het 
gebied vanaf het moment dat men de auto verlaat. Men 
geniet van een informatieve wandeling met info over lopende 
tentoonstellingen, de Museumtuin of typische botanische planten 
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Figuur 16 : Uitzicht op het onthaalgebouw vanuit de dreef

Figuur 17 : Uitzicht op de ingang van het onthaalgebouw na de informatieve wandeling  
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Figuur 18 :Uitzicht op de achterkant van het onthaalgebouw

Figuur 19 : Uitzicht op het gebouw vanuit de Kasteelstraat

van het Pajottenland in de groene zone naast het ontvangstpaviljoen 
(de soorten zijn weergegeven in figuur 15). Daarnaast stellen we 
een specifieke ingreep in de landschappelijke benadering voor. In 
het park van Gaasbeek en met name in Hemelrijckbos en het Sint-
Geertruibos prijken talrijke oude haagbeuken (Carpinus betulus) 
als relicten van 18de-eeuwse hagen (palissades) en loofgangen 
(charmilles, berceaux).  Deze traditionele snoeipraktijk in haagbeuk, 
de heggenplant van het Pajottenland, kan opnieuw tot leven 
worden gebracht langsheen het wandeltraject tussen parking en 
toegangspaviljoen. 
Op deze wijze toont een informatieve wandeling de bezoekers 
het unieke en gevarieerde geheel van het domein en niet de drie 
versnipperde entiteiten zoals nu het geval is. In figuur 14 tonen we 
de bezoekersstroom binnen de site. 
De rode stromen waarbij de bezoeker komend met de auto via de 
informatieve wandeling rechtstreeks naar het onthaalgebouw geleid 
wordt, en op de terugweg eveneens doorheen het gebouw komt om 
terug te keren naar de parkeerplaats, ten gunste van een last minute 
aankoop of souvenir. 
De blauwe stroom in het diagram toont voetgangers, joggers en 
fietsers. Deze krijgen een directe toegang tot de site door de dreef 
wat het omzeilen van het onthaalgebouw toelaat (voor joggers 
bijvoorbeeld) of geeft toegang tot het onthaalgebouw via een direct 
pad doorheen het nieuw aangelegde groengebied. 
Interessant om zien in dit diagram is dat de blauwe en rode stromen 
beiden eindigen in het “historische kruispunt”. Hierbij vormt deze 
plek een nieuwe ingang en worden hier de startpunten voor het 
bezoek aan museumtuin, het pad naar het kasteel, aan de taverne 
of aan het Sterrenbos bijeengebracht.
Na aankoop van zijn individuele ticket komt de bezoeker zo direct 
bij dit kruispunt, waar hij of zij door middel van een effectieve 
bewegwijzering vrijelijk de loop van zijn bezoek kan kiezen en 
bepalen.

DOORDACHTE INTEGRATIE VAN HET PROGRAMMA

Het omsloten gebouw bestaat uit twee met elkaar verbonden 
entiteiten: een transparant en organisch deel voor het onthaal van 
de bezoekers en een zo compact en functioneel mogelijke “box” 
voor de huisvesting van de overige functies. De inplanting van het 
gebouw in twee duidelijke zones stelt ons in staat om het organigram 
van het programma zeer efficiënt te integreren:
het onthaal  opent royaal naar drie zijden: de weg, het parkeren en de 
dreef, terwijl de andere functies – vooral ten dienst van personeel  - 
genieten van een vlotte (gecontroleerde) toegankelijkheid buitenom, 
gescheiden van de hoofdbezoekersstroom. 
In die geest bevindt zich de toegang tot het gesloten depot achterom, 
afgeschermd van de publieke stromen. Ondanks deze veronderstelde 
programmatische verdeling is elke functie vlot verbonden met het 
onthaal waarbij de onderlinge gevraagde relaties gewaarborgd 
worden (nodig voor bepaalde ruimtes zoals opslag, bibliotheek in de 
buurt van de balie...). 
Dankzij deze rationalisatie van het plan heeft het gebouw een 
beperkte voetafdruk van ongeveer 550m2 en overschrijdt de totale 
bouwhoogte niet meer dan 5 meter. Deze opzet is ook een groot 
voordeel voor de kostenbeheersing.

EEN GASTVRIJ EN OPEN ONTHAAL

Het open en transparant onthaal heeft een ruime plafondhoogte van 
4 meter met perspectief op het omringende Pajottenlandschap. De 
organische vorm maakt een gastvrij gebaar en maakt het mogelijk 
om op een vanzelfsprekende wijze bezoekers te ontvangen vanaf 
parking, straat en dreef. 
Het bezoekersloket is strategisch gelegen met visueel contact 
met de gehele ontvangstruimte, de buitenruimte en in de directe 
nabijheid van de archieven. 
Een grote wand in de rug biedt mogelijkheid tot het plaatsen 
van informatie in allerhande vormen en door middel van 
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4. ONTHAALGEBOUW
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h Standaard metalen rekken
f Metalen ladekasten A0

7 Sanitair heren

8 Sanitair dames

9 Verzorging baby’s

10 EHBO

11

11Toegang technische lokaal

R+0, 1/200 Ingang, uitgang

niveaus
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Figuur 20 : Onthaal
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Figuur 20 : Integratie van het programma

informatieschermen. 
Beschermd door het grote omvattende dak zal 
het onthaal niet oververhitten maar blijft het wel 
steeds een lichte, heldere ruimte dankzij de grote 
ronde opening in het dak.

DAK

Het dak is het genererende element van het 
ontwerp en een aantal grote intenties liggen 
aan de oorsprong ervan. Eerder beschreven we 
de intentie dat het project zou opgaan in het 
landschap, ermee versmelt. Het is voor ons van 
groot belang dat de buitenwereld het domein van 
Gaasbeek niet ziet als een Gebouw, maar als 
een Landschap. Op die wijze zijn we overtuigd 
van de noodzaak om het gebied te voorzien van 
een instrument om een goede dienstverlening 
mogelijk te maken in plaats van het bouwen van 
een object dat het bestaande zou beconcurreren. 
Functionaliteit en flexibiliteit zijn inderdaad 
essentieel voor deze site. 
Het voorgestelde dak biedt eindeloze 
gebruiksmogelijkheden: kunstinstallaties 
door gastartiesten (zoals figuur 34 en 35 : 
kunstinstallaties van Rebbecca Law en Marthine 
Tayou), als grote picknickplaats voor studenten en 
groepen toeristen (figuur 30 en 31), plantenbeurzen 
door Natuur en Bos (figuur 28 en 29), et cetera. 
En tenslotte biedt het dak de kans om terug 
geschiedenis te maken. Door de eeuwen heen is 
het domein van het kasteel van Gaasbeek altijd 
blijven transformeren en decennia lang hebben 
de verschillende historische lagen zich opgevolgd 
en versterkt zonder te verbleken. Dit resulteert in 
een werkelijk ‘theater van de geschiedenis’. 
De bouwwijze van het dak kan op deze wijze ook 
een getuige van zijn tijd zijn. 
De voorgestelde bouwmethode is een op de 
grond gegoten betonnen plaat, die het reliëf van 
de bodem overneemt. De onderzijde volgt dus de 
bodem en haar onregelmatigheden. Deze plaat 

wordt in een tweede fase opgetild door veertig cilinders 
om zo een uitgestrekte daklandschap te vormen. 
De onderkant van het dak bevat zo,  zichtbaar voor 
iedereen, de eigenschappen van de plaatselijke bodem. 
Op deze wijze wordt een bijzonder interessante lokale 
en plaatsgebonden plastische beeldtaal ontwikkeld.

MATERIALEN

Het verschijningsbeeld van de vele structuren gebouwd 
in het gebied, vaak slechts uit één of twee materialen 
opgebouwd (dikwijls in baksteen en natuursteen of 
hout, zie figuur ...), vertalen we naar de tegenwoordige 
tijd in glas, staal en beton. Daarbij biedt beton een 
grote verscheidenheid aan expressiemogelijkheden 
in zijn verschillende toepassingen (gegoten, 
gevormd, geprefabriceerd, ...) en een grote plastische 

uitdrukkingskracht in haar geheel. Daarnaast is het 
een economisch materiaal dat we reeds in een breed 
spectrum van projecten in een grote variëteit van vormen 
hebben toegepast. 
Voor de wanden, vloer en het plafond van de “box”, laat 
zichtbeton ons toe om verdere eindafwerking sterk te 
verminderen en dus de kostprijs drastisch te verlagen. 
Het is ook een gemakkelijk te onderhouden materiaal, 
een essentieel criterium voor dit gebouw inclusief haar 
archieven en het gesloten depot. Onder het dak zal de 
vloer worden uitgevoerd in kasseien (waarbij rekening 
wordt gehouden met de toegankelijkheid voor alle 
bezoekers)- dezelfde als die van de binnenplaats van 
het kasteel en de weg naar Gaasbeek – waardoor een 
ruimtelijke continuïteit in het bewegen en verblijven 
wordt gecreëerd en tevens een meer urbaan karakter 
binnen de site wordt aangegeven. 
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Figuur 23 : Didier Marcel, “Grand Labour bleu”, Château d’Oiron Figuren 27 : Maquettes van vormgieten van het dak

Figuur 24 : Didier Marcel, “Grand Labour 
bleu”, Château d’Oiron

Figuur 25 : betonwand 

Figuur 26 : betonwand

Figuur 22 : Onder het dak
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ZUID OOST GEVEL, 1/200

NOORD WEST GEVEL, 1/200

NOORD OOST BUITEN GEVEL, 1/200

NOORD OOST BINNEN GEVEL, 1/200

ZUID WEST GEVEL, 1/200
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DWARSE SNEDE 01, 1/200

LANGSE SNEDE 02, 1/200

Figuur 36 : Schetsonderzoek rond structuur Figuur 40 : Schetsonderzoek rond structuur

Figuur 41

Figuur 37: Schetsonderzoek rond gevels

Figuur 38 : Schetsonderzoek rond gevels

Figuur 39 : Schetsonderzoek rond gevels

Figuur 28 : Plantenmarkt

Figuur 30 : Picknick op een tegen de zon beschutte 
plaats

Figuur 31 : Picknick op een tegen regen beschutte 
plaats

Figuur 29 : Plantenmarkt

Figuur 32 : Yann Monel, “La Fable du Jardin” Figuur 33 : Shodo Suzuki, “L’archipel”

Figuur 34 : Rebecca Law Figuur 35 : Marthine Tayou, “Plastic bags”
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5. REALISATIEPROCES

Figuur 42 : Studiereis met de bouwheer

Figuur 43 : Presentatie van het project aan de bewoners

Procesgerichtheid, procesbereidheid, plan van aanpak 
en teamsamenstelling

1. PLAN VAN AANPAK

a. Ontwerpproces

Het fundamentele principe van onze methode is 
anticiperen en participatie.
Startpunt is het verzamelen van alle noodzakelijke 
gegevens voorafgaand aan het realiseren van de 
ambities van de opdrachtgever: deze gegevens vormen 
een basis voor reflectie op alle initiële aanwezige 
voorwaarden en componenten die nodig zijn voor het 
opstellen van een solide basis voor de ontwikkeling van 
het architecturaal project.
Wij bezitten een grote ervaring in het opstarten van een 
participatief proces met alle betrokkenen bij het project 
(de opdrachtgever, overheden, ingenieurs, technische 
diensten, ..) dat start met het simpele feit van een 
luisterend oor en samenwerking. Het samen opstellen 
van een diagnose van de werkelijkheid met gebruikers, 
technici, etc… tegelijkertijd met het proces van de eerste 
schetsen kost in verhouding een beperkte tijd die erna 
ruim teruggewonnen wordt. 
Het programma zal verfijnd worden vanaf de start 
van het voorontwerp. Sterker nog, we stellen voor om 
individuele gesprekken met de toekomstige gebruikers 
te organiseren en te coördineren die ons in staat stellen 
om vanaf de start het beste te voldoen aan de specifieke 
behoeften en eisen van de toekomstige gebruikers.
Verder bestaat de mogelijkheid dat het atelier een 
studiereis organiseert waarbij we ter plaatse, fysiek, 
gemaakte voorstellen en mogelijke oplossingen 
bestuderen en aftoetsen bij opmerkelijke 
voorbeeldprojecten. Een dergelijke studiereis is een 
goede manier om alle betrokkenen bij het project 
samen te brengen, en dit vanaf het begin. We 
kunnen dan zorgen voor een samenhangend en open 
samenwerkingsverband tussen het ontwerpteam en de 
verschillende vertegenwoordigers van de bouwheer wat 
de verstandhouding en het proces van uitvoering, uit 
onze ervaring, zeer ten goede komt.
Tijdens deze periode, verzamelen we ook alle gegevens 
essentieel voor een gedegen en gegronde kennis van 
de lokale kennis en context (geschiedenis, landschap, 
erfgoed, geologie, enz.).
Deze ‘gevoelige’ methode, waarmee we een uitgebreide 
ervaring hebben opgebouwd, zoekt ernaar vanaf de start 
van het project de soms tegenstrijdige belangen (van 
bvb. Facilitair Bedrijf, Kasteel van Gaasbeek, Natuur en 
Bos, stedenbouw, brandweer, etc.) samen te brengen 
naar een gezamenlijk streven met als uiteindelijke 
doelstelling een succesvol gerealiseerd project voor alle 
deelnemers aan het proces.

b. Bewaking van de planning

Onze werkmethode integreert risicopreventie door middel 
van haar pro-actieve uitgangspunten en methodiek. 
Onze werkmethodiek laat toe curatieve oplossingen te 
implementeren, zij het op budgettair gebied of op het 
gebied van planning en time management.

Ons beste instrument om te tonen hoe we de planning 

bewaken is onze ervaring hierin. De belangrijkste pijlers 
van onze architectonische voorstellen zijn gehouden 
aan de rationaliteit van de constructieve methode en 
het beperken van vertragingen of obstructies in het 
ontwerp- en bouwproces. 
Aanvankelijk worden de constructieve keuzes bepaald 
door de behoefte aan flexibiliteit die ons leidt tot een 
effectief structureel ordeningsprincipe, waarvan de 
geest en afwerking wordt bepaald voor een optimaal 
ruimtegebruik. 
Risico’s verbonden aan administratieve beslissingen 
(stedenbouw bijvoorbeeld) worden afgewenteld door 
een opzet waarbij de overheden direct bij het proces 
betrokken worden. Vandaar dat we een groot belang 
hechten aan vergadertechniek en de methodiek van 
het toelichten van oplossingen specifiek naar hen toe. 
We kunnen onze expertise op het gebied van 
time-management het beste tonen met twee 
voorbeelddossiers op dit gebied: 
- De openbare aanbesteding en uitvoering van een
ander project waarvoor we verantwoordelijk waren,
waarbij een strikte timing werd opgelegd alsook een
beperkt budget. De tijd tussen de toekenning van de
opdracht en de start van de bouw bedroeg amper
negen maanden. Ondanks de gedurfde architectuur
werden de aanbestedingen ingediend en uitgevoerd
binnen het beperkte budget.
- Een ander groot cultureel project, waarbij alle fases,
van schetsontwerp, voorontwerp tot uitvoeringsdossier
doorlopen zijn in 7 maanden, met op heden een opening
van de aanbestedingsoffertes onder het bedrag van de
raming. De werf start januari 2017.
We zijn ervan overtuigd, door ervaring, dat fouten of
dwalingen in het proces te voorkomen budgettaire
risico’s zijn. Deze overtuiging is perfect in lijn met
het planningsaspect van de uitvoering van een
project. Daarnaast stellen we alles in het werk om de
opdrachtgever toe te laten zekere keuzes te maken, in
overeenstemming met haar doelstellingen!

c. Kwaliteitszorg

In het stadium van het uitvoeringsdossier heeft het 
atelier de gewoonte om zeer gedetailleerde dossiers af 
te leveren. Dit teneinde het risico op onbekende factoren 
binnen het ontwerp of op vertraging in de uitvoeringen 
aanzienlijk te beperken. De uitwerking van een 
gestoffeerd en gedetailleerd dossier stelt ons in staat 
het project goed meester te blijven en te beheersen, 
zowel vanuit budgettair oogpunt als vanuit het oogpunt 
van het beoogde gebouwde eindresultaat.     
De kwaliteitszorg en procescontrole is op een 
pragmatische wijze gestoeld op volgende elementen :
- Het installeren van een toegewijd team van 3
verantwoordelijken voor de uitvoering van het project
verzekert een goed evenwicht in termen van pro-
activiteit voor zowel de kwaliteit van het project, het
nakomen van normen en de budgetcontrole. De rol van
de teamleden is om gezamenlijk controle uit te oefenen
zowel voor de totaalbegroting als voor de haalbaarheid
van het project.
- We stellen, al van bij de start van het voorontwerp,
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Figuur 43 : Presentatie van het project aan de bewoners

een gedetailleerde meetstaat op, gebaseerd op de werkelijke hoeveelheden 
en eenheidsprijzen in de markt.
- Wij streven naar doeltreffendheid in de uitvoering, dit betekent dat de
keuzes van materialen en bouwmethoden eenvoudig en rationeel zijn
zodat elk bouwelement zijn potentieel ten volle benut. Onze architectuur is
gebaseerd op een geraffineerd samenspel van sobere materialen.
- Binnen het studiekader van het project wordt systematisch de oefening
gemaakt van onderzoek naar de respectievelijke kosten van materialen, dit
met verschillende leveranciers of bedrijven, om daarmee de geschiktheid
van de architectonische keuzes, in relatie tot het budget en de begroting,
te controleren.
- In het kader van de oproep tot het indienen van offertes bieden wij de

kandidaat-bedrijven de instrumenten en informatie om beter inzicht te
krijgen in de doelstellingen van het project. Op deze wijze stellen we hen
in de mogelijkheid om een eerlijke prijs, die overeenkomt met de financiële
doelen, te leveren.
- Om de flexibiliteit in de uitvoering van het project te verzekeren, anticiperen
we mogelijke scenario’s van uitwerking van het project om onvoorziene
omstandigheden het hoofd te bieden. Op deze wijze zijn we in staat om
bedrijven en opdrachtgever alternatieve oplossingen aan te bieden,
vertraging (of stilstand) in het proces te voorkomen en om het financiële
evenwicht te waarborgen.
- We nemen een strikte positie in ten opzichte van meerprijzen tijdens de
uitvoering. Onze strikt controlebeleid is consequent en rigoureus in het
belang van de realisatie van het project.
Het is onmogelijk om alle risico’s uit te sluiten, maar in het algemeen
heeft onze jarenlange ervaring ons geleerd onze projecten op een
verantwoordelijke wijze te controleren en te beheren. Tot op heden zijn we
hierdoor van gevolgen van fysieke, financiële, juridische of administratieve
risico’s gevrijwaard gebleven.

d. Communicatie

De instrumenten voor het representeren van het ontwerp vormen een 
integraal onderdeel van onze methodiek. De manier waarop we het grafische 
aspect bedenken vertaalt zich direct naar het doel van de representatie. 
Deze manier van werken trekken we door van communicatie met 
opdrachtgever tot en met de uitvoerder. We hebben een verscheidenheid 
aan instrumenten ter onzer beschikking voor een eenduidige communicatie 
binnen het project:
- Tekeningen
Wij hechten groot belang aan de grafische kwaliteit van de tekeningen,
elke fase wordt samengebracht in een synthesebundel, rijk geïllustreerd,
enerzijds met tekeningen die de voortgang registreren, anderzijds ook met
het proces dat tot het uiteindelijke doel zal leiden.
- Maquettes
Wij zijn ervan overtuigd dat het schaalmodel het uitgelezen instrument is om
ruimtelijkheid over te brengen en te begrijpen. Het atelier produceert in elke
fase een evoluerend model, om op die wijze op de best mogelijke manier de
ambities te communiceren met opdrachtgever en andere belanghebbenden.
Deze grootschalige modellen hebben tot doel het begrip en het uitvoeren
van het project te verduidelijken ten dienst van de teams werkend voor de
opdrachtgever en tevens een geoptimaliseerde scenografie, gelieerd aan
de plek en de context te verzekeren.
- Virtuele representaties
Wij beschikken over de vaardigheden, personeel en IT-instrumenten die
snel en effectief informatie kunnen produceren om het project duidelijk te
communiceren. Vereenvoudigde modellen kunnen worden geproduceerd in
het belang van de efficiëntie. We beschikken ook over een grafisch ontwerper
die een hoge kwaliteit van het geleverde materiaal kan verzekeren.
We hebben als atelier ervoor gekozen om alle beeldproductie van renders
of virtuele animaties uit te besteden zodat we geconcentreerd kunnen
blijven op onze kernactiviteit, zijnde architectuur. Daarom hebben we een
samenwerking met externe specialisten om naargelang de gevraagde
omstandigheden de beste beelden te kunnen produceren.
- Mondeling
De communicatie waar we ons het meest in vinden is die van de ontmoeting.
Door gebruik te maken van de eerder beschreven gereedschappen bezitten
we de mogelijkheid om de verbale communicatie van onze projecten sterk

te ondersteunen in de onderlinge ontmoetingen met de verschillende 
belanghebbenden. Verder hebben we een pedagogische taal ontwikkeld 
om ons projecten te ondersteunen, eigen aan ons overtuigingen. Dit 
onder andere door middel van actieve deelname aan tal van nationale en 
internationale conferenties, tentoonstellingen en ook onderwijs.

e. Weergave van de verwachtingen van de kandidaat ten aanzien van
de opdrachtgever

Een goede opdrachtgever ligt aan de basis van een goed project. Dit 
betekent ook dat een project niet tot een goed einde gebracht kan worden 
zonder een goed programma bij aanvang, gevolgd door juiste en afgewogen 
beslissingen gedurende het gehele verdere proces van ontwerp en de 
bouw. Onze methodologie, zoals we die reeds eerder beschreven, vindt 
haar grondslag in anticipatie en participatie, teneinde de opdrachtgever te 
begeleiden op de weg van het project. Dit door zich te omringen met de 
mensen, de middelen, de ervaring en de beslissingsbevoegdheid eigen aan 
de verschillende fasen van het project. Daarbij rekenen we op uw specifieke 
vaardigheden als opdrachtgever (Natuur en Bos / Domein van het Kasteel 
van Gaasbeek) één uw proactieve aanpak in het maken van de beste keuzes 
voor het project.

f. Meerwaarde van het ontwerpteam

We verwijzen u graag naar onze referenties om ons vermogen te tonen de 
verschillende reglementen, normen en regels te integreren in een project. 
We hebben een ervaring van 20 jaar met openbare aanbestedingen en 
hebben tijdens deze periode de evolutie van de markt voor aanbestedingen 
meegemaakt. Daarbij hebben we onze kennis over overheidsopdrachten 
steeds verder uitgediept en geactualiseerd in de uitvoering ervan. Door 
onze gedeelde ervaring als team kunnen we een goede kennis van wetten, 
normen en voorschriften aanbieden, in het voordeel van uw project.
De complementariteit van de deelnemers aan het ontwerpteam verzekert 
aan de opdrachtgever een efficiëntie in de uitvoering van de studies en het 
opvolgen van de werf met onder meer een historicus, stedenbouwkundigen, 
technici, architecten, ingenieurs en een landschapsarchitect. Onze 
werkmethode zorgt voor efficiëntie bij elke stap, in samenwerking met de 
overheden en alle betrokkenen bij het project.

2. PRESENTATIE VAN HET ARCHITECTBUREAU / SAMENWERKING MET
EXTERNE BUREAUS

STABILITEITSSTUDIES

Het studiebureau voor stabiliteit is onze bevoorrechte  partner. Hun 
competenties op het gebied van bouwkundige studies getuigen van een 
geïntegreerde structurele en technische creativiteit in de uitwerking (in 
samenwerking) van de haar toevertrouwde projecten. Dit allemaal binnen 
het oogmerk van kostenefficiëntie en het rationaliseren van de gebruikte 
middelen en materialen. De samenwerking sinds bijna 20 jaar heeft een 
diepe en eerlijke, menselijke en professionele, band doen ontstaan naast 
een belangrijke professionele complementariteit, onmisbare waarden om 
een basis van wederzijds vertrouwen op te bouwen, als partners in het 
team, maar ook naar de bouwheer toe.

TECHNIEKEN STUDIES

Het adviesbureau  heeft een ervaring van meer dan 40 jaar op het gebied 
van speciale technieken. De werkwijze van het kantoor is gebaseerd op een 
sterke samenwerking met architecten, projectmanagement en bouwheer. 
Tijdens de uitwerking van de prijsvraag heeft de intensieve samenwerking 
geleid tot een optimaal en uitgewerkt resultaat waarbij technieken en 
architectuur elkaar aanvullen en beiden een hoog niveau bereiken in 
harmonie met elkaar. Het kantoor in Vlaanderen ook zeer actief in de 
culturele sector, waaronder de bouw van bibliotheken.
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LANDSCHAP HISTORICUS

Ons landschap historicus is doctor in de 
kunstwetenschappen en master in de monumenten- 
en landschapszorg. Sinds 1991 is zij verbonden aan 
de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur (Horteco 
Vilvoorde / Ehb Jette) waar ze de (deel)opleidingsonder
delen Tuin- & bouwkunstgeschiedenis en Monumenten 
& Landschappen ter harte neemt. Sinds 1999 doceert 
ze ook aan de master Monumenten- en landschapszorg 
van de Universiteit Antwerpen. Als docent, onderzoeker 
en auteur is ze vooral actief in het bijzondere domein van 
historische tuinen en parken.
We garanderen een team rond de tafel te zetten met een 
balans tussen ervaring en frisse blik, volwassenheid en 
jeugd, gedurende het gehele ontwerpproces tot en met de 
realisatie van uw project.
Een projectarchitect met meer dan tien jaar ervaring zal 
systematisch worden begeleid door een jong architect om 
dit evenwicht te garanderen en tegelijkertijd een goede 
kennisuitwisseling te waarborgen.
We hebben de gewoonte om in een korte lijn te werken 
met onze studiebureaus en consultants en organiseren 
hiervoor vele interne vergaderingen en ontmoetingen. 
Zodra een onderwerp opduikt dat buiten onze (ruime) 
ervaring en expertise valt, vertrouwen we op externe 
partners om ons denken te verrijken en te ondersteunen. 
Wij vertrouwen in deze op de grote vaardigheid van het 
samengestelde multidisciplinaire team en van het team 
van de opdrachtgever om ons hierin te ondersteunen. 




