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Openbaarheid is gemaakt van media, meer dan van openbare 

ruimte. Wanneer we spreken van ‘de publieke ruimte’ bedoelen 

we meestal ‘de publieke sfeer’ of openbaarheid. Media zijn de 

essentie van wat we ‘de publieke sfeer’ noemen. 

De moderne openbaarheid ontstond niet op de ‘agora’, maar in de krant. Toen de oude Kant zei dat 

Verlichting betekent ‘je hersenen in het openbaar gebruiken’, voegde hij er letterlijk aan toe dat hij 

bedoelde: publiceren in kranten. 

De tijd van een representatieve of aristocratische openbaarheid is voorbij (de hoven, de salons), maar 

de burgerlijke openbaarheid (essentieel de krant) werd intussen vervoegd, zo niet overspoeld, door 

een plebejische openbaarheid: televisie en radio. Deze is, op zijn beurt, intussen opgegeten door de 

‘publiciteit’ van de privésector.

Deze beruchte (en gewetenloze) commercialisering van de media heeft (bij wijze van spreken) de 

‘ontologische status’, de ‘zijnswijze’ van het publiek veranderd: de kijker of luisteraar is niet langer het 

publiek, zelfs niet de ‘klant’ van de commerciële televisie of radio. De klant is alleen nog degene die 

betaalt voor de publiciteit. De kijkers en luisteraars vormen een geforceerde afzetmarkt, ze zijn een 

soort statistische slaven die constant reclame toegediend krijgen (dat en alleen dat verklaart het belang 

van die vermaledijde kijkcijfers).

Voor de openbare radio en televisie is dat nog steeds niet helemaal het geval: ze hebben nog steeds 

een publiek dat de eerste en belangrijkste klant is. Of een klant die nog eerst en vooral ‘publiek’ is. De 

politici behouden natuurlijk een controle – hoewel meestal zij degenen zijn die om een of andere duistere 

reden meer ruimte willen voor de commerciële radio en televisie (maar dat is een verhaal op zich...)

Toen kwam het netwerk, de digitale revolutie, het internet, en daarmee ook een fragmentatie van 

onderuit: de macht van de nieuwe ‘sociale media’ (ook een heel verhaal op zich...)

Om al deze lange verhalen kort te maken: televisie en radio werden de ultieme media van de 20ste 

eeuw. Maar ook in de nieuwe eeuw blijven ze erg belangrijk (wat men ook moge beweren). Ze behouden 

een zeer hoge, wellicht de hoogste, positie in het medialandschap en dus in de publieke sfeer. Dat in 

ons land openbare radio & televisie nog steeds ‘de norm’ zijn (zelfs in markttermen, maar daar hebben 

we het hier niet over) is iets om trots op te zijn. Daarom verdienen ze een soort nieuwe verankering in de 

openbare ruimte van de hoofdstad, een nieuwe representatie, zelfs een nieuwe monumentaliteit. 
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AMBITIE

Zelfs in Europa worden de meeste steden, qua oppervlakte,  gedomineerd door de substantie 

van de 20-ste en 21-ste eeuw, niet die van alle eeuwen daarvoor.

Ook in Brussel is de oppervlakte van de periferie groter dan die van het centrum zelf. De 

strenge regels van een stedenbouw die in staat was om de compacte stad te realiseren, 

worden in de periferie gevierd/los gelaten,  maar het is ons nauwelijks gelukt die grotere 

vrijheid vorm te geven of zinvol te gebruiken. Het typische periferie gebouw klampt zich 

vast aan de onduidelijke instructies van veelal marktgerichte ‘masterplans’ en is zelden 

een verkenning van wat de 21-ste eeuw de Europese burger heeft te bieden.

Ons VRT gebouw probeert die impasse te doorbreken. 



HUIDIG MOZAIEK VAN FACETTEN
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Na het beklemmende kader van het bestaande VRT gebouw - een procrustus  bed  van 

krampachtige  orthogonaliteit - is het vooral VRIJ – vrij om iedere richting te verkennen, vrij 

om bureauvlakken naar behoefte in te delen, vrij om binnenstebuiten te keren. Het is een 

schaamteloze optelsom aan ruimtelijke mogelijkheden.

De plattegrond van het VRT gebouw is onderverdeeld in 9 velden, of facetten. Ieder facet 

is gericht op één bepaald onderdeel van de context; op het bos, op het plein, op de buren, 

op het ereperk der gefusilleerden. Ieder facet is een cascade van terrassen. Ieder terras is 

onderverdeeld in een groene zone en een bruikbaar deel, parallel aan de kantoren.
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EEN ‘’GROENE BASIS’’

Het Landschapsontwerp voor het gebied rond het nieuwe VRT gebouw bestaat 

uit verschillende lagen. 

Ten eerste is er de Reyerssite. In grote lijnen wordt het Masterplan van de 

Reyerssite gevolgd: van het stedelijke Stadsparkgebied voert het Mediaplein 

bezoekers langs de gebouwen van VRT en RTBF naar het hoger gelegen 

Reyerspark dat, totdat het ontwikkeld zal worden tot ‘woonpark’, zijn bomen 

behoudt en verrijkt wordt met wilde bloemen en planten, een natuurlijke vijver 

en royale speel- en sportweides. 

Een netwerk van paden voert de bezoeker in een rondgang langs verschillende 

bostuinen of op ef  ciënte wijze naar de omliggende gebieden, de school en 

de universiteit. Om het park niet alleen te voet maar ook per rolstoel, buggy 

en de  ets te kunnen bezoeken worden alle hoogteverschillen in park en plein 

overbrugd met hellingen van maximaal 5%. Ook het nieuwe gebouw wordt op 

deze wijze ontsloten. 

Het rijk beplante Reyerspark  ankeert het VRT gebouw en omarmt het Ereperk 

der gefusilleerden, totdat het park het Mediaplein bereikt, waar rechte, 

transparante bomenschermen de nieuwe Oost-Westverbinding onderstrepen 

en de zichtlijnen van en naar het Mediapark vormgeven.

In het bospark worden bestaande bomen zo veel mogelijk gehandhaafd en op 

sommige plekken aangevuld met nieuwe, inheemse bomen. Op het Mediaplein 

zullen schermen van ranke Italiaanse populieren de bezoeker begeleiden en 

beschermen tegen zon, regen en wind.



Ereveld der gefusilleerden

HET ONDERSZOEKSGEBIED

EEN ‘’GROENE WERKOMGEVING‘’

Het nieuwe VRT gebouw verschaft een groene omgeving voor zowel de gebruikers 
van VRT als voor de bewoners van de omringende gebouwen. 
Rondom het gebouw wordt het landschap visueel verbonden met het park en 
gede  nieerd door strategische landschapselementen. Ten uid osten van het 
gebouw wordt een ronde “wadi” in het landschap opgenomen. Dit geleidelijk 
a  opende en natuurlijk beplante element in het landschap zal grotendeels van de 
tijd een kleine laag water hebben en in geval van noodweer een extra buffer vormen 
voor de wateropvang van het dak van VRT. Naast de hoofdentree van het VRT 
gebouw vormt een ondergrondse cisterne een extra mogelijkheid tot wateropslag. 

ver de afdekking van deze cisterne wordt in een constante stroom een ondiepe 
 lm van water gepompt. Daarmee wordt dit technische element een aantrekkelijke 
verrijking van de entree naar het park en het VRT gebouw. 

p de open plekken in het park is ruimte voor een speelweide voor kinderen en 
voor diverse sportvelden. Het ediaplein reikt tot onder het VRT gebouw  hier is 
ruimte voor zowel kleine als grote evenementen die door beide omroepen – VRT en 
RTBF – en door andere partner in het Mediapark geïnitieerd kunnen worden.. 
Het Ereperk der gefusilleerden ligt in het masterplan pal aan het toekomstige, drukke 
Mediaplein. m het in deze stedelijke context meer beschutting te geven stellen wij 
voor het Ereperk op te nemen in het bospark en gedeeltelijk te omsluiten met een 
open pergola, begroeid met bloeiende klimplanten. In deze transparante omloop 
kunnen borden worde geplaatst waarop het verhaal van het Ereperk wordt verteld. 

m het Ereperk onderdeel van het nieuwe park te maken kunnen rijen bloemen en 
kruiden tussen de rijen met kruisen worden geplant, die zich buiten de grenzen van 
het perk voortzetten als een kleurig bloemenveld.

Parkweide

Speelweide

Sportveld

Evenementenplein

Wadi (Stormwateropslag) 
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De intentie van het project is om de ingezette ambitie van het masterplan, dat 

parallel in ontwikkeling is, te volgen en te versterken. Als initiator zal VRT een 

belangrijk stempel drukken op de ontwikkeling van het gebied. Vandaar dat ons 

ontwerp uiterst zorgvuldig reageert op de context, op het park, op de buren, op 

het ereperk der gefusilleerden.

Daarnaast is veel aandacht besteed aan het discreet separeren van het logistieke 

verkeer ten op zichtte van voetgangers en etsers in de openbare ruimte. 

Zo is de ingang van de rue Henri Evenepoel de toegang voor al het logistiek 

verkeer, simultaan hebben wij op dit drukke infrastructurele punt genoeg lucht 

en ruimte voor voetgangers en openbaar vervoor gereserveerd. 
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Vandaag verdienen de openbare radio en televisie inderdaad   
democratische cultuur, waar populaire cultuur en open debat     

ook vele reële bezoekers - allemaal pelgrims naar      
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        te worden gehuisvest in media tempels: paleizen van de 
      niet  alleen virtuele kijkers en luisteraars aantrekken, maar 
     de ruimtelijke belichaming van de openbaarheid.    
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Openbare radio en televisie verdienen het om een ‘must see’ te     
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   worden, een bedevaartsoord voor vele (in principe alle) burgers.
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eze unctie van pleisterplek, van ‘venue’ moet de kwintessens       
hoe e ibel, transparant o  machine-achtig haar organisatorische     

tegelijk zijn: een media-machine, een e ibele    
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  worden van ons scenario, van de scenogra e van het hele gebouw, 
     o  structurele kern ook moge zijn. et bouwwerk moet drie dingen 
    werkplek en een laagdrempelige cultuurtempel.



COMPONENTEN

Doorsnede

Doorsnede
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PROGRAMMA LEGENDA

De verdiepingen die zo ontstaan zijn “toevallig” maar functioneel. Door de terrassen, die in 

de zomer ook als werkplaats dienen, is groen ook vanuit het hart van het gebouw overvloedig 

zichtbaar en aanwezig. Diagonaal in het centrum loopt een ‘canyon’ die lucht schept en de 

kernen in een overzichtelijke constellatie verbindt.

GEMEENSCHAPPELIJKE 

FACILITEITEN

CLUSTER BELEID, HR 

& ALGEMENE DIENSTEN

STUDIOZONE MET PUBLIEK

CLUSTER NIEUWS - ACTUA - SPORT / 

CLUSTER MEDIA & RADIO

DATA CENTERS 

& CONTROLECENTRUM

CLUSTER TECHNOLOGIE & OPERATIES,

PRODUCTIEHUIS TELEVISIE

GEBOUW FACILITEITEN

TECHNISCHE RUIMTE
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PERSONEEL

GASTEN & BEZOEKERS

PUBLIEK

PASSANTEN

Na binnenkomst en het passeren van een discrete 

maar grondige veiligheids procedure, krijgt het 

personeel een genereuze blik door de “Canyon”, die 

diagonaal door het centrum van het gebouw loopt 

en de oriëntatie binnen het gebouw garandeert.  

Voor gasten van de VRT is een speciale ingang 

gereserveerd aan de noord zijde van het gebouw. 

Na binnenkomst zien de gasten het binnenkomende 

publiek vanaf de mezzanine. Op het niveau van 

de studio’s worden gasten en publiek discreet 

gescheiden door een VIP/personeel circulatie ring 

rondom de studio’s

Publiek en werknemers worden hier op natuurlijke 

wijze van elkaar gescheiden door een luie hellingbaan 

naar de inkomhal, die zich een halve verdieping lager 

bevindt. Deze “split level ”con  guratie zorgt ervoor 

dat het publiek een geanimeerde blik kan 

werpen in de Event-en publieksruimte en het hoger 

gelegen Livecenter. 

De entree van het gebouw bevindt zich in publieke 

kamer, een mediatuin, als extensie van het geplande 

mediapark, waar natuur en media samen komen. 

Een intieme plek, geanimeerd door interactieve 

media installaties die het publiek op futuristisch 

wijze toegang geven tot het rijke media verleden van 

de VRT.

Gemeenschappelijke 

kantoorvoorzieningen
6e verdieping

Lunchruimte, 

Cluster 

Productiehuis 

Televisie
4e verdieping

Lunchruimte, 

Cluster 

Productiehuis 

Televisie
5e verdieping

Studio Terras
7e verdieping

Gemeenschappelijke faciliteiten, Clus-

terbeleid, HR & Algemene diensten, Data 

Centers en Controlecentrum
Begane grond

Cluster Nieuws, 

Actua & Sport
1e verdieping

Cluster Technologie & 

Operaties
2e verdieping

Cluster Media, 

Cluster Radio, 

Antennepark
3e verdieping



LAYOUT

Cluster Nieuws, Actua & Sport
1e verdieping
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De verdiepingen die zo ontstaan zijn “toevallig” maar functioneel. Door de terrassen, die in 

de zomer ook als werkplaats dienen, is groen ook vanuit het hart van het gebouw overvloedig 

zichtbaar en aanwezig. Diagonaal in het centrum loopt een ‘canyon’ die lucht schept en de 

kernen in een overzichtelijke constellatie verbindt.

Entree
De entree van het nieuwe VRT gebouw wordt onomstotelijk 
aangekondigd door de massa van het gebouw die zich ter 
plaatse omhoog vouwt.  Door deze articulatie, onstaat 
een publieke kamer, een mediatuin, als extensie van het 
geplande mediapark, waar natuur en media samen komen. 
Een intieme plek, geanimeerd door interactieve media 
installaties die het publiek op futuristisch wijze toegang 
geven tot het rijke media verleden van de VRT, georienteerd 
op de nieuwe locatie van RTBF.

Productiehuis Niews weekprogramma’s

M10-1600

1104m2

Radionet Radio 1 

M10-2100

934m2
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Live Center
Van de negen facetten, is de middelste het natuurlijk neurologisch 
zwaartepunt van het gebouw: het Nieuws Cluster, met in haar hart, het 
Live Center, gevestigd in een binnentuin die licht en communicatie brengt 
door het hele gebouw. Het Live Center verbindt alle elementen van het 
Nieuws Cluster op  omdat het zich bevind op een split level plateau. Het 
heeft ook strategische visuele verbindingen met tv-productie en radio via 
de Canyon. Georienteerd op het comfortabele noorderlicht, doorbreekt 
de Canyon het topogra sche landschap van de groene terassen en 
brengt.  Het is een punt waar de binnenste en buitenste kwaliteiten van 
het gebouw versmelten, in een vorm van hoger bewustzijn, de ideale 
locatie voor het Live Center.

‘Canyon’
Een trap in de aangrezende Canyon verschaft directe 
toegang tot de omringende afdelingen en zorgt voor een 
dynamische beleving van het Live Center door een gevoel 
van verbondenheid met de hele VRT.

Werkplek

Dak Kolonies
De getrapte terrassen verschaffen de nieuwe werkomgeving van de VRT 
met prominente aanwezigheid van natuur, licht en lucht. De terrassen zijn 
niet alleen een ruimte om naar te kijken, maar om te gebruiken, ad hoc 
in te zetten voor spontane behoeften. Een shooting, een banquet, een 
personeels picknik.  Paviljoens voor niet-geprogrammeerde activiteiten, 
kamers project, camping kantoren, telefooncel gangen. De terrassen 
zijn een all-season buffer voor kolonisatie waar men de gecontroleerde 
comfort van de kantooromgeving kan ontsnappen en staan in de velden.

Productiehuis Sport

M10-1700

895 m2

Productiehuisdag programma’s

M10-1500

1705 m2

Productiehuis dagprogramma’s

M10-1400

1415 m2



LAYOUT
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De speelse opbouw van het gebouw geeft een ongewoon grote hoeveelheid verschillende 

uitzichten, condities, ruimtes, mogelijkheden, relaties, verbanden, zonder dat de samenhang 

van het geheel wordt aangetast. 

Operationele Afdeling

M10-2400 

1990m2

Radionet Radio 2 & MNM

M10-2200 

1070m2

Radionet Klara& 

Stubru

M10-2300 

1462m2

Cluster Media

M10-1300 

1087m2

Technologie 1

M10-2500 

Labo’s Technology & Operaties

F1 - 420

453m2

Algemene diensten nancien

M10-1200

1051m2

Controlcentrum

M9-122

549m2

Datacenters

936m2

Speci eke gemennschappelijke 

voorzieningen

893m2

Beleid & HR

M10-1100

1281m2

Technologie 2

M10-2600 

686m2

Begande Grond  

Operationele Afdeling & Technologie
2e verdieping

Radio 2 & MNM / Radio Klara & Stubru / Media
3e verdieping
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Dakterras lunchruimte

Werkruimte langs terras

Dakterras studio

Productiehuis Televisie 1

M10-1800 

1159m2

Productiehuis Televisie 3

M10-2000 

1096m2

Productiehuis Televisie 2

M10-1900 

1050m2

Lunchruimte

K03-312

565m2

Lunchruimte

K03-312

656m2

Productiehuis Televisie & Lunchruimte
5e verdieping

Productiehuis Televisie & Lunchruimte
4e verdieping

Gemeenschappelijke kantoorvoorzieningen
6e verdieping

Studio Terras
7e verdieping

De uitstraling van deze manier van denken zal het aura van het creatieve bedrijf VRT op een 

natuurlijke manier versterken en proclameren. Ogenschijnlijk gefragmenteerd, genereren 

al deze facetten samen een complex waar, op een moeilijk moment, alle mogelijkheden van 

deze tijd positief en zonder compromis, samenkomen.



FLEXIBILEIT
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Zoals we vergeten zijn de ruimte van de periferie diepgaand te verkennen, zo hebben we 

ook niet werkelijk de implicaties en architectonische mogelijkheden van het nieuwe werken 

en van onze nieuwe technieken onderzocht. Als iedereen overal alles kan doen, als onze 

nieuwe apparatuur ons bevrijdt van rigide specialisaties en moeizame voorwaarden, dan 

zijn de grimmige schemata waarin we onze organisaties vertalen - een en al dwingende 

samenhang - overbodig geworden. Ons gebouw gooit ze dan ook gretig overboord: in plaats 

daarvan is het gebouw een verzameling lyrische velden en die op verschillende manieren 

kunnen worden ingedeeld en gebruikt.

HORIZONTALE DEPARTEMENTEN VERTICALE DEPARTEMENTEN

1.KERN EN CANYON

De primaire circulatie vindt plaats door middel van de ‘Canyon’, een opening 

die diagonaal door het centrum loopt en de twee kernen van het gebouw in 

een overzichtelijke constellatie verbindt. Over de hele lengte van de Canyon 

loopt een trap, waardoor personeel snel van verdieping van wisselen. 

2.SECUNDAIRE CIRCULATIE 

Vanuit de Canyon kan logisch verder worden gecirculeerd langs de contouren 

van de facetten, die worden geaccentueerd door de draagstructuur van het 

gebouw. Deze lijnen zijn daarom ook uitstekend geschikt voor het aanbrengen 

van “tijdelijke” scheidingswanden. 

3. ORIËNTATIE VAN DE ELEMENTEN

Het grid van de ten op zichtte van elkaar geroteerde elementen is georiënteerd 

naar de terrassen. 

4.MODULES

Resultaat van 1, 2 en 3 is een constellatie van zeer diverse ruimtes, 

die verenigbaar zijn met de in het programma van eisen omschreven 

kantoormodulen.
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Kantoormodule volgens PVE - 1200m2

Productiehuis Televisie 2

M10-1900 

1050m2

Technologie 2

M10-2600 

686m2

Radionet Radio 2 & MNM

M10-2200 

1070m2

Radionet Klara& 

Stubru

M10-2300 

1462m2

Cluster Media

M10-1300 

1087m2

Labo’s Technologie & Operaties

F1 - 420

453m2

Productiehuis Televisie 3

M10-2000 

1096m2

Productiehuis Televisie 1

M10-1800 

1159m2

Productiehuisdag programma’s

M10-1500

1705 m2
Productiehuis Niews weekprogramma’s

M10-1600

1104m2

Productiehuis Sport

M10-1700

895 m2

Radionet Radio 1 

M10-2100

934m2

VERSCHILLENDE CONFIGURATIES VAN DE KANTOORMODULE
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Niet alleen om de aura te voelen, fysiek aanwezig te zijn in de   
ook als een soort bedevaart naar de ruimte waar het publieke    

publieke sfeer    
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      ruimtes waar alle bekende TV-personaliteiten werken, maar 
     debat gebeurt, waar de democratie zichtbaar wordt, waar de 
     plaats vindt.



STUDIO & LOGISTIEK

Studio Mezzanine & Logistiek
B1

Studio & Logistiek
B2

Parkeren
B3

Parkeren
B4

Parkeren
B5
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Begane Ground

Cluster beleid, HR & 

Algemene Diensten

Data Centers & 

Controle centrum

Data Centers

Entree

B1

Magazijnruimte

Magazijnruimte

Magazijnruimte

Facilitaire functies  

rond TV Studio’s (beneden)

B2

Studiozone met publiek

Parkeergarage met 

productie voertuigen

Parkeren

Technischeruimte

B3-B5
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PROGRAMMA LEGENDA

GEMEENSCHAPPELIJKE 

FACILITEITEN

CLUSTER BELEID, HR 

& ALGEMENE DIENSTEN

STUDIOZONE MET PUBLIEK

CLUSTER NIEUWS - ACTUA - SPORT / 

CLUSTER MEDIA & RADIO

DATA CENTERS 

& CONTROLECENTRUM

CLUSTER TECHNOLOGIE & OPERATIES,

PRODUCTIEHUIS TELEVISIE

GEBOUW FACILITEITEN

TECHNISCHE RUIMTE



M2 & M3
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Plattegrond M2 Plattegrond M3

Doorsnede M2

Impressie M2

Doorsnede M3

Impressie M3



Noord Gevel

West Gevel Oost Gevel
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Zuid Gevel



|  VRT   30

et nieuwe V T-huis zou het onmogelijke moeten doen (of      
binnenstebuiten gekeerde, steeds veranderende luchtspiegeling,   

helpt om ‘De Matrijs’ van    
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  proberen te doen): een scenogra sch gebouw zijn, een soort 
   een simulatie van een hogere orde, die op een vreemde manier 
     simulacra te doorzien… 
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Oogsten & eten Werken

Sporten & Ontspannen Feesten



HET DAKLANDSCHAP
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Carex elata ‘Aurea’Bouteloua gracilis

Miscanthus giganteus

Cornus stolonifera fl aviramea

Juniperus squamata 

Calamagrostis brachytricha Athyrium fi lix femina

Carex abula

Asplenium scolopendriumMatteuccia struthiopteris

Festuca glauca

Miscanthus sinensis

EEN GEBOUW MET DIVERSE ‘BIOTOPEN’

Waar het landschap rondom het VRT gebouw geopend wordt voor alle bezoekers 
en omwonende van de Reyerssite is het landschap op de daken van het VRT 
gebouw bestemd voor haar medewerkers en bezoekers.
Elke facet van het VRT gebouw heeft zijn eigen type begroeiing in een eigen 
kleur groen uit vier groenfamilies  van fris geelgroen, heldergroen, diepgroen tot 
blauwgroen. Deze begroeiing, die telkens de helft van elk terras in lengte richting 
bedekt, wordt bepaald door de ligging en helling van de terrassen. Hoger met 
meer bezonning, of lager met meer schaduw, uid  West  ost  of Noordwaarts 
gelegen, meer of minder aan wind of tocht blootgesteld  speci  eke situaties 
zullen het type beplanting bepalen. Tegelijkertijd zal gekeken worden naar de 
hoogtes en mate van transparantie van elk gewas, zodat verkoeling en schaduw 
op natuurlijke wijze aan de binnen gelegen werkplekken gegeven kan worden. 
Elk terras zal aantrekkelijk zijn om naar te kijken, eroverheen uit te kijken op de 
omgeving en vooral ook gelegenheden bieden om er op allerlei verschillende 
manieren gebruik van te maken. 

De terrassen zijn 8 meter breed en 10m tot 60m lang. Een helft van 4 m breed 
zal bestraat en een helft van 4 m zal groen zijn. De terrasbeplanting wordt in 
verschillende seizoenen verrijkt door bloembollen, gekozen op kleur die plotseling 
een geheel deel van het gebouw een nieuw gezicht kan geven  in de winter wit, 
in de lente blauw, in de zomer diep roze en in de herfst geel.
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Beschrijving Structuur

Het trapvormige volume van de bovenbouw telt acht interagerende bouwlagen, 

bestaande uit vlakke platen en ondersteund door bos van ogenschijnlijk willekeurig 

geplaatste slanke kolommen. De cascadevorm zorgt voor het ontstaan van 

terrassen. De over elkaar liggende platen zorgen ervoor dat elke plek verschillend is 

en een andere ruimtelijkheid heeft. De inplanting van de kolommen zorgt voor een 

onbeperkte exibiliteit in het programma. De structuur groeit uit tot een majestueuze 

ruime en open inkomhal, de overhangende bovenbouw wordt ondersteund door 

uiterst slanke kolommen. 

De ondergrond telt 5 bouwlagen, de twee bovenste lagen bevatten ruime studio’s 

die grote overspanningen noodzaken. Onder de studios zijn er drie bouwlagen met 

een parkeergarage met een klassiek kolommengrid.

Om deze op het eerste zicht niet elkaar verenigbare dense kolommenbos van de 

bovenbouw en het strakke en ruime grid van de studio’s boven elkaar te kunnen 

plaatsen, werd een opvangniveau gecreëerd in de hoogte voorzien voor technische 

leidingen. Het geoptimaliseerde opvangniveau bestaat uit een systeem van 

intersecterende balken uit voorgespannen beton in de éne richting en uit staal in 

de andere richting. Zo worden de krachten van de bovenste verdiepingen ef ciënt 

doorgegeven naar de ondergrondse verdiepingen en funderingsplaat. 

Dit structureel ontwerp leidt tot een kostenef ciënte, goed realiseerbare en elegante 

oplossing, zonder overbodige elementen. Bovendien zorgt het gebruik van enkele 

van de meest geavanceerde technieken op gebied van materiaal en uitvoering, 

ervoor dat de ambitieuze eisen van lichtheid en levendigheid, noodzakelijk om een 

nieuw icoon van wereldklasse te realiseren, schijnbaar moeiteloos verwezenlijkt 

worden.

Dankzij de intense samenwerking met de ontwerpers, voldoet de structurele 

oplossing aan zowel de esthetische vereisten als de gebruiksvoorwaarden en het 

programma, maar bovenal is dit een economische en structurele performante 

systeem.

Gegevens Structuur

Gezien vanuit de lucht, heeft het gebouw maximale dimensies van 150m lengte en 

65 m breedte. De bovenbouw telt acht verdiepingen en is 34m hoog.

De trapsvormige platen van de bovenbouw hebben een gemiddelde overspanning 

van 8,1m. Dit leidt tot economisch verantwoorde platen van 34cm dikte. In de platen 

worden akoestische voorzieningen en koelleidingen ingestort. Alle platen worden 

continu en voegloos uitgevoerd. Er zijn geen neerhangende of opstaande balken 

voorzien in de platen.

De kolommen aan de imposante inkomhal zijn tot 21m hoog en worden uitgevoerd 

in rond samengestelde staal – beton kolommen met diameter 45cm. De combinatie 

van een ingestorte stalen kern en staalbuis rondom zorgen voor een uitzonderlijk 

slanke maar toch voldoende sterke uitzicht dat wordt beoogd door het architecturale 

ontwerp onder de cascade.

Voor de andere bovengrondse kolommen binnen 

het gebouw worden traditionele betonkolommen 

voorzien. 

Het redactieniveau komt op een lager niveau in 

de centrale driehoek te liggen. Dit hoogteverschil 

van 1m wordt opgelost door de plaat als een 

afzonderlijk element te voorzien, met voldoende 

ondersteunende kolommen om de maximale 

overspanning en gekozen plaatdikte te kunnen 

aanhouden.

De onderbouw telt 5 bouwlagen met een gemiddelde 

hoogte van 4m. De twee bovenste verdiepingen 

huisvesten de studio’s, waarbij overspanningen 

van 16,2 m noodzakelijk zijn. Hierboven wordt 

de opvangstructuur voorzien zodat het kolommengrid hier de afmetingen van 

16,2m x 16,2 m kunnen hebben. In de parkeergarage wordt dit kolommengrid 

denser gemaakt tot afstanden van 8,1 x 8,1m. De plaat wordt dunner uitgevoerd 

in slechts 32cm. Hier worden samengestelde staal – betonkolommen van 60 x 70 

cm geplaatst omwille van hogere normaalkrachten die vanuit de opvangstructuur 

worden doorgegeven. Tevens zorgt het gebruik van gemengde beton – staal 

kolommen voor een optimalisering die noodzakelijk is voor een ideale inrichting van 

de parkeerruimtes. Alle kolommen voldoen aan de brandeisen. 

Grote krachten zoals deze ten gevolge van sprinklervaten, buffervaten of groter 

technische installaties worden in de kelder geplaatst. Deze zones, indien ze zich niet 

op de funderingsplaat bevinden, worden daarom ondersteund door het gemiddelde 

grid van 8.10m bij 8.10m. Deze hoge belastingen situeren zich zo dicht mogelijk bij 

het funderingsniveau om de hoge kosten die gepaard gaan met de overdracht van 

deze lasten naar de funderingen te vermijden. 

De optredende horizontale belasting, als gevolg van de overdracht van krachten en 

van de wind, vereist de nodige horizontale weerstand en stijfheid. De stijve structuur 

maakt dat de gevelelementen ef ciënt kunnen werken. De horizontale lasten 

worden opgenomen door het geheel van trap- en liftkernen en het totale kolommen-

vloerplaat raamwerksysteem in het gebouw.

Voor de ondergrondse verdiepingen bieden, de kolommen, de ondergrondse platen, 

de funderingen, en de balken van het overdrachtsniveau voldoende stijfheid.

Structurele Logica

Het structureel ontwerp bestaat in het vinden van een logische structuur die trouw 

blijft aan de ontwerpintenties en waardoor de krachten van de bovenste niveaus van 

het trapsvorminge volume tot in de funderingen overgedragen worden.

Deze uitdaging wordt opgelost door de juxtapositie van een conceptueel structuurgrid 

van 2.025x2.025m boven het initiële architectonische indeling te voorzien. Dit biedt 

de hoogst mogelijke exibiliteit om de bovengrondse kolommen te positioneren 

zonder het architecturale programma te beïnvloeden. Het opgelegde grid dient dus 

om de nodige logica toe te voegen en zo een georganiseerde chaos te creeren. 

Om meer controle te hebben over de positie van de bovengrondse kolommen, 

werd als extra parameter de maximum afstand tussen elke kolom beperkt tot een 

overspanning van 8.1m. De interactie tussen beperking van de overspanning en het 

juxtaposeerd grid zorgt voor een levendige kolomverdeling en minimaliseert ook de 

maximale hoogte van de vloerplaten waardoor de structurele oplossing economisch 

voordeliger wordt.

De krachtsoverdracht van de bovengrondse kolommen uit de ‘georganiseerde chaos’ 

naar het ondergrondse strakke grid van 16.2m van de parking vereist de nodige 

aandacht. Om deze twee incompatibele werelden te linken, is een orthogonaal 

opvangniveau, bestaande uit kruisende voorgespannen betonnen en stalen balken, 

ingevoerd. Hierdoor is er een mooi link tussen de twee systemen en een vloeiende 

overgang van de krachten.

In de X-richting, worden voorgespannen betonnen liggers met een tussenafstand 

van 2,025m geplaatst, in de Y-richting daarentegen zorgen stalen liggers voor het 

opnemen de grootste lasten. De totale structurele hoogte van deze rigide structuur 

is 2,0m.

Funderingen

De ondergrond bestaat uit een draagkrachtige zandlaag, die voldoende capaciteit 

heeft om de resulterende reactiekrachten door middel van een funderingsplaat van 

1,5m dikte op te vangen. Aangezien het grondwaterniveau hoog staat, wordt de 

ondergrond uitgevoerd in waterdichte wanden en funderingsplaat. Voorts is het 

totale gewicht van de kelder groot genoeg om opstuwing te voorkomen.
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Algemeen

De gevels voldoen aan de eisen voor passiefwoningen. Hiervoor zullen drievoudige 

IGU’s worden gebruikt in combinatie met thermisch onderbroken kaders. Dit 

geldt voor alle openingen, zowel voor normale als voor schuiframen worden enkel 

producten met certi  ciering voor passiefhuizen gebruikt.

Glaskwaliteit

Het glas bestaat over het algemeen uit een drievoudige glasplaat met een Ug-

waarde van 1,0 W/m K. De pro  elen zijn uit aluminum, thermisch onderbroken en 

super isolerend. The Uw-waarde is voorzien op 1,50 W/m²K.

Orientatie

Het gebouw is met zijn lange gevels 

gericht naar zuid-zuid-oost en noord-

noord-west. Door deze orientatie moet 

de zuid-zuid-oost zo gemaakt worden 

dat overhitting door de zon van de 

lokalen achter deze gevel vermeden 

wordt.

Facade-Types

De gevelopbouw voor het nieuwe VRT gebouw is opgedeeld in twee verschillende 

types.

Type 1: “het balkon” Het gevelsysteem van het balkon is gebaseerd op elementen 

van 2,7 bij 3m die 30cm voor- en achteruitspringen. Aan de zijkanten zijn openingen 

voor natuurlijke ventilatie voorzien. In de achteruitsprong zijn manuele openingen 

voor natuurlijke ventilatie geplaatst.

Type 2: “het terras” Dit type komt voor aan de terrassen waar buitengegaan kan 

worden. De gevel vormt een continue lijn en is gemaakt uit elementen van 2,7 bij 3m. 

Elk terras is toegankelijk door een schuifdeur.

Façade prestatie Types

De belangrijkste elementen voor de prestaties van de gevels zijn de omliggende 

uitkragende platen. Deze veroorzaken positieve schaduweffecten in de zomer. Dit 

leidt tote een grote reductie van de noodzakelijke koelenergie. De façade typologiën 

zijn ontworpen rekening houdende met deze karakteristieken. 

Type A: “volledig” zelfbeschaduwend – 

drievoudig glas met Ug-waarde 1,0 W/

m²K en low-E coating. Voor de noord 

georiënteerde facades is een manueel 

bedienbare textiel gordijn voorzien langs 

de binnenzijde om mogelijke weerkaatsing 

te vermijden.

Type B: “gedeeltelijk” zelfbeschaduwend 

– zonbeschermend drievoudig glas met 

Ug-waarde 1,0 W/m²K. Zeer selectieve 

G-waarde 35 % en LTA-waarde van 65%. 

Voor Type B is een manueel bedienbare 

anti-weerkaatsingspaneel voorzien langs 

de binnenzijde.

Type C: “geen” zelfbeschaduwend - 

zonbeschermend drievoudig glas met 

Ug-waarde 1,0 W/m²K. Zeer selectieve 

G-waarde 35 % en LTA-waarde van 65%. 

Door een buitenzonwering wordt de 

G-waarde verminderd tot 10%.

Onderhoud

De uitkragende balkons en terrassen bieden makkelijke toegang tot de buitenzijde 

van de gevel. Alle buitenzijden van de gevel kunnen makkelijk bereikt worden voor 

schoonmaak en onderhoud. 

Samenvatting

De gevel van het nieuwe VRT gebouw voorziet niet enkel de maximale hoeveelheid 

transparantie, maar is tevens ook ontworpen voor de randvoorwaarden van de site.

Door verschillende karaktieristieken toe te passen voor dezelfde ontwerpvoorwaarden 

wordt de meest ef  ciënte en duurzame geveloplossing voor deze uitzonderlijke 

architectuur gevonden.
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Bij de conceptuele opbouw van dit dossier werd van in het vroegste stadium een 

geïntegreerde ontwerpmethodiek gevolgd. Hierbij werd duurzaamheid vanuit een 

globale insteek in elke beslissing meegenomen.

Het belang van het betrekken van een totale duurzaamheidsvisie reeds van bij de 

eerste penstreek kan niet voldoende benadrukt worden. Onderstaande gra ek 

geeft dit belang op een kwalitatieve manier aan, waarbij vooral duidelijk mag/moet 

zijn dat de eerste beslissingen op een gefundeerde manier nemen, een enorme 

impact zal hebben op het verdere dossier. Het belang van een correcte oriëntatie of 

compactheid op energetisch vlak, een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid of 

een voldoende grote aandacht voor de conservatie of opwaardering van groen op 

de site, zijn slechts enkele elementen die in een later stadium bijna onmogelijk nog 

kunnen gecorrigeerd worden, eens de eerste pennestreek werd bekrachtigd.

De nieuwe huisvesting voor de VRT dient bovenal een bruikbaar, leefbaar geheel te 

vormen voor zijn werknemers en bezoekers en dat bijkomend een precieze invulling 

kan geven aan de gestelde eisen binnen het programma van eisen. Het behalen van 

een mooi label of een laag energieverbruik is op zich nooit een doel, maar dient deze 

basisvoorwaarden te ondersteunen..

Het globaal idee van duurzaamheid is een domein met veel facetten, die in elk van 

de klassieke ontwerpdisciplines een verregaande impact kan hebben.  Om deze 

impact correct in kaart te brengen en het geheel van te nemen maatregelen als 

leidraad te kunnen gebruiken werd het ontwerp gestoeld op 2 goed gekende, 

strenge duurzaamheidsmeters. We maakten enerzijds gebruik van het instrument 

dat door Vlaamse overheid wordt aangereikt, nl. ‘waardering van kantoorgebouwen’. 

Deze duurzaamheidsmeter werd ontwikkeld in 2008 in het kader van een duurzame 

huisvesting in Vlaanderen.

Anderzijds werd een internationale, intussen reeds goed gekende, 

duurzaamheidsmeter aangewend nl BREEAM.  In deze fase werd reeds een eerste 

pre-assessment gemaakt waar volledig vrijblijvend, na de wedstrijdfase, mee verder 

gegaan kan worden. Sowieso zullen de basisprincipes blijvend opgenomen worden 

in het dossier

BREEAM

BREEAM is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van 

gebouwen en werd in 1991 ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction 

of BRE in het VK. De afkorting staat voor Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method.

BREEAM omvat een negental categorieën, zoals in onderstaande diagram 

wordt weergegeven. waarbij we de voornaamste en meest bepalende genomen 

maatregelen elk afzonderlijk zullen weergeven in deze nota. 

Nadat een kwalitatieve weging is toegepast en na uitvoering van de assessment 

krijgt het gebouw een waardering als: 

 Pass ( score  30%)

 Good ( score  45%)

 Very good ( score  55%)

 Excellent ( score  70%)

 Outstanding ( score  85%)

Voor dit nieuwe VRT-gebouw is het behalen van een BREEAM ‘Excellent’ rating 

zeker realistisch, zonder evenwel zinloze maatregelen, of maatregelen waar een 

buitensporig budget tegenover staat naar voor te schuiven.  De vooruitstrevende 

ambitie voor dit gebouw, nl. een 4 sterren-passiefbouw gecombineerd met zeer 

performante technieken, maakt dat dit kantoorgebouw, als eerste in het Brussels 

hoofdstedelijk gewest, over een BREEAM ‘Excellent’ label kan beschikken.

In onderstaande nota zullen enkele issues uitgelicht worden die leiden tot een 

BREEAM ‘Excellent’ rating volgens de BREEAM International New Construction 

2013, gebaseerd op het ingevulde pre-assessment formulier.

Management

Naast het implementeren van een geïntegreerd ontwerpproces is het van belang 

dat ook de aannemer zijn steentje bijdraagt en zich engageert tijdens de werffase. 

Zijn opdracht bestaat o.a. uit  de monitoring van de energie- en waterverbruiken. 

Mits een correcte ondersteuning en goede organisatie vooraf zijn deze maatregelen 

perfect te integreren gedurende de werkzaamheden. 

Gezondheid&Welzijn

Een gezonde leefomgeving wordt gegarandeerd door een correcte klasse voor 

hygiënische ventilatie op te leggen. Het streven naar een optimaal thermisch, 

akoestisch en visueel comfort staan in deze categorie centraal.

Energie

Energie is de belangrijkste categorie (19%) in de BREEAM beoordeling. De 

vooropgestelde hoge duurzaamheidsambitie, scoort hier dan ook uitermate goed. 

Performante technieken integreren is één zaak, het opvolgen is natuurlijk een 

minstens even belangrijke zaak. Dit omvat niet enkel het loggen van punten, ook 

parameters kunnen ten allen tijden bijgestuurd worden in functie van verbruiks- en 

comfortoptimalisaties.

Transport

Voor de categorie transport wordt nu reeds een hoge score gehaald omwille van de 

centrale stadsligging alsook de nabijheid van het station Meiser (tram en bus) en 

tal van andere faciliteiten (apotheek, bank,…). De mogelijke toekomstige haltes, die 

in het kader van het masterplan zullen onderzocht worden, zouden het eveneens 

mogelijk maken op zeer korte wandelafstand gebruik te kunnen maken van het 

openbaar vervoer. Naast openbaar vervoer vestigen we de aandacht ook op het 

gebruik van alternatieve vervoersmiddelen door bv. voldoende etsenstallingen te 

integreren en elektrische laadpunten. De toekomstige haltes die in het kader van het 

masterplan zullen onderzocht worden, zullen het eveneens mogelijk maken op zeer 

korte wandelafstand gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer.

Water

Regenwaterrecuperatie, het gebruik van erg performante waterbesparende 

toestellen en debietbegrenzers zijn enkele geïntegreerde maatregelen die leiden tot 

een neutrale waterbalans in het gebouw. (zie verder)

Materialen

Duurzame en robuuste materialen zullen gebruikt worden die bijkomend zorgen 

voor een zeer lage milieu impact. ‘Responsible sourcing’ van de materialen wordt 

eveneens gecrediteerd. Een goede verstandhouding en samenwerking met de 

uitvoerende teams zal hier van goudwaarde blijken. 

Afval

Een score hier ligt deels in handen van uitvoerders. Het sorteren van het bouwafval 

zal gedurende de werffase accuraat opgevolgd worden. We merken hierbij op dat 

een maximale score onmogelijk is daar aan het onderdeel ‘recycled aggregates’ niet 

kan worden voldaan. Het Benor-label laat het tot op heden niet toe om meer dan 

25% gerecycleerde aggregaten te verwerken in de nieuwe constructie.

Landgebruik&Ecologie

De  bouwlocatie bevindt zich niet op een eerder bebouwde site, waardoor het 

volledige project op een onaangetaste bodem geconstrueerd zal worden. Toch zal 

de omgevingsaanleg sterk opgewaardeerd worden.

Vervuiling

De categorie vervuiling weegt voor 10% door in de totale beoordeling. De keuze 

van het geselecteerde verwarming- en koelsysteem verminderd de invloed op de 

vervuilingsgraad sterk. Zo ook zal ondermeer een reductie van de nachtverlichting 

en dergelijke hiertoe bijdragen.

Op basis van bovenstaande gegevens werd reeds  een eerste pre-assessment 

doorgevoerd waarbij het behalen van een BREAAM-Excellent rating een haalbare 

kaart blijkt te zijn voor dit gebouw.

 In de hedendaagse architectuur wordt Duurzaamheid nog te vaak als een nage-

dachte beschouwd. Met haar uitzonderlijke dubbele status van zowel publieke 

als private, wat impliceert tegelijk een rijke "gemeenschappelijke" aspect en het 

vermogen van "eigendom", de VRT Huis leek de uitgelezen gelegenheid om archi-

tectuur en duurzaamheid te versmelten in één integraal geheel

In plaats van zoeken naar de formele uitdrukking van de architectuur,zijn land-

schap, milieu en architectuur verwoven in een geheel, wat de gebruikers ervaring 

comfortabel en natuurlijk maakt. . Basis principe is een  optimalisatie van ef ciënte 

compactheid,met een rijkdom van diversiteit en natuurlijke lichtkwaliteit. Daarnaast 

is het dak/ de terassen metaforische "restauratie" van het milieu. 
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WAARDERING VAN KANTOORGEBOUWEN
Om de duurzaamheid van het project te kaderen wordt gekozen om de performantie 

van de verschillende genomen maatregelen af te toetsen aan de waardemeter 

‘waardering van kantoorgebouwen’ die werd opgesteld door de Vlaamse overheid. 

De waardemeter heeft als speci ek doel om het kantoorpark van de Vlaamse 

overheden te gaan evalueren over een aantal criteria heen.

De uiteindelijke score van het onderzochte kantoor wordt uitgedrukt in een 

waardering in sterren, waarbij een maximum van 4 sterren kan behaald worden, een 

score die voor het nieuwbouw project VRT absoluut nagestreefd wordt.

Het brede spectrum aan eigenschappen die onder de term ‘duurzaamheid’ vallen 

worden in deze methodologie onderverdeeld in 3 categorieën:

1) Leefbaarheid en welzijn

2) Energie

3) Milieu en duurzaamheid

In onderstaande hoofdstukken zullen elk van deze categorieën toegelicht worden en 

hun speci eke streefscores zullen worden aangegeven.

We geven echter graag aan dat de waardes die momenteel geraamd werden als 

representatieve streefwaardes dienen gezien te worden. Wel geven we steeds 

waarheidsgetrouw aan welke waardes haalbaar zijn met de momenteel voorziene 

concepten zodat een waarheidsgetrouwe weergave van de realiteit blijft bestaan. 

Voor het volledige ingevulde formulier verwijzen we graag naar de bijhorende annex.

Leefbaarheid en welzijn

De eerste categorie eigenschappen omhelst de leef- en werkkwaliteiten van de 

kantooroppervlakte. In deze categorie worden vooral het thermische, akoestische 

en visuele comfort onder de loep genomen, onder de vorm van een veelheid van 

meetwaardes en instelparameters. Uitgaande van het momenteel voorziene ontwerp 

en de eerder geformuleerde restricties omtrent meetwaardes in rekening gehouden, 

bekomen we een eindscore van 3,28, zoals weergegeven op onderstaande guur.

Deze gemiddelde waarde voldoet ruimschoots aan het 4-sterren optimum. We 

geven graag mee dat daar waar minder als 4 op 4 gehaald wordt er steeds sprake 

is van een moeilijkheid om momenteel inschattingen te doen. Vooral bij het bepalen 

van de minimum en maximum gemeten effectieve temperatuur tijdens de werkuren 

gedurende de koude jaarhelft.

Deze zal ten allen tijden naar eenzelfde temperatuur geregeld worden, maar dit 

sluit niet uit dat enige afwijkingen kunnen optreden. Door toepassing van een 

erg energie performant afgiftesysteem (betonkernactivering) en het principe 

van landschapskantoren waarbij een grote exibiliteit wordt vereist, kan de 

binnentemperatuur ’s winters variëren, maar streven we toch naar een minimum 

interval van 21°C tot 23°C.  Het interval waartussen de effectieve temperatuur zich 

tijdens de warme jaarhelft mag bevinden bedraagt > Top -2°C en < Top +2°C.

De mechanische ventilatie wordt voorzien conform de IDA 2 klasse, zoals gevraagd 

in het bestek. Met een minimaal debiet van 36m²/h/pers verzekeren we een goede 

hygiënische ventilatie. 

Wat betreft het gebruikersingrijpen stellen we vast dat omwille van de gevraagde 

uiterst exibele werkomgeving op dit onderdeel geen punten kunnen gescoord 

worden.

Een andere belangrijke parameter onder de categorie leefbaarheid en welzijn, 

handelt omtrent het visuele comfort. De daglichtfactor scoort goed voor de kantoren 

en de vergaderruimtes door hun optimale ligging nabij de buitengevels. 

Energie

Wat betreft het energieverbruik wordt beroep gedaan op de resultaten van de EPB-

berekening, dewelke in annex wordt weergeven. Volgens de nieuwe wetgeving in 

Brussel vervalt weliswaar het K- en E-peil voor nieuwbouw kantoren vanaf 2015, 

en is de passiefeis van kracht. Om een E-peil te berekenen, werd de datum van 

de bouwaanvraag gewijzigd naar 2014, waarna een E-peil van 36 bekomen wordt. 

Omwille van de zeer hoge duurzaamheidsambitie, scoren we voor dit onderdeel een 

bijzonder goede eindscore van 3,5 op 4.

Wanneer het ingevulde formulier in detail bekeken wordt, zal opvallen dat de ‘laagste’ 

score werd behaald op het punt van de hulpenergie voor ventilatoren en pompen. 

Deze waarde behaalt nog steeds de minimale score voor 4 sterren, maar is net iets 

lager dan de andere scores in dit onderdeel (waar telkens 4/4 werd behaald), door 

de toepassing van de decentrale luchtgroepen op elke verdieping. Waar deze zoals 

elders gesteld natuurlijk geplaatst worden om een optimaal hygiënisch comfort 

binnen een perfect exibel kader te garanderen, hebben deze dus wel een klein extra 

verbruik tot gevolg. Dit weegt ons inziens echter niet op tegen de grote voordelen 

die het systeem met zich meebrengt.

Met een E36 (EPB-2014) en een passief kantoorgebouw (EPB-2015) scoren we 

hier natuurlijk zeer goed en kunnen we spreken over een zeer energie duurzaam 

gebouw en zelfs BEN-gebouw (zie verder). Een performante schil, in combinatie met 

optimale en duurzame technieken en energiezuinige verlichting  zorgen voor dit lage 

energiepeil. 

Milieu en duurzaamheid

In de categorie duurzaamheid worden de niet-energie-gerelateerde kwaliteiten 

gegroepeerd die toch een directe impact hebben op het milieu of de leefomgeving. 

Ze handelen onder andere over mobiliteit en materiaal- en waterverbruik.Na een 

eerste doorrekening kan hiervoor een score van 3,21 behaald worden.

Voor de ‘ligging’ wordt hier slechts een score van 1 op 4 behaald. Deze waarde 

kan niet door de bouwheer noch het ontwerpteam beïnvloed worden, daar zij 

volledig gestoeld is op de afstand die moet afgelegd worden tot het dichtstbijzijnde 

treinstation en de projectzone vastgelegd werd door het masterplan team.

Op bovenstaande afbeelding is te zien dat de afstand tot het station Meiser net 

iets meer bedraagt dan 1000m, 1050m om precies te zijn, waardoor we nipt niet 

voldoen. 

De bus- en metrostations liggen dan weer wel op zeer korte wandelafstand. Op 

350m van de site bijvoorbeeld bevindt zich het busstation ‘VRT’ die het gebruik van 

het openbaar vervoer mogelijk maakt.

Tot slot nemen we heel wat maatregelen ter toepassing van een duurzaam 

watergebruik. Het doel bestaat er echter in zo weinig mogelijk water te verbruiken 

met een zo groot mogelijk aandeel aan hemelwater gecombineerd met een minimale 

lozing naar de riolering toe (zie nota waterbeheer). 

Tot slot zal de terreinverharding, met doorlatende ondergronden, zoveel als mogelijk 

waterdoorlatend aangelegd worden (min.40%).

Besluit

In deze nota werd de rekenmethodiek en behaalde score voor het nieuwbouwproject 

van de VRT te Brussel toegelicht volgens de ‘waardering van kantoorgebouwen’. We 

toonden aan op welke manier we de vooropgestelde score van 4 sterren wensen te 

behalen, rekening houdend met de restricties van het programma en de site zelf.

Voor elk van de drie onderdelen werd de maximale score van 4 sterren behaald, wat 

globaal gezien dan ook de maximale score garandeert:
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De uitdaging voor dit project bestaat uit het vinden van een op maat gemaakt 

technisch concept dat binnen de vooropgestelde ambitieuze energetische grenzen 

valt, nl. passiefbouw, zonder ook maar enige kwaliteit aan thermisch comfort, 

exibiliteit en onderhoudsvriendelijkheid in te boeten. 

Het  opbouwen  van  het energetisch  en technisch concept  voor  een  passief 

kantoorgebouw gebeurt  volgens  volgende twee stappen:

 1. Een  ontwerp  dat  voldoet  aan  de  hoogste  thermische  eisen 

(transmissiecomponent) en het beperken van de ventilatieverliezen  met het doel 

een minimale energievraag te bereiken.

 2. Een  onderzoek  naar  de  toepassing  van  lokaal  beschikbare  primaire, 

hernieuwbare  energie  voor  de  productie van  zowel verwarming,  ventilatie als 

elektriciteit.

BOUWFYSISCHE FUNDAMENTEN 
Onze aandacht gaat in eerste instantie naar het ontwerpen van een performante 

luchtdichte gebouwschil, waarbij de netto energievraag gereduceerd wordt, met het 

oog op het behalen van een passief label. Enkel basisprincipes tot het behalen van 

dergelijk label worden hieronder toegelicht:

Compact bouwen is een eerste belangrijke stap in de richting van passief bouwen. 

De nieuwe huisvesting voor de VRT te Brussel beslaat een erg groot programma en 

volume, waarbij zeker voldoende aandacht dient uit te gaan naar daglichttoetreding 

voor de werkruimtes. Het voorgestelde ontwerp heeft als doel de beide kwaliteiten 

maximaal te kunnen benutten. Ruimtes die daglicht benodigen worden op een 

exibele manier langs de gevels geplaatst, in de centrale kernen worden de functies 

ondergebracht die geen daglicht nodig hebben, zodat  een zo hoog mogelijk 

compactheid kan verzekerd worden. We bekomen op deze manier een compactheid 

van 6,31, wat betekent dat per m² verliesoppervlak er maar liefst 6,31 m³ verwarmde 

binnenruimte wordt gerealiseerd.

In een tweede stap is performant en koudebrugvrij thermisch isoleren een 

absolute must. Om aan de eis betreffende de netto energievraag te voldoen is 

het vanzelfsprekend de buitenschil goed te isoleren. Hieronder geven we het 

ambitieniveau weer dat we trachten aan te houden.

Verliesoppervlakte U-waarde [W/(m².K)]

Dak 0,10

Muren 0,12

Keldermuren 0,17

Vloer boven parking 0,19

Vloer boven buitenomgeving 0,15

Vensters 1,50

Een derde factor is de luchtdichtheid van de constructie. Een gebrek hieraan 

kan een grote invloed hebben op de energieprestatie. Deze factor wordt zowel 

gedurende het ontwerp beïnvloed (vermijden van moeilijk te plaatsen constructie-

elementen) als tijdens het bouwproces zelf (zorg tijdens de uitvoering). Vooral 

raam- en deuraansluitingen vergen de juiste aandacht, evenals toepassingen 

voor automatische opening en sluiting van de ventilatieopening ter hoogte van de 

liftschachten en dergelijke.

Verder speelt ook de oriëntatie een belangrijke rol. De juiste oriëntatie van het gebouw 

kan een zeer grote invloed hebben op de binnentemperatuur. We spreken hier 

speci ek over de vermindering van zonnewinsten tijdens de zomer om oververhitting 

te minimaliseren. Zonnewinsten in de winter kunnen daarentegen de warmtevraag 

helpen verminderen. De resulterende zonnewinsten worden gecontroleerd door aan 

het gebouw inherente schaduwwerkingen, zoals de luifels enerzijds, en mobiele 

zonwering op de kritische oriëntaties anderzijds.

Tot slot speelt de mechanische ventilatie een belangrijke rol in de netto energievraag. 

Binnen het dossier wordt een doorgedreven warmterecuperatie voorzien, zodat de 

warmte uit de geëxtraheerde lucht kan herwonnen worden voor de voorverwarming 

van de verse ventilatielucht (zie ook verder).

DUURZAME TECHNIEKEN
Afgiftesysteem

Nu de energiebehoefte en bijhorende te installeren vermogens zoveel als mogelijk 

werden beperkt, is de resterende te nemen stap de energievraag op een zo 

energiezuinig mogelijke manier in te vullen, zonder evenwel toegiften te doen naar 

bruikbaarheid, exibiliteit of binnencomfort toe.

In een kantoorgebouw zijn er typisch grote interne lasten (mensen, verlichting, 

computers en andere apparatuur) die het noodzakelijk maken het gebouw te koelen 

om een aangenaam binnenklimaat te garanderen. Om deze warmtelasten ef ciënt 

weg te koelen, en het hoge vereiste comfort te realiseren is het zeer opportuun om 

gebruik te maken van betonkernactivering (BKA) in de kantoorzones. Zo kan op een 

actieve wijze het gebouw op een gedempte temperatuur gehouden worden. Bij dit 

principe worden watervoerende leidingen in de betonplaat ingestort en wordt de 

structuur van het gebouw op temperatuur gebracht met milde klimatisatieregimes.

De voorziening van betonkernactivering als een basissysteem voor verwarming en 

koeling, biedt naast architectonische vrijheid en exibiliteit, een zeer hoog thermisch 

comfort (zonder tocht) en dit gecombineerd met een lage energiekost. Tot slot realiseert 

dit systeem een nulkost inzake onderhoud en een schier oneindige levensduur. 

Een naregeling wordt voorzien onder 

de vorm van (put-)convectoren die 

individueel regelbaar zijn en waarlangs 

ook de hygiënische ventilatielucht in 

de ruimtes kan worden binnengebracht 

zonder enige esthetische impact.

Voor de radiostudio’s wordt omwille van 

hogere koelvraag t.g.v. de aanwezige 

apparatuur, gekozen om een koelplafond 

te integreren opgebouwd uit lineaire panelen met open voegen. In de betonnen 

vloer kan een systeem met thermostopcontacten worden voorzien die het mogelijk 

maken om lokaal koelplafonds toe te voegen voor eventuele radio studio’s of andere 

ruimtes met hogere koellasten zoals vergaderruimtes. Hiermee is ook de exibiliteit 

gegerandeerd om overal in het gebouw dergelijke ruimtes te kunnen plaatsen. Naast 

het hoge gerealiseerde comfort, biedt deze vorm van koelplafonds een extra voordeel 

op vlak van akoestiek. De open voegen maken het mogelijk ten allen tijden beroep te 

kunnen doen op het aangebracht absorberend materiaal tussen het klimaatplafond 

en het beton. Een gedetailleerd inplantingsplan van de type studio’s M2 en M3 kan 

u terugvinden in deze bundel.

Ruimtes met erg grote/variabele bezetting, zoals de opnamestudio’s in de onderste 

etages worden energetisch en comforttechnisch niet geklimatiseerd d.m.v. 

bovenvermelde technieken gezien de interne lasten te hoog worden en het systeem 

te traag zal reageren wanneer plots erg veel mensen een ruimte binnenkomen. Hier 

zal wel een all-air systeem gekozen worden dat zowel de hygiënische ventilatie als de 

klimatisatie van deze ruimtes voor zijn rekening kan nemen en op een exibele manier 

kan omgaan met de zeer wisselende bezettingen van deze ruimtes. We vestigen 

hierbij onze bijzondere aandacht op de akoestische eisen naar installatielawaai 

toe, waarbij alle risico op hinder wordt uitgesloten door voldoende lage snelheden 

voor de ventilatielucht te hanteren enerzijds, gecombineerd met geluidsdempende 

componenten op zowel de inblaas als de afzuig van de lucht anderzijds. De lage 

luchtsnelheden hebben hierdoor eveneens geen invloed op decorelementen.

Opwekkingsinstallatie

De gekozen laagtemperatuur afgiftesystemen maken het bijzonder interessant om 

via geothermie de warmte/koude opwekking te realiseren. We onderzoeken daarom 

de mogelijkheid om een open-bron installatie toe te passen op de site (KWO). Bij 

dergelijk systeem wordt grondwater uit de bodem opgepompt, waarna deze energie 

uitwisselt met het gebouw om vervolgens terug in de bodem te in ltreren. Het 

grondwater maakt op deze manier een gesloten cyclus, waardoor de invloed op de 

aanwezige waterlagen zeer klein wordt.  De KWO op deze site zal gebruikt worden 

voor de verwarming, gekoppeld aan een warmtepomp. De warmtepompen, met een 

gezamenlijk gedimensioneerd thermisch vermogen van 650kW, worden geplaatst 

in de technische ruimtes op de ondergrondse verdiepingen. In koelingsmodus 

wordt de KWO-installatie gebruikt voor het toepassen van passieve koeling door 

het bronwater over een warmtewisselaar te laten stromen om zo bijvoorbeeld de 

betonkernactivering of koelplafonds te voeden. Een belangrijk aandachtspunt voor 

een geothermische installatie is het energetisch evenwicht in de bodem. Dit wil 

zeggen dat er ongeveer evenveel energie onttrokken wordt dan erin gestopt wordt. 

Voor een passief kantoorgebouw is deze oefening niet zo eenvoudig aangezien 

de vraag naar koeling groter is dan deze naar verwarming. Door gebruik te maken 

van luchtgroepen met adiabatische koeling en een geïntegreerde, regelbare en 

omkeerbare warmtepomp kunnen we de energie nodig voor de ventilatie loskoppelen 

van de geothermie waardoor dit wel mogelijk wordt. 

Vermogensberekening

Zowel op gebouw- als op clusterniveau werd in deze fase reeds een 

vermogensberekening uitgevoerd. De berekening van desbetreffende warmteverliezen 

en koellasten werden gemaakt met behulp van een gespecialiseerde statische 

berekeningssoftware LiNear. De vermogensberekeningen van het volledige gebouw 

maken deel uit van de annex. De opdeling per cluster werd hieronder weergegeven:

Qheat(kW) Qcool(kW)

Cluster 1: Media 60.29 91.80

Cluster 2: Radio 39.10 82.83

Cluster 3: Nieuws en sport 122.53 227.10

Cluster 4: Televisie 85.35 157.26

Cluster 5: Technologie & operaties 123.98 221.43

Cluster 6: Beleid & HR en algemende diensten 44.24 81.54

Gemeenschappelijke voorzieningen 334.45 500.54
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IDA1 Hoge luchtkwaliteit > 54 m³/h pp

IDA2 Goede luchtkwaliteit 36-54 m³/h pp

IDA3 Aanvaardbare luchtkwaliteit 22-36 m³/h pp

IDA4 Lage luchtkwaliteit < 22 m³/h pp

Mechanische ventilatie

De luchtkwaliteit in kantoorgebouwen is een zeer belangrijke parameter binnen de 

totale ervaring van binnencomfort voor zowel de werknemers als de bezoekers van 

het gebouw. Recente studies tonen duidelijk aan dat een gezonde werkomgeving 

een belangrijke directe impact heeft op productiviteit en algemeen welzijn van de 

werknemers.

De norm NBN EN 13779 onderscheidt vier klassen van binnenluchtkwaliteit.  Als 

basis uitgangspunt zal een bepaald ventilatiedebiet per persoon toegewezen 

volgens onderstaande tabel:

Wij stellen voor het complex te ventileren volgens de klasse IDA2 (36-54m³/h per 

persoon), zoals o.a. ook is opgenomen in het programma van eisen. Dit betekent 

sowieso een vrij groot debiet per cluster, waardoor in tussenseizoen een free cooling-

effect kan verkregen worden door een groot debiet verse buitenlucht in de ruimte 

te brengen. Om dit koelend effect te versterken voorzien we om in de luchtgroepen 

adiabatische koeling toe te passen. Zo kan de lucht, die teruggenomen wordt uit het 

gebouw, in de warmtewisselaar bevochtigd en gekoeld worden met opgevangen 

regenwater. Tegelijkertijd wordt hierbij energie uitgewisseld met de warmere 

buitenlucht waardoor deze bij hoge buitentemperaturen nog steeds tot onder de 

20°C kan gekoeld worden zonder enige compressorenergie te gebruiken. Pas bij 

zeer warme (en vochtige) dagen zal een ingebouwde warmtepomp de lucht verder 

koelen volgens noodzaak. 

In een laatste stap naar optimalisatie van de energetische performantie voorzien we 

de ruimtes uit te rusten met een CO2-sturing. De ventilatiedebieten kunnen op die 

manier ingeblazen worden in functie van de noodzaak voor verse lucht. Dit betekent 

een besparing in ventilatorverbruiken en verwarmingsvraag die van groot belang zal 

blijken in het behalen van de passiefstandaard voor dit gebouw. 

Datacenters

De datacenters op de VRT site vormen het kloppend hart van de hedendaagse 

werking. Een doordachte klimatisatie is dan ook van primordiaal belang aangezien 

deze datacenters klassiek gezien een grote hoeveelheid energie opeisen omwille 

van de zware opgestelde IT-infrastructuur, alsook de meer traditionele broadcast 

apparatuur voor radio en televisie. 

Het bestek vraagt daarom een klimatisatie toe te passen d.m.v. koude-warme 

gangen. We voorzien dan ook in basis in-row coolers die ervoor zorgen dat de 

circulatielucht voldoende afgekoeld kan worden tussen de verschillende racks door. 

Deze in-row coolers zullen op hun beurt gevoed worden d.m.v. een ijswatermachine, 

zoals eveneens in het sterrensystem gevraagd. Deze laatste kunnen klassiek nogal 

energieverslindend zijn, daarom lijkt het ons aangewezen naar een duurzame 

oplossing te zoeken, zonder de bedrijfszekerheid in enige mate te hypothekeren.

Gemiddeld blijft gedurende 261 dagen per jaar de buitentemperatuur onder de 

15°C, wat de basis vormt van onderstaande concept:

Een ventilatiesysteem zal er in eerste instantie voor zorgen dat de omliggende 

temperatuur beperkt blijft d.m.v. free cooling toe te passen. In tweede instantie zorgen 

de ventilatoren van de in-row coolers ervoor dat deze koude lucht doorheen de racks 

wordt gestuurd wat in onderstaand planzicht schematisch wordt weergegeven.

Gedurende 2/3de van het jaar wordt zo de energievraag tot een minimum beperkt. De 

meerinvestering in een goed gestuurde luchtgroep die free cooling mogelijk maakt, 

weegt zo helemaal niet op tegen de besparingsmogelijkheden naar energieverbruik 

toe (zie TCO-analyse).  

Tot slot willen we de afgevoerde restwarmte (=gratis warmte) op een doeltreffende 

manier hergebruiken. Voor het VRT gebouw zelf is de vraag naar verwarming eerder 

beperkt, wat echter wel in aanmerking komt zijn de  toekomstige naastgelegen 

residentiële projecten. In verdere fase, en wanneer er meer duidelijkheid heerst over 

het masterplan, wensen we deze wisselwerking grondig te bestuderen.

EPB-BEREKENING 

Met de bouwfysica werd reeds een eerste stap genomen binnen de trias energetica 

om de netto-energievraag voor verwarming van een gebouw te beperken, daarna 

werd de technische uitrusting in grote lijnen beschreven.

Binnen de EPB-regelgeving worden beide componenten samengebracht in het 

E-peil, of de primaire energievraag van het gebouw.

Mits de implementatie van voornoemde technieken en bouwfysische eigenschappen, 

zonder toepassing van PV-panelen, wordt een E-peil van E36 gehaald (EPB-software 

BHG – bouwaanvraag 2014). Daarnaast wordt een K-peil van K23 gehaald.

Dit is een drastische verbetering op het, in Vlaanderen, wettelijk voorgeschreven 

E-peil van E60.

Het gebouw voldoet hiermee alvast ook aan het hoofdcriterium van een BEN-

gebouw (bijna-energie-neutraal gebouw), zoals dit vanaf  2021 in Vlaanderen zal 

worden ingevoerd.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt vanaf 2015 de passiefstandaard binnen 

de EPB-regelgeving. Deze vervangt de E- en K-peileis door het toepassen van een 

beperking van de netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling alsook van de 

primaire energiebehoefte.

Zoals bij tertiaire of niet-residentiële gebouwen vaker het geval is, vormt de verlichting 

of diens performantie een sleutelelement in het halen van de volgens de EPB-

wetgeving geldende eisen. Deze heeft naast de totale primaire energiebehoefte, ook 

een sterke impact op de netto-energiebehoefte voor koeling.

In de kantoren wordt met zeer performante verlichting gewerkt waarbij, de geregelde 

oppervlakte beperkt wordt, en de verlichting gestuurd wordt via daglichtsturing

Anderzijds wordt de netto-energiebehoefte voor koeling aanzienlijk beperkt door 

het implementeren van buitenzonwering, alsook het toepassen van zonwerende 

beglazing met een g-waarde van 0,35.

Het belangrijkste zijn echter de aan het gebouwgebonden beschaduwingselementen, 

onder de vorm van overstekende luifels.

Bovenstaande ingrepen zorgen dat zowel de netto-energiebehoefte voor verwarming 

als koeling gehaald worden. Het rapport van deze berekening kan u zoals gevraagd 

in annex aan deze bundel terugvinden.

Resultaten EPB bouwaanvraag 2015 conform de huidige wetgeving:

DAGLICHT 

De toetreding van voldoende daglicht tot het gebouw is één van de meest 

geapprecieerde en daarom comforttechnisch belangrijkste parameters die in 

beschouwing dient te worden genomen en eveneens beoordeeld wordt door het 

vier-sterrensysteem. 

Het grootste aandeel van de primaire energie in een kantoorgebouw is typisch 

te wijten aan het gebruik van kunstlicht. Het optimaliseren van de toetreding van 

daglicht in kantoren alsook de voorziening van daglichtsturing en een regelsysteem 

van de armaturen heeft een bijzonder positief effect. Om inzicht te krijgen in de 

daglichttoetreding in het gebouw, werd reeds een eerste aftoetsing gedaan voor 

een representatieve verdieping. Hierbij werd naar een evenwicht gezocht tussen 

het visuele comfort enerzijds en de thermische prestatie(passief) van het gebouw 

anderzijds.

Bovenstaande guur geeft het resultaat 

weer van een daglichtsimulatie die werd 

uitgevoerd op een tweetal type ruimtes. 

We gingen hierbij uit van een glaskeuze 

met lichttoetredingsfactor van 65% en 

klassieke re ectiefactoren voor vloer/

wanden/plafond van 20/50/80%.

De daglichtfactor die hierbij vermeld wordt, betekent een percentage aan 

lichtintensiteit ten opzichte van de buiten heersende lichtintensiteit bij een dag met 

bewolkte hemel. Deze wordt in België gelijk gesteld aan een intensiteit van 10.000 

lux op horizontaal vlak. 

Voor het kantoor werd een gemiddelde daglichtfactor van 3,62% bekomen, wat goed 

is. Voor het restaurant bekomen we, afhankelijk van de inplanting, een gemiddelde 

daglichtfactor van 1,84%, voor het meer ingesloten gedeelte, tot 5,67% voor de 

volledig beglaasde delen. 

Om een minimum score te halen, is een minimum van 1,01% voor zowel de kantoren 

als het restaurant gedeelte vooropgesteld in het sterrensysteem.  Met behulp van 

deze eerste aftoetsing kunnen we aantonen dat deze vooropgestelde waarden wel 

degelijk gehaald kunnen worden. 
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Een ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) analyse zorgt er in eerste instantie voor een 

duidelijk beeld te scheppen van welke kosten een speci ek gekozen energieconcept 

met zich meebrengt gedurende 30 jaar. In vergelijking met een klassieke selectie, 

waarbij vaak enkel de investeringskosten vergeleken worden, worden bij een 

TCO-analyse bijkomend de verbruiks- en onderhoudskosten gekwanti ceerd. 

Het is namelijk van essentieel belang, bij de keuze van een passend en ef ciënt 

energiesysteem, een goed zicht te hebben over het totale kostenplaatje.

Om deze TCO-analyse uit te voeren, baseren we ons op de NBN EN 15459, zoals in 

het bestek opgegeven. De inputgegevens worden berekend a.d.h.v een dynamische 

gebouwsimulatie, een waterverbruik berekening en een gedetailleerde berekening 

van de datacenters.

DYNAMISCHE SIMULATIE

Om een overzicht te bekomen van de verschillende netto energievragen, waarna we 

de effectieve verbruiken kunnen berekenen, maken we gebruik van het programma 

Designbuilder.

Designbuilder

De simulaties gebeuren met behulp van Designbuilder v4.2.0.054, een dynamisch 

simulatieprogramma dat een eenvoudige interface betekent naar de achterliggende 

energy+-rekenmodule. Het dynamisch karakter van het programma heeft als voordeel 

boven andere programmatuur dat zij de thermische respons van de constructie mee 

in rekening brengt en dat gebruik wordt gemaakt van een uurlijkse (of indien gewenst 

nog kleinere) tijdstap zodat een heel jaar in detail kan uitgewerkt worden.

Globale settings voor de simulatie

Elke simulatie gebeurt over de tijdspanne van 1 volledig jaar zodat zowel zomersituatie 

als wintersituatie beschouwd wordt. De tijdstap kozen we gelijk aan 15 minuten 

(dus 35040 tijdstappen per simulatie) om een betrouwbaar resultaat te bekomen. De 

omgevingsfactoren worden verkregen door toevoeging van een speci eke weers le. 

De le die bij volgende simulaties gebruikt wordt, is standaard de IWEC-data le van 

Ukkel. Het gaat om een uitgemiddeld jaar met piektemperaturen van –9,1 tot 34,9°C.

Modelopbouw

In een eerste stap wordt het volledige gebouw gemodelleerd waarna een 85-tal 

zones worden gespeci eerd, afhankelijk van het type lokaal, de bezetting, de 

oriëntatie en dergelijke meer, zo kan voor iedere zone afzonderlijk de energievraag 

berekend  worden. 

Vervolgens worden de kenmerken van de gebouwenveloppe gede nieerd conform 

de vooropgestelde U-waarden (zie bouwfysische fundamenten).

Om de inputgegevens te vervolledigen worden tot slot de interne warmtewinsten 

gede nieerd. Voor zowel de personenbezetting, de aanwezige apparatuur, als de 

hiermee gepaard gaande bezettingspro elen hebben we ons gebaseerd op de 

talrijke informatie die in de ruimte ches werd weergegeven.  Uit deze informatie 

konden we meerdere bezettingspro elen a eiden waarvoor telkens een realistische 

bezetting doorheen de dag werd gede nieerd op zodanige manier dat de opgegeven 

totale gemiddelde bezetting kon worden aangehouden.

Resultaten 

Bovenstaande resultaten tonen een voorbeeld van het temperatuursverloop, de 

interne warmtewinsten en de mechanische ventilatie van een typische kantoorruimte 

gedurende de eerste werkweek van het jaar. 

Naast de resulterende binnentemperaturen, wordt natuurlijk de netto energievraag 

voor zowel verwarming als koeling berekend:. Onderstaande guur omvat de 

gra sche weergaven van de energievraag per maand:

Wanneer we deze gra ek vertalen naar een numerieke tabel, bekomen we volgende 

waarden:

Netto energiebehoefte

Verwarming 134,490 kWh,heat/jaar

Koeling 376,145 kWh,cool/jaar

Verlichting 1,402,106 kWh,el/jaar

Ventilatie 231,920 kWh,el/jaar

Pompen 391,138 kWh,el/jaar

WATERVERBRUIK

Wat de berekening van het waterverbruik betreft, willen we graag verwijzen naar 

de uitgebreide nota omtrent de waterhuishouding in het gebouw en op de site (zie 

nota waterbeheer). Deze nota schept een duidelijk beeld van de te verwachten 

waterverbruiken voor dergelijk gebouw, de hoeveelheid regenwater we kunnen 

opvangen en vervolgens op een kosten ef ciënte manier kunnen recupereren. In 

onderstaande tabel worden de voornaamste verbruiksgegevens samengevat:

m³/jaar

Gebruik Regenwater 3205.09

Gebruik Stadswater 5640.50

DATACENTERS

Serverrooms en datacenters zijn de grootste constante energieverbruikers binnen 

het ontwerp. Een duurzame energieoplossing om deze ruimtes gekoeld te houden 

dringt zich aldus op.

De combinatie koelmachine op een regime 12-18 en de koeltoren zorgen voor een 

hoge performantie (COP>5). Zelfs met deze hoge COP waarde blijft er een signi cant 

elektrisch energieverbruik over. 

Om deze energiebehoefte te drukken hebben we gekozen om een luchtgroep te 

plaatsen die een equivalent van 261 dagen door middel van lucht de dataruimtes 

kan koelen, zoals eerder aangehaald. 

Deze luchtgroepen worden niet volgens het N+1 principe uitgevoerd. De TIER 3 N+1 

wordt toegepast op het systeem dat 365dagen per jaar de koeling kan verzorgen 

indien nodig , zijnde de koelmachine+ koeltoren.

Een eenvoudige terugverdientijd van minder dan een half jaar geeft duidelijk aan 

dat de keuze van dit energieconcept optimaal geschikt is. Naast een verminderd 

aantal draaiuren van de koelmachines, brengt dit bijkomend een reductie van de 

energieverbruiken met zich mee.

De detailberekening van deze kan u in annex terugvinden.    
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Om het energetische concept op een correcte manier naar waarde te kunnen 

schatten, werd voor het gebouw een doorgedreven TCO-analyse uitgevoerd. Bij 

dergelijke Total Cost of Ownership-berekening wordt niet enkel de investering 

in rekening gebracht, maar wordt deze aangevuld door de energieverbruiken, 

onderhoudskosten en vervangingskosten van alle componenten die op het 

energieverbruik een impact hebben. 

De norm NBN 15459 beschrijft hoe dergelijke berekening dient te gebeuren, en werd 

hierbij strikt gevolgd.

Belangrijk is te vermelden dat vanuit onze visie, en overeenkomstig de mogelijkheid 

die de norm laat, we het vollédige investeringsbedrag als de basisinvestering van 

de berekening hebben gekozen. Deze optie werd gekozen gezien de inbedding 

van speci eke technische installaties in het structurele en architecturale concept, 

denken we bijvoorbeeld aan de moeilijke uitplitsing van de kost van een koelplafond 

of het instorten van betonkernactivering. Inzake vervangings- en onderhoudskosten 

worden alle, aan energieperformantie gebonden, technische installaties in rekening 

gebracht, met behulp van de in de norm opgegeven periodes en percentages.

Uitzonderingen hierop vormen de speci ek voor ons gebouw gekozen 

betonkernactivering en systeem voor koude-warmteopslag, waarbij de 

onderhoudskosten zeker beduidend lager zijn dan wat in de norm als voorbeeld 

wordt gesteld. Deze werden dan ook naar de realiteit toe gecorrigeerd.

Bouwkundig onderhoud werd in deze tabel niet opgenomen, wij gaan ervan uit dat 

de energetisch belangrijke elementen de opgegeven 30 jaar zeker zullen overstijgen.
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Duurzaam waterbeheer op gebouwniveau

Wanneer men het over duurzaamheid heeft, gaat de aandacht in eerste instantie uit 

naar de energetische performantie van het gebouw. Maar duurzaamheid reikt, zoals 

eerder aangehaald, natuurlijk veel verder, zo ook tot in de waterhuishouding waarbij 

het streven naar een neutrale waterbalans centraal staat.

Het basisprincipe om tot een neutrale waterbalans te komen, bestaat uit het 

beperken van de vraag naar leidingwater. Dit doen we door de toiletten, urinoirs, 

kranen en douches te voorzien van een waterbesparende toets ofwel in debiet 

te begrenzen. De resterende vraag zal zo ef ciënt mogelijk ingevuld worden door 

zoveel als mogelijk het opgevangen regenwater te hergebruiken.

Een doordacht en ef ciënt waterbeheer, zowel op gebouw- als op siteniveau, zal 

behalve een besparing op de waterfactuur natuurlijk tal van andere milieuvoordelen 

met zich meebrengen. Zo zal bijvoorbeeld een beperkt afvoerdebiet, omwille van 

buffering en recuperatie, een rechtstreekse positieve invloed vertoont op het door 

de riolering te verwerken debiet bij hevige regenval. 

Om een passend waterbeheer voor de site te de niëren, is het van belang allereerst 

de watervraag gedetailleerd in kaart te brengen. In volgende tabel trachten we 

een zo goed mogelijke inschatting te maken van de watervraag waarbij we ons 

baseren op de verbruiken die gehanteerd worden voor kantoorgebouwen in LEED 

(=Leadership in Energy and Environmental Design). We houden hierbij rekening 

met waterbesparende sanitairen (toiletten, urinoirs, kranen en douches). Bijkomend 

zullen we het regenwater ook inzetten voor de koudeopwekking, nl. de adiabatische 

koeling van de luchtgroepen. Wat de verbruiken betreft werd rekening gehouden met 

het bezettingspro el (5- of 7 werkdagen) en de bezettingsgraad, rekening houdend 

met de gelijktijdigheid, dat werd weergegeven in de ruimte ches.

Aantal werknemers 5d/7d 1154 pers

Aantal bezoekers 5d/7d 221 pers

Aantal werknemers 7d/7d 36 pers

Aantal bezoekers 7d/7d 164 pers

Gemiddeld gebruik werknemer (toilet,urinoir, handwasbak, douche) 36 l/dag

Gemiddeld gebruik bezoeker (toilet,urinoir, handwasbak) 2 l/dag

Ingeschat verbruik adiabatische koeling 421 m³/jaar

Totaal gemiddeld gebruik per dag 15,453 l/dag

Opslag 200 m³

In een tweede stap onderzoeken we hoeveel regenwater er effectief kan opgevangen 

worden op jaarbasis. Kenmerkend voor klassieke platte daken zijn echter de 

extreme verschillen in temperaturen. Bij de aanleg van een groendak zullen de 

temperatuurschommelingen gereduceerd worden en bijgevolg minder voelbaar zijn 

naar de binnenomgeving toe. We kiezen er dan ook voor een percentage van het 

dakoppervlak in te kleuren als groendak. Buiten dit comforttechnische aspect biedt 

de aanleg van een groendak nog tal van andere voordelen zoals de verhoging van 

de biodiversiteitfactor op de site en een bijzonder toegevoegde waarde op vlak van 

beleving.  De toepassing van een groendak belet ons absoluut niet om een redelijke 

hoeveelheid regenwater te recupereren.

Dak Dak1 Dak2

Daktype groen normaal

Dakoppervlakte (m²) 5,013 4,141

Opvangfactor dak (-) 0.20 0.75

Filtratiefactor (-) 0.95 0.95

Totale regenwateropvang 3,205 m³/jaar

Wat opvalt is dat de regenwatervraag veel hoger is dan het aanbod. Het volledige 

gebouw voeden met gerecupereerd regenwater lijkt echter geen goede keuze.  

Om een overmaat aan leidingwerk en een overgedimensioneerde watertank te 

vermijden, trachten we naar een water- en kostenef ciënt evenwicht te zoeken 

tussen waterverbruik en –opvang. Door slechts een gedeelte van de verdiepingen 

te voorzien (-1,-2,0,+1,+2) van gerecupereerd regenwater valt op dat het jaarlijkse 

regenwaterverbruik nagenoeg in evenwicht is met het regenwateraanbod, wat erop 

wijst dat alle regenwater ef ciënt kan gerecupereerd worden wat in volgende guur 

wordt bevestigd.

WATERBEHEER

Een grijswaterrecuperatie lijkt ons voor dit project echter minder interessant daar de 

productie beperkt is. Ook hier kan evenwel een intelligente schakeling op siteniveau 

een grote meerwaarde bieden, een piste die we in de toekomst graag open houden.

Tot slot zal op de site zelf nog een aantal in ltratiemogelijkheden geïntegreerd worden 

wat ervoor zorgt dat bij een hevige regenval alle water op de site kan in ltreren 

en zo het afvoerdebiet in het rioleringsnet gereduceerd wordt. We voorzien enkele 

wadi’s op de site met een bijhorende opvangcapaciteit van om en bij de 300m³ 

(=33l/m²dakopp).

Als wijze van samenvatting wordt in onderstaande guur schematisch de 

waterhuishouding van het gebouw weergegeven: 

EEN DUURZAAM LANDSCHAP

De terrasvormige daken zijn voor de helft beplant en voor de helft verhardt. De 

groene delen bufferen het regenwater grotendeels en alleen een deel daarvan wordt 

afgevoerd. Dit overtollige water en het water dat wordt opgevangen op de verharde 

delen wordt gezuiverd en gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en voor irrigatie 

van de terrasbeplanting in de zomer. 

Overtollig hemelwater wordt opgevangen in twee bekkens die in het landschap 

rondom het gebouw zijn geïntegreerd. Ten Zuidoosten van het gebouw wordt een 

ronde “wadi” in het landschap opgenomen. Dit geleidelijk a opende en natuurlijk 

beplante element in het landschap zal meestal maar gedeeltelijk zijn gevuld met 

water en vormt in geval van noodweer een extra buffer voor de wateropvang op 

het terrein. Het water wordt vanaf een bepaalde hoogte geïn ltreerd in de groene 

omgeving. De in ltratie kan worden verbeterd door de aanleg van grindkoffers in het 

groene terrein.

Naast de hoofdentree van het VRT gebouw vormt een ondergrondse cisterne een 

extra mogelijkheid tot wateropslag. Over de afdekking van deze cisterne wordt in 

een constante stroom een ondiepe lm van water gepompt. Daarmee wordt dit 

technische element een aantrekkelijke verrijking van de entree naar het park en het 

VRT gebouw.

Beplanting op de terrassen wordt geselecteerd op basis van geschiktheid voor 

de lokale omstandigheden en een lage behoefte aan irrigatie en onderhoud. Deze 

beplanting is per terras verschillend samen gesteld en biedt daardoor biodiversiteit 

en een voedselbron voor bijen en vlinders. De beplanting in het park rondom het VRT 

gebouw zal een bosachtige mix van inheemse bomen, struiken en oeverbegroeiing 

zijn die de natuur in dit stedelijke gebied nieuwe kansen geven.

Voor bestrating worden duurzame materialen gebruikt die zo veel mogelijk lokaal 

worden verworven. Verlichting wordt gericht en ef ciënt ingezet en licht vervuiling 

wordt vermeden.
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Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving 
NUA
(m²) Opp. (m²)

Gegeven
NUA (m2)

GEA (m²)
Te bepalen door 

ontwerper
1.0 Specifiek voorbestemde ruimtes 16,634 43,650 48,726

1.1  Inkomhal 190 870 987
313  Inkomhal K04 190

1.2  Event- / publieksruimte 290 330 373
29  Event- / publieksruimte B10 Eventruimte/publieksruimte 250 295 333

135  Regie eventruimte M5 Uitzend regie 20 16 18
263  Opslaglokaal eventruimte F2 Facilitair lokaal 20 19 21

1.3  Lunchruimte 918 1,221 1,385
312  Lunchruimte 300 pers., incl. grootkeuken K03 918

1.4  Studiozone met publiek 4,752 5,248 5,855
45  Nieuwsstudio B1 TV studio 300 300 306 340
46  Regie nieuwsstudio B2 Regie TV studio 110 115 128
47  Actuastudio B3 TV studio 375 375 376 417
48  Regie actuastudio B2 Regie TV studio 110 115 128
49  Commentator cel TV-st. 1 M3 Nieuwscel/inleescel 8 10 11
50  Commentator cel TV-st. 2 M3 Nieuwscel/inleescel 8 9 10
52  Wisselstudio B3 TV studio 375 375 376 417
53  Remote uitzendregie B2 Regie TV studio 110 115 128
54  Live studio 1 Sport B5 TV studio 110 110 110 122
55  Live studio 2 Ketnet B5 TV studio 110 110 110 122
56  Regie wisselst. & live st. 1 +2 B2 Regie TV studio 110 115 128
57  Presentatiestudio M7 TV studio 50 50 50 56

136  Regie presentatiestudio M6 Grote montage-/productiecel 25 27 30
107  Multispoorstudio B7 HQ-audio-opnamestudio 106 111 123
108  Regie multispoorstudio B8 HQ-audio-opnamestudio-regie 30 39 43
262  Opslaglokaal multispoorst. F2 Facilitair lokaal 20 51 57

10001 Magazijnen en atelier rond TV-studio's
233 Facilitaire straat / opslag decors Mag1 Facilitaire straat 1,000 1,514 1,681
234 Tijdelijke stockageruimte Mag1 Magazijn aan TV-studio's 250 258 286
235 Atelier voor samenbouw decors F5 Atelier 70 73 81

236 Parkeergarage mobiele regiewagens F6
Parkeergarage Outside 
Broadcasting 300 157 174

10002 Facilitaire functies rond TV-studio's
201 VIP1 PUB1 Vip ruimte 100 112 127
202 VIP2 PUB1 Vip ruimte 50 48 54

204 Make-up 1 F1
Facilitair lokaal met verhoogde 
afzuiging / koeling 75 96 109

205 Make-up 2 F1
Facilitair lokaal met verhoogde 
afzuiging / koeling 40 36 41

206 Kapsterlokaal F1
Facilitair lokaal met verhoogde 
afzuiging / koeling 40 36 41

207 Kledijlokaal F1
Facilitair lokaal met verhoogde 
afzuiging / koeling 45 54 61

208 Polyvalente ruimte 1 F2 Facilitair lokaal 30 23 26
209 Polyvalente ruimte 2 F2 Facilitair lokaal 30 32 36
210 Lokaal vloerverantwoordelijken F2 Facilitair lokaal 35 32 36
211 Polyvalente ruimte voor crew F2 Facilitair lokaal 60 62 70
212 Voorraadlokaal voor kledij F2 Facilitair lokaal 120 135 153
213 Modulaire loge F3 Loge 20 15 17
214 Modulaire loge F3 Loge 20 14 16
215 Modulaire loge F3 Loge 20 16 18
216 Modulaire loge F3 Loge 20 14 16
217 Modulaire loge F3 Loge 20 14 16
218 Modulaire loge F3 Loge 20 14 16
219 Modulaire loge F3 Loge 20 19 22
220 Modulaire loge F3 Loge 20 17 19
252 Modulaire loge F3 Loge 20 17 19
253 Modulaire loge F3 Loge 20 17 19
221 Loge nieuwsankers F3 Loge 20 21 24
222 Loge nieuwsankers F3 Loge 20 16 18
223 Loge nieuwsankers F3 Loge 20 15 17
224 productielokaal 1 F2 Facilitair lokaal 50 56 64
225 productielokaal 2 F2 Facilitair lokaal 50 55 62
226 Wachtruimte F2 Facilitair lokaal 20 24 27
227 Werkplek weerman F2 Facilitair lokaal 10 11 12

228 Technische stockageruimte 1 F4
Opslaglokaal met verhoogde 
vloerbelasting 70 80 91

229 Technische stockageruimte 2 F4
Opslaglokaal met verhoogde 
vloerbelasting 30 40 45

230 Voorraadlokaal voor styliste F2 Facilitair lokaal 60 70 79

1.5  Datacenters 861 936 1,061
129  Centraal DC 1 (144 racks) DC1 Datacenter 257 258 293
131  Centraal DC 2 (144 racks) DC1 Datacenter 257 317 359

51
 Lokaal DC controle 1 (TV-studio's - 32 
racks) DC1 Datacenter 112 125 142

128  Lokaal DC studio 2 (208 racks) DC1 Datacenter 193 194 220
127  Lokaal DC Antennepark DC2 Datalokaal 10 10 11
133  Lokaal DC Radio studio's 1 DC2 Datalokaal 16 16 18
134  Lokaal DC Radio studio's 2 DC2 Datalokaal 16 16 18

1.6  Antennepark op dak
260  Antennepark op dak - - op dak op dak

1.7  Parkeergarages 1,200 26,577 28,980
251  Parkeergarage productievoertuigen  F7 Parkeergarage 1,200 1,800 2,041

261
 Parkeergarage voor bestel- & 
personenwagens

te
bepalen 24,777 26,478

264
 Buitenopstelling satellietwagens & 
afvalcontainers (400m²) 406 460

Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving 
NUA
(m²) Opp. (m²)

Gegeven
NUA (m2)

GEA (m²)
Te bepalen door 

ontwerper

1.8  Magazijnruimte 7,486 7,575 8,592
10003       Productiegebonden magazijnen

237  Gecentraliseerd hoofdmagazijn Mag2 Magazijn 7,000 7,070 8,019
242  Magazijn voor filmopslag Mag3 Geklimatiseerd magazijn 178 197 223

10004
      Magazijnen niet in een gecentraliseerd 
logistiek volume

250  Magazijn catering Mag4 Magazijn catering 308 308 349

1.9 Specifieke gemeenschappelijke voorzieningen 737 893 1,013
305  Training room 90 personen K01 Grote training room 184 222 252
311  Auditorium 120 personen K02 Perszaal 184 242 274
317  Medische dienst M20 Atypische funct. in kantoorz. 100 148 168
315  EHBO M20 Atypische funct. in kantoorz. 18 28 32

318  Douches M / V, incl. lockers en kleedruimtes K05 Douches 220 216 245
319  Rokerslokaal K07 Rokerslokaal 31 37 42

1.10  Gebouw-technische ruimtes 200 425 482

3000  Ruimtes voor gebouwentechnieken GEB Gebouw-technische ruimtes
te
bepalen 3.2 3.2

231  Atelier gebouwen F5 Atelier 200 425 482

2. Generieke werkomgevingen 19,615 21,658 24,071

2.0 Gemeenschappelijke kantoorvoorzieningen 417 443 502
301  Meeting room 40 p.,1 M12 Grote vergaderruimte 98 92 104
302  Meeting room 40 p., 2 M12 Grote vergaderruimte 98 79 90

304  Boardroom M13 Representatieve vergaderruimte 49 82 93
306  Training room 20 p., 1 M12 Vergaderruimte 43 46 52
307  Training room 20 p., 2 M12 Vergaderruimte 43 46 52
308  Training room 20 p., 3 M12 Vergaderruimte 43 47 53
309  Training room 20 p., 4 M12 Vergaderruimte 43 51 58

2.1  Cluster Media 1,069 1,087 1,233
1300  Media M10 Kantoormodule 1,069

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom

2.2  Cluster Radio 2,921 3,102 3,443

2.2.1  Radio 2 & MNM 1,386 1,355 1,504
2200  Radionet Radio 2 & MNM M10 Kantoormodule 1,122 1,070 1,188

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom
7  Radio studio net 2 (Radio 2) M1 Grote uitzendstudio 40
8  Regie net 2 (Radio 2) M5 Uitzend regie 20
9  Kleine radio studio net 2 (Radio 2) M2 Kleine uitzendstudio 20

10  Montagecel 1 (net 2, Radio2) M4 Montagecel/productiecel 16
11  Montagecel 2 (net 2, Radio2) M4 Montagecel/productiecel 16
12  Montagecel 3 (net 2, Radio2) M4 Montagecel/productiecel 16
13  Radio studio net 3 (MNM) M1 Grote uitzendstudio 40
14  Regie net 3 (MNM) M5 Uitzend regie 20
15  Kleine radio studio net 3 (MNM) M2 Kleine uitzendstudio 20
16  Nieuwscel net 3 (MNM) M3 Nieuwscel/inleescel 8
17  Montagecel 1 (net 3, MNM) M4 Montagecel/productiecel 16
18  Montagecel 2 (net 3, MNM) M4 Montagecel/productiecel 16
19  Montagecel 3 (net 3, MNM) M4 Montagecel/productiecel 16

2.2.2
 Radionet Klara & Stubru, 
Radio mngmnt & techniek 1,535 1,747 1,939

2300
 Radionet Klara & Stubru, Radio mngmnt & 
techniek M10 Kantoormodule 1,271 1,462 1,623

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom
1  Radio studio net 1 (Klara) M1 Grote uitzendstudio 40
2  Regie net 1 (Klara) M5 Uitzend regie 20
3  Kleine radio studio net 1 (Klara) M2 Kleine uitzendstudio 20
4  Montagecel 1 (net 1, Klara) M4 Montagecel/productiecel 16
5  Montagecel 2 (net 1, Klara) M4 Montagecel/productiecel 16
6  Montagecel 3 (net 1, Klara) M4 Montagecel/productiecel 16

20  Radio studio net 4 (Stu Bru) M1 Grote uitzendstudio 40
21  Regie net 4 (Stu Bru) M5 Uitzend regie 20
22  Kleine radio studio net 4 (Stu Bru) M2 Kleine uitzendstudio 20
23  Nieuwscel net 4 (Stu Bru) M3 Nieuwscel/inleescel 8
24  Montagecel 1 (net 4, Stu Bru) M4 Montagecel/productiecel 16
25  Montagecel 2 (net 4, Stu Bru) M4 Montagecel/productiecel 16
26  Montagecel 3 (net 4, Stu Bru) M4 Montagecel/productiecel 16

285

285

316

316

Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving 
NUA
(m²) Opp. (m²)

Gegeven
NUA (m2)

GEA (m²)
Te bepalen door 

ontwerper
2600  Technologie 2 M10 Kantoormodule 680 686 761

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom

232  Labo's Technologie & Operaties F1
Facilitair lokaal met verhoogde 
afzuiging / koeling 420 453 507

2.6
 Cluster Beleid, HR & Algemene

diensten 1,958 2,332 2,640

2.6.1  Algemene diensten financiën 934 1,051 1,188
1200  Algemene diensten financiën M10 Kantoormodule 854

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom

314  Controlekamer security en gebouwtechniek K06 Controlekamer 80

2.6.2  Beleid & HR 1,024 1,281 1,453
1100  Beleid & HR M10 Kantoormodule 1,024

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom

2.7  Controlecentrum 480 546 606
122  Mema M9 Media management & ENG 75 110 122
123  Hoofdcontrolekamer (HCK) M9 Hoofdcontrolekamer voor radio 40 52 58

124  Lijnencentrum radio (LCR) M9
Lijnencentrum radio & 
kopiëerfaciliteiten 40 52 58

125  Mastercontroleroom (LCT) M9 Lijnencentrum TV 110 121 134

126  MER + intake uitzendingen M9
Multi-kanaals eindregie & 
intakefaciliteiten 175 171 190

27  Radio studio HCK M2 Kleine uitzendstudio 20 20 22
28  Regie radio studio HCK M5 Uitzend regie 20 20 22

28  Regie radio studio HCK M5 Uitzend regie 20 20 22

3 Facilities / Gebouw ondersteuning 8,789 9,710

3.1  Toilette 647 725
500  Toilette T1 25
501  Toilette T1 47
502  Toilette T1 47
503  Toilette T1 47
504  Toilette T1 46
505  Toilette T1 47
506  Toilette T1 46
507  Toilette T1 47
508  Toilette T1 34
509  Toilette T1 46
510  Toilette T1 43
511  Toilette T1 46
512  Toilette T1 17
513  Toilette T1 46
514  Toilette T1 17
515  Toilette T1 46
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Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving 
NUA
(m²) Opp. (m²)

Gegeven
NUA (m2)

GEA (m²)
Te bepalen door 

ontwerper

2.3  Cluster Nieuws-actua-sport 5,633 6,053 6,699

2.3.1  Radionet Radio 1 745 934 1,037
2100  Radionet Radio 1 M10 Kantoormodule 653

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom
30  Radiostudio Radio 1 M1 Productiestudio Radio 1 40
31  Regie Radio 1 M5 Uitzend regie 20
32  Productiecel Radio 1, 1 M4 Montagecel/productiecel 16
33  Productiecel Radio 1, 2 M4 Montagecel/productiecel 16

2.3.2
 Productiehuis Nieuws 

dagprogramma's 2,815 3,120 3,463
1400  Productiehuis dagprogramma's M10 Kantoormodule 1,178 1,415 1,571

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom
1500  Productiehuis dagprogramma's M10 Kantoormodule 1,178 1,705 1,893

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom
10005 Productielokalen radio

34  Radiostudio Sporza M1 Productiestudio Sport 40
35  Regie Sporza M5 Uitzend regie 20
36  Presentatiecel Sporza M4 Montagecel/productiecel 16
37  Nieuwscel Sporza 1 M3 Nieuwscel/inleescel 8
38  Nieuwscel Sporza 2 M3 Nieuwscel/inleescel 8
39  Nieuwscel m.regie, pres.ruimte M3 Nieuwscel/inleescel 8
40  Nieuwscel m.regie, regie M4 Montagecel/productiecel 16
41  Nieuwscel z. regie 1 (kort nieuws) M4 Montagecel/productiecel 16
42  Nieuwscel z. regie 2 (kort nieuws) M4 Montagecel/productiecel 16
43  Prod.cel Radio 1-Sporza-Nieuws, 1 M4 Montagecel/productiecel 16
44  Prod.cel Radio 1-Sporza-Nieuws, 2 M4 Montagecel/productiecel 16

10006 Productielokalen video
58  Montagecel nieuws 1 M4 Montagecel/productiecel 16
59  Montagecel nieuws 2 M4 Montagecel/productiecel 16
60  Montagecel nieuws 3 M4 Montagecel/productiecel 16
61  Montagecel nieuws 4 M4 Montagecel/productiecel 16
62  Montagecel nieuws 5 M4 Montagecel/productiecel 16
63  Montagecel nieuws 6 M4 Montagecel/productiecel 16
64  Montagecel nieuws 7 M4 Montagecel/productiecel 16
65  Montagecel nieuws 8 M4 Montagecel/productiecel 16
66  Montagecel nieuws 9 M4 Montagecel/productiecel 16
67  Montagecel nieuws 10 M4 Montagecel/productiecel 16
68  Montagecel nieuws 11 M4 Montagecel/productiecel 16
69  Montagecel nieuws 12 M4 Montagecel/productiecel 16
70  Inleescel nieuws 1 M3 Nieuwscel/inleescel 8
71  Inleescel nieuws 2 M3 Nieuwscel/inleescel 8
72  Inleescel nieuws 3 M3 Nieuwscel/inleescel 8
73  Inleescel nieuws 4 M3 Nieuwscel/inleescel 8
74  Inleescel nieuws 5 M3 Nieuwscel/inleescel 8
75  Inleescel nieuws 6 M3 Nieuwscel/inleescel 8
76  Commentator cel sport TV M4 Montagecel/productiecel 16
77  Commentator cel sport TV M4 Montagecel/productiecel 16
78  Inspreekcel sport TV M3 Nieuwscel/inleescel 8

2.3.3
 Productiehuis Nieuws 

weekprogramma's 1,178 1,104 1,214
1600  Productiehuis Nieuws weekprogramma's M10 Kantoormodule 1,178

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom

2.3.4  Productiehuis Sport 895 895 985
1700  Productiehuis Sport M10 Kantoormodule 895

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom

Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving 
NUA
(m²) Opp. (m²)

Gegeven
NUA (m2)

GEA (m²)
Te bepalen door 

ontwerper

2.4  Cluster Productiehuis Televisie 3,131 3,306 3,647

2.4.1  Productiehuis Televisie 1 1,030 1,159 1,275
1800  Productiehuis Televisie 1 M10 Kantoormodule 1,030

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom

2.4.2  Productiehuis Televisie 2 1,030 1,096 1,206
1900  Productiehuis Televisie 2 M10 Kantoormodule 1,030

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom

2.4.3  Productiehuis Televisie 3 1,072 1,051 1,167
2000  Productiehuis Televisie 3 M10 Kantoormodule 1,072

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom

2.5 Cluster Technologie & Operaties 4,005 4,789 5,300

2.5.1  Operationele Afdeling 2,026 2,760 3,044
2400  Operationele Afdeling M10 Kantoormodule 1,263 1,990 2,189

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom
80  Montagecel 1 M6 Grote montage-/productiecel 25
81  Montagecel 2 M6 Grote montage-/productiecel 25
82  Montagecel 3 M6 Grote montage-/productiecel 25
83  Montagecel 4 M6 Grote montage-/productiecel 25
84  Montagecel 5 M6 Grote montage-/productiecel 25
85  Montagecel 6 M6 Grote montage-/productiecel 25
86  Montagecel zndr montageset 1 M6 Grote montage-/productiecel 25
87  Montagecel zndr montageset 2 M6 Grote montage-/productiecel 25
88  Montagecel zndr montageset 3 M6 Grote montage-/productiecel 25
89  Montagecel zndr montageset 4 M6 Grote montage-/productiecel 25
90  Montagecel zndr montageset 5 M6 Grote montage-/productiecel 25
91  Montagecel zndr montageset 6 M6 Grote montage-/productiecel 25
92  Inleescellen voor montage 1 M3 Nieuwscel/inleescel 8
93  Inleescellen voor montage 2 M3 Nieuwscel/inleescel 8
94  Inleescellen voor montage 3 M3 Nieuwscel/inleescel 8
95  Inleescellen voor montage 4 M3 Nieuwscel/inleescel 8
96  Colorgrading M6 Grote montage-/productiecel 25
97  Colorgrading (film kopieer kamer) M6 Grote montage-/productiecel 25
98  Colorgrading (film correctiecel) M6 Grote montage-/productiecel 25
99  Grafiek productie-lokaal 1 M6 Grote montage-/productiecel 25

100  Grafiek productie-lokaal 2 M6 Grote montage-/productiecel 25
101  Grafiek productie-lokaal 3 M6 Grote montage-/productiecel 25
102  Grafiek productie-lokaal 4 M6 Grote montage-/productiecel 25
103  Grafiek productie-lokaal 5 M4 Montagecel/productiecel 16
104  Grafiek productie-lokaal 6 M4 Montagecel/productiecel 16
109  Productiecel spot 1 M4 Montagecel/productiecel 16
110  Productiecel spot 2 M4 Montagecel/productiecel 16
111  Productiecel spot 3 M4 Montagecel/productiecel 16
112  Productiecel spot 4 M4 Montagecel/productiecel 16
113  Productiecel spot 5 M4 Montagecel/productiecel 16
114  Productiecel spot 6 M4 Montagecel/productiecel 16
115  Inleescel spot M3 Nieuwscel/inleescel 8
116  Sonorisatielokaal 1 M6 Grote montage-/productiecel 25
117  Sonorisatielokaal 2 M6 Grote montage-/productiecel 25
118  Sonorisatielokaal 3 M6 Grote montage-/productiecel 25
119  Sonorisatielokaal 4 M6 Grote montage-/productiecel 25
120  Postsonorisatiestudio B9 Kleine HQ-opnamestudio 20

2.5.2  Technologie 1,979 2,029 2,257
2500  Technologie 1 M10 Kantoormodule 879 890 988

 Deze zone omvat: 
 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone

 project- of teamruimte M15 Projectruimte
 koffiecorner M16 Koffiecorner

 meeting room 6p M11 Vergaderruimte
 meeting room 10p M11 Vergaderruimte

 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit
 printroom M18 Printroom

 IT patchroom M19 IT patchroom

770 855

Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving 
NUA
(m²) Opp. (m²)

Gegeven
NUA (m2)

GEA (m²)
Te bepalen door 

ontwerper

3.2  Technische Ruimte 2,883 3,200
520  Technische Ruimte T2 50
521  Technische Ruimte T2 294
522  Technische Ruimte T2 45
523  Sprinkler T2 17
524  Technische Ruimte T2 49
525  Technische Ruimte T2 29
526  Technische Ruimte T2 22
527  Technische Ruimte T2 28
528  Technische Ruimte T2 38
529  Technische Ruimte T2 3
530  Technische Ruimte T2 3
531  Technische Ruimte T2 43
532  Technische Ruimte T2 20
533  Technische Ruimte T2 28
534  Technische Ruimte T2 50
535  Warmte - Koude Opnekking T2 328
536  Ventilatie T2 1,468
537  Technische Ruimte T2 49
538  Technische Ruimte T2 319

3.4  Circulatie 5,259 5,785
540  Circulatie T3 141
541  Circulatie T3 120
542  Circulatie T3 98
543  Circulatie T3 259
544  Circulatie T3 357
545  Circulatie T3 468
546  Circulatie T3 562
547  Circulatie T3 715
548  Circulatie T3 1,141
549  Circulatie T3 908
550  Circulatie T3 241
551  Circulatie T3 109
552  Circulatie T3 140

4 Extra programma 1,084 1,214

560  Polyvalente ruimte T4 379
561  Studio terras T4 186
562  Indoor Fietsenstalling T4 266
563  Controle punt & Vestiaire T4 72

4.1  Berging 181 201
570  Berging T5 8
571  Berging T5 15
572  Berging T5 15
573  Berging T5 21
574  Berging T5 40
575  Berging T5 28
576  Berging (GF & Studios) T5 27
577  Berging (Parking) T5 27

TOTAAL 36,248 75,181 83,721
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AKOESTIEK

Inkomhal, eventspace en auditorium

Dit intrigerende en uitnodigende gebouw zal vele bezoekers aantrekken, wat tot de nodige 

levendigheid zal leiden in de inkomhal. Deze levendigheid mag tot op zekere hoogte 

hoorbaar zijn, maar mag uiteraard niet leiden tot oncomfortabel luide geluidsniveaus. 

De akoestiek mag tintelen en bruisen, maar niet overdonderen. Daartoe moet de 

nagalmtijd in de 5m hoge inkomhal beperkt worden tot ongeveer 1,5s. Dit realiseren 

we door voldoende akoestische absorptie te voorzien. Doorheen het gebouw is een 

hoge mate aan akoestische absorptie geïntegreerd in de betonplaten (zie  guur 1). Deze 

vernieuwende techniek zorgt voor een goede basisabsorptie in anders over-reverberante 

ruimtes.

Figuur 1. In beton geïntegreerde akoestische 
absorptiestrips doorheen het gebouw.

Figuur 2. Akoestische BEM simulatie bij 500Hz 
(belangrijkste spraakfrequentie) die de invloed 
van kleine re  ecterende obstakels (25cm) op de 
geluidspropagatie in snede toont. De zwarte stip 
is de geluidsbron. De kleurenschaal toont het 
niveau van het gere  ecteerd geluid (in dB). Boven: 
re  ecterend plafond zonder obstakels. Onder: 
re  ecterend plafond met kleine re  ecterende 
obstakels (panelen van 25cm). Voor afstanden 
groter dan 6m van de bron wordt een aanzienlijke 
verzwakking van de geluidsre  ecties gerealiseerd 
louter d.m.v. objecten van 25cm groot, terwijl de 
re  ecties op minder dan 6m van de bron versterkt 
worden. Deze simulatie illustreert het concept en de 
mogelijkheden van akoestische compartimentering 
in open ruimten.

Figuur 4. Akoestische langssnede 
doorheen de HQ Audio Studio (B7) 
met raytracing voor een typische 
geluidsbron. Het hellend plafond 
en de klankkaatsers (eventueel met 
geïntegreerde verlichting) zorgen 
voor een zeer goede verdeling van 
geluidsre  ecties.

Figuur 5. Akoestische plattegrond van HQ Audio Studio 
(B7): principe van omleiden van  utterecho s tussen 
evenwijdige wanden (links) door per parallel wandenpaar 
minimum n wand akoestisch te pro  leren en zo de 
evenwijdigheid te doorbreken (rechts). 

Figuur 3. “Source Control” door middle van akoestisch regulerend 
meubilair.

De eventspace is toegankelijk en functioneel. 

Er kan indien gewenst met een deurloos 

akoestisch labyrint-sas gewerkt worden 

om mensen vlot binnen- en buiten te laten. 

Zoals gevraagd kan de eventspace d.m.v. 

akoestische schuifdeuren onderverdeeld 

worden in drie delen. Een derde deel van de 

eventspace heeft een vast podium en kan 

akoestisch voldoende geïsoleerd worden 

om popconcerten e.d. tot 95dBA zonder 

hinder te laten plaatsvinden. Aan het andere 

uiteinde kan de eventspace door middel van 
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d.m.v. vroege re  ecties binnen de werkunit te houden, wat de spraakverstaanbaarheid 

lokaal (binnen het eigen team) ten goede komt zonder de aangrenzende units te storen 

(principe van akoestische compartimentering, zie  guren 2a en 2b). 

 Akoestisch regulerend meubilair. Door akoestische schermwerking, re  ectie en 

absorptie te integreren in intelligent meubilair, bereikt men een grote mate van “source 

control”. Een greep uit de mogelijkheden (  guur 3): zitbanken met hoge leuningen, luifels, 

half-open werkhoeken (snel afsluitbaar met isolerende gordijnen of panelen voor een 

verhoogde geluidsisolatie), akoestische panelen met netlogo’s, vegetatieve akoestische 

panelen (  guur 4), enz.  In samenwerking met de VRT zal een catalogus met akoestisch 

regulerend meubilair onderzocht en opgesteld worden, op basis van zowel commercieel 

verkrijgbare als op maat gemaakte oplossingen. Het akoestisch meubilair kan modulair 

en  exibel ingezet worden om teams te laten samenwerken volgens de noden van 

een bepaalde uitzending, functie of context. Naast deze “poreuze” (semi-afgesloten) 

oplossingen, zijn voor sommige functies (vergaderruimtes, cockpits, productie etc.) 

volledig afgesloten boxen nodig. Dit kan d.m.v. demonteerbare (glazen) wanden met 

voldoende geluidsisolatie. 

Op deze manier kunnen de “wolken” en “clubhuizen” gerealiseerd worden binnenin (en 

bovenop) de werkplateaus. Om deze unieke en  exibele werkomgeving verder vorm 

te geven, is het belangrijk dat we nauw met de VRT kunnen samenwerken (bijv. in een 

Werkgroep Akoestiek) om de huidige en toekomstige werking zo goed mogelijk te 

begrijpen. Zo kunnen we op akoestisch gecontroleerde wijze inspelen op de evoluties 

in een snel veranderend medialandschap, en kunnen in overleg tussen gebruiker en 

ontwerpteam de juiste ontwerpkeuzes gemaakt worden tijdens het ontwerptraject.

akoestische deuren geopend worden naar de buitenplaza. Naast de eventspace is er een 

apart, meer afgesloten auditorium met vaste zitplaatsen, dat voor allerlei gelegenheden 

(lezingen, persconferenties enz.) kan ingezet worden.

Akoestiek in een  exibele werkomgeving

De VRT evolueert op visionaire wijze mee naar een meer dynamische en open 

werkomgeving. Een doordachte aanpak is vereist om een aangepaste en gedifferentieerde 

akoestische omgeving te creëren, waar zowel plaats is voor creatie en interactie (doorgaans 

geluidsproducerend) als voor taken die vragen om stilte en/of concentratie. Waar het 

bestaande Reyersgebouw de twee uitersten biedt van hoogwaardige akoestische 

studio’s/cellen enerzijds, versus standaard open landschapskantoren anderzijds, voegt 

ons gebouw daar een derde hybrideomgeving aan toe. Deze hybrideomgeving is meer 

“poreus” dan de huidige afgesloten cellen, maar meer afgeschermd dan de bestaande 

open werkplateaus. Bovendien kan ze  exibel ingezet worden.

Akoestisch gebeurt dit in ons gebouw op basis van de volgende twee pijlers:

• Akoestisch optimale plafonds. De meeste landschapskantoren hebben 

reeds sterk absorberende akoestische plafonds die pogen de geluidspropagatie 

naar de aangrenzende werkstations te bemoeilijken. Hierbij wordt steevast gewerkt 

met zo absorberend mogelijke plafonds. Recente studies (bijv. Duitse norm VDI2569 

in voorbereiding) tonen enerzijds aan dat een te sterk absorberend plafond in 

landschapskantoren tot een minder gunstige akoestiek kan leiden, en dat anderzijds 

bijkomende maatregelen nodig zijn. Door naast de in het beton geïntegreerde 

absorptiestrips bijvoorbeeld te werken met verticale re  ecterende elementen is het 

mogelijk om de propagatie nog veel sterker te beïnvloeden, én om tegelijkertijd het geluid 

Akoestiek in de studio’s

De meeste TV- en radiostudio’s hebben baat bij een vrij droge ruimteakoestiek, d.w.z. met 

een relatief korte nagalmtijd (0,4 – 0,6s) en een zo vlak mogelijke frequentiekarakteristiek. 

Dit wordt in hoofdzaak gerealiseerd door akoestisch absorberende (koel)plafonds, waar 

nodig aangevuld met geïntegreerde akoestische wandpanelen of gordijnen. In de kleine 

studio’s en inleescellen worden de room modes zo egaal mogelijk verdeeld over het 

frequentiespectrum door aangepaste lengte-, breedte- en hoogteverhoudingen. De 

beglaasde wanden dragen bij tot de open sfeer van het gebouw, zonder de akoestiek 

in het gedrang te brengen. Flutterecho’s kunnen gereduceerd worden door de wanden 

onder een hoek van minimum 2-3° te plaatsen (verticaal of horizontaal), door visueel 

transparant akoestisch textiel partieel aan te brengen, of door gebruik te maken van 

partiële gordijnen.

De uitgangspunten voor de HQ-audio opnamestudio zijn verschillend: deze krijgt een 

langere nagalmtijd (>1s) voor onversterkte of licht versterkte klassieke, jazz of popmuziek. 

De nagalmtijd van deze “Toots+” studio zal bovendien variabel zijn door middel van in 

de architectuur geïntegreerde akoestische gordijnen, banieren en/of schuifpanelen. Het 

plafond wordt licht geheld om  utterecho’s tussen parallelle re  ecterende oppervlakken 

te verminderen en klankkaatsers met geïntegreerde verlichting zorgen voor een optimale 

verdeling van de vroege geluidsre  ecties (  guur 5). Ook de studioplattegrond wordt 

akoestisch vormgegeven om de wanden te deparallelliseren (  guur 6).

Om tot de best mogelijke en dus best aangepaste akoestiek te kunnen komen in de 

studio’s is net zoals voor de generieke werkomgevingen samenwerking met de VRT 

essentieel. In een speci  eke Werkgroep Akoestiek, waar de ervaringsdeskundigen van 

de VRT samenwerken en overleggen met de architect en zijn akoestisch adviseur, kunnen 

de reële noden en wensen i.v.m. nagalmtijd, akoestische variabiliteit en geluidsisolatie 

van alle studio’s besproken en verder ver  jnd worden.

Geluidsisolatie en beheersing van lawaai en trillingen

De geluidsisolatie tussen de diverse onderdelen van het gebouw alsook met de 

buitenomgeving gebeurt volgens de krijtlijnen van het akoestisch programma van 

eisen. In de grote studio’s op de ondergrondse verdiepingen gebeurt dit d.m.v. 

box-in-box constructies, die voldoende onderlinge geluidsisolatie (>70dB) bieden, 

alsook voldoende afscherming tegen trillingen van binnen of buiten het gebouw. In 

demonteerbare montage/productieruimten worden hoogwaardige lichte wandsystemen 

gebruikt. In de generieke werkomgevingen wordt de propagatie van geluid, en dus de 

geluidsisolatie tussen verschillende units, onder controle gehouden d.m.v. doeltreffende 

ruimteakoestische ingrepen, waaronder speci  ek ontworpen akoestisch meubilair dat 

voor voldoende afscherming en absorptie zorgt, en dit op modulaire en  exibele wijze. 

Voor de andere, meer klassieke, delen van het gebouw worden de eisen van Waardering 

Van Kantoorgebouwen (WVK) gevolgd.

Wat lawaai en trillingen van HVAC en elektrische installaties betreft, wordt door de 

generieke werkomgevingen het criterium NR30 (35dBA) gehanteerd en voor kritische 

audio-opnameruimten NR20 (25dBA), in overeenstemming met het akoestisch PvE. 

Door te werken met ventilatiepresets is zelfs een NR15 modus mogelijk in de akoestisch 

meest kritische ruimtes. Dit wordt gerealiseerd door met voldoende lage luchtsnelheden 

te werken (beperken van geregenereerd geluid als gevolg van turbulente luchtstroming) 

en voldoende lange geluidsdempers op de juiste plaatsen te voorzien. Zie plan en snede 

van inleescel M2 en radiostudio M3 elders in deze bundel als voorbeeld.



BRANDVEILIGHEID BOUWMETHODIEK VAN HET GEBOUW

Figuur 1 - Huidige situatie

Figuur 2 - Sloop van de parkeerplaats, parkeerplaats verplaatst naar 
de tijdelijke structuur op de parkeerplaats vor bezoekers

Figuur 3 - De bouw van de VRT

Figuur 4 - horizon masterplan

Veel nooduitgangen en vluchtwegen aantal per niveau 

OPENLUCHT VLUCHTROUTE

NOODUITGANG BOVENGRONDS

NOODUITGANG KELDER

Om een optimaal gebruik van de grote variëteit aan plattegronden is het gebouw 

uitgerust met een rook- en warmte onttrekker en een sprinkler installatie. Door 

aanwezigheid van deze techniek verhoogt de  exibiliteit van het gebouw, omdat er 

geen beperking aan de maat van compartimenten wordt gesteld. Dit geld niet alleen 

voor compartimenten op dezelfde verdieping, maar ook kan worden gedacht aan 

compartimenten die zich vertikaal in de doorsnede bevinden. 

De terassen worden gebruikt als vluchtweg en vanuit het ondergrondse deel van 

het gebouw zijn 3 trappen gepland om aan de eisen van vluchtafstand te voldoen. 

(Koninklijk besluit van 7 juillet 1994)

Er is toegang voor een brandweerwagen aan de Noord, Zuid en West gevel.

De bouw van de VRT gebouw zal plaatsvinden volgens gevestigde en bewezen 

bouw methodes.

De eerste stap is het uitgraven van de bouwput tot een diepte van 4 meter. 

Zodra deze diepte is bereikt worden damwanden in de grond ingebracht tot de 

gewenste diepte om de funderingsplaat te bouwen. De uitgraving wordt dan verder 

vervolgt waarbij ankers worden geplaatst in de damwanden om de stabiliteit van 

de kelder te garanderen. Zodra het waterpeil van het grondwater is bereikt zullen 

controlemaatregelen worden geplaatst.

Als eerste zal de funderingsplaat worden gebouwd en daarna de betonnen wanden, 

kolommen en vloeren. Kolommen met een extra hoge belasting zullen worden 

uitgevoerd met als beton kolommen met geintegreerde staalpro  elen om de 

diameter van de kolom te optimaliseren en om voldoende goede parkeerplaatsen 

mogelijk te maken.

Zodra het niveau B1 is bereikt worden voorbereidingen getroffen om de transfer 

konstruktie te bouwen; het stutten van de bekisting voor de voorgespannen balken, 

die de transfer konstruktie zal ondersteunen. Balken met een extra hoge belasting 

zullen worden uitgevoerd met in beton gestorte staal pro  elen. Deze samengestelde 

balken voldoen aan de eisen met betrekking tot brandveiligheid. Zeven dagen nadat 

het beton is gestort kan begonnen worden met het voorspannen van deze betonnen 

liggers. Tegelijkertijd worden de damplanken verwijderd en kan de bouwput worden 

gesloten.

Na het voltooien van de transfer konstruktie kan de bovenbouw met conventionele 

betonkonstruktie methoden worden afgebouwd. Tijdens de verdere voltooiing van de 

bovenbouw zullen de voorgespannen balken in twee stappen worden nagespannen.
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2015 2016 2017
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 maanden
4 maanden

5 maanden

ca. 9 maanden
6 maanden

Ontwerpfase
Fase 1 Installatie Werkzaamheden (mobilisatie)
Fase 2 Vooronwerp (VO)
Goedkeuring Opdrachtgever
Fase 3 Definitief Ontwerp (DO)
Goedkeuring Opdrachtgever
Vergunningsaanvragen
Fase 4.1 Uitvoeringsontwerp (UO)
Fase 4.2 Uitvoeringsontwerp aanbesteding (UO)
Fase 4.3 Uitvoeringsontwerp nazicht (UO)

Uitvoeringsfase
Fase 5.1 Uitvoering (CO)
Fase 5.2 Uitvoering interieur (CO)

Fase 6 Opleverings- en waarborgperiode (WB)

Aanpak

Gedurende elke fase van het ontwerpproces leidt de architect als hoofdaannemer een 

uitgebreid afsprakenstelsel –brainstormsessies, workshops, presentaties, tweewekelijkse 

progress meetings– met de opdrachtgever, studiebureaus, specialistische adviseurs, overige 

stakeholders en andere cruciale partijen zoals bouwmanagers en aannemer(s). Middels dit 

afsprakenstelsel worden programmatische en engineering concepten volledig geïntegreerd 

in het ontwerp. Op deze wijze wordt de kennis van het volledige ontwerpteam (architectuur, 

studiebureaus en specialistische adviseurs) optimaal geütiliseerd teneinde een ontwerp te 

ontwikkelen met inachtneming van alle gestelde criteria. Tegelijkertijd neemt de opdrachtgever 

een actieve rol in gedurende workshops en in het ontwerpteam. Het ontwerp verwordt het 

resultaat van twee fundamentele principes: onderzoek en samenwerking.

Kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging

De architect, als hoofdaannemer, hanteert een proactieve, praktische en iteratieve 

aanpak voor wat betreft het managen van projecten. Het integreren van ontwerpintenties, 

management van het team van sub-consultants en gebouw gerelateerde kwaliteitszorg in het 

complete management proces stelt de architect in staat unieke ontwerpen te ontwikkelen, 

welke volgens planning, op budget en conform de gestelde ontwerp- en programmatische 

doelstellingen gerealiseerd worden.

Ter borging en controle van kwaliteit worden de volgende technieken gehanteerd:

Verantwoordelijkheidsmatrix: 
Bij de start van ieder project wordt een project-gerelateerde verantwoordelijkheidsmatrix 

opgesteld, waarin de taken en verantwoordelijkheden van alle teamleden gedurende elke fase 

van het project worden beschreven en vastgelegd. Deze matrix wordt nauwkeurig afgestemd 

op mijlpalen in de planning en draagt bij aan zowel de de nitie van de rolverdeling tussen alle 

teamleden, als aan controle op het volbrengen van alle project gerelateerde taken.

De nitie van te leveren producten: 
Aan het begin van iedere ontwerpfase worden de te leveren producten en bijbehorend 

detailniveau gede nieerd. Hierbij valt te denken aan tekeningen, speci caties, maquettes en 

schetsen. Ter bevordering van de organisatie en het beheer van de werkzaamheden wordt 

een dummy tekeningenset bijgehouden zodat doelen en acties duidelijke gede nieerd kunnen 

worden. Deze techniek stelt de architect in staat om de voortgang van de werkzaamheden op 

ieder gewenst moment te kunnen evalueren en waar nodig bij te sturen. 

Schriftelijke documentatie:
Om duidelijkheid en begrip te waarborgen, wordt schriftelijk gereageerd op alle vragen en/of 

opmerkingen voortkomend uit mijlpaal beoordelingen en workshops. Deze reacties worden 

gevat in een checklist voor de volgende indiening. Notulen worden opgemaakt en verspreid, 

en vormen de basis voor de agenda voor volgende meetings. Items worden niet verwijderd 

uit de notulen voordat deze opgelost zijn.

Continuïteit van personeel: 
Om er voor te zorgen dat de oorspronkelijke ontwerpintenties en programmatische 

opzet in ieder detail van het ontwerp worden doorgevoerd, blijft een werknemer van de 

architect als projectdirecteur gedurende alle fases van het project betrokken, inclusief 

fases uitvoeringsontwerp en uitvoering. Het uiteindelijke welslagen van een project hangt 

in sterk mate af van de sensitiviteit en het begrip van projectdoelen dat het personeel 

verantwoordelijke voor de werfopvolging zich eigen dient te maken, aangezien zij –net als alle 

andere projectmedewerkers– het institutionele geheugen met betrekking tot voorafgaande 

ontwerp- en projectbesluitvorming. De continue betrokkenheid van de projectdirecteur van 

de architect draagt hier in grote mate aan bij. 

Beoordeling van sub-consultants werk: 
De architect beoordeelt op regelmatige basis het werk van alle bij het project betrokken sub-

consultants, zowel hardcopy als digitaal. De digitale beoordeling stelt de architect in staat om 

verschillende disciplines over elkaar heen te leggen en eventuele con icten en interferenties 

te kunnen signaleren en deze in een zo vroeg als mogelijk stadium te kunnen ondervangen. 

Overeenstemming met wet- en regelgeving

De architect gelooft sterk in een procesmatige aanpak, en benadert iedere (rand)voorwaarde 

als een kans in plaats van als een beperking. Op deze wijze worden eveneens lokale wet- en 

regelgeving, feedback van overheidsinstanties op basis van regelmatige meetings en niet 

te vergeten de unieke kansen en vereisten welke ieder programma van eisen kenmerken 

benaderd. Normaliter beperkende factoren worden op intelligente wijze benaderd en maken 

het voor de architect mogelijk innovatieve architectuur te maken, met inachtneming van 

gestelde budgetten en ambitieuze ontwerp- en uitvoeringsplanningen.

Controle op ontwerpwijzigingen 

Ontwerpwijzigingen gedurende het ontwerpproces worden geminimaliseerd middels 

adequate projectcoördinatie en regelmatige feedback en goedkeuring van de opdrachtgever. 

Door de opdrachtgever of consultants geïnitieerde ontwerpwijzigingen worden snel getest 

(met een zo minimaal mogelijke impact op het ontwerpproces of planning) om de impact 

op het project te kunnen beoordelen. Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met alle bij 

het project betrokken teamleden. Aanbevelingen worden vervolgens op adequate wijze 

aan de opdrachtgever communiceert teneinde een correcte evaluatie en besluitvorming te 

bewerkstelligen. Indien een ontwerpwijziging vereist is, wordt deze geformaliseerd als een 

variatie.

Kostenbeheersing

Bij aanvang van het project wordt in nauwe samenwerking met project gerelateerde 

kosten deskundige een kostenmodel opgesteld, welke kosten toekent aan verschillende 

bouwsystemen en elementen, nog voordat een ontwerp is gede nieerd. Dit kostenmodel 

informeert welke materialen en systemen geschikt zijn. Gedurende het ontwerpproces wordt 

een iteratief kostenramingsproces toegepast, op basis waarvan tegen het einde van iedere 

ontwerpfase een uitgebreide kostenraming kan worden gegenereerd. Deze kostenraming 

is zo ingepland dat indien nodig de benodigde value engineering beslissingen te kunnen 

worden genomen, voorafgaand aan afronding van het tekenwerk waardoor vertraging in de 

planning kan worden geminimaliseerd.

TIJDSCHEMA
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2017
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 maanden
2 maanden

33 maanden

2020
ay Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 maanden

Fase 1: VO

Nadere uitwerking  
verschijningsvorm 
project o.b.v. ontwerp 
zoals ingediend in het 
kader van de Open 
Oproep

PROJECTTEAM
Opdrachtgever

Architect

ONTWERPTEAM
Architect

Studiebureaus
Veiligheidscoördinator

Specialistische 
adviseurs

Fase 2: DO

ONTWERPTEAM
Architect

Studiebureaus
Veiligheidscoördinator

Specialistische 
adviseurs

Nadere uitwerking van 
het Voorontwerp, 
waaronder technische 
toetsing Voorontwerp op 
vlak van akoestiek, 
brandveiligheid, 
technieken e.d.

PROJECTTEAM
Opdrachtgever

Architect

Fase 3: UO

ONTWERPTEAM
Architect

Studiebureaus
Veiligheidscoördinator

Specialistische 
adviseurs

Uitwerking en 
detaillering van het 
Definitief Ontwerp en 
opbouw van het bestek

PROJECTTEAM
Opdrachtgever

Architect

Fase 4: CO

BOUWTEAM
Architect

Studiebureaus
Veiligheidscoördinator

Specialistische 
Adviseurs

Hoofdaannemer

Realisatie van het 
bouwproject

PROJECTTEAM
Opdrachtgever

Architect
Directievoerder

Goedkeuring
Opdrachtgever

100% VO 
definitieve 
indiening

Aanbesteding
OpleveringOpen Oproep

Budgetbewaking

Vergelijkend rapport van de 
voorontwerpraming en de analyse uit 
de indieing in het kader van de Open 
Oproep

Aftoetsen van de werkingsbudgetten 
met de gekozen ontwerpoptie en 
waar nodig bijstellen van het 
ontwerp.

Elementenraming

Opgebouwd a.d.h.v. oppervlakte- en 
volumematen. Lineaire elementen 
worden als percentage van de totale 
bouwkost bijgeteld.

Raming

Controle

Bewaking

Vergelijkend rapport van de raming 
Definitief Ontwerp en de 
Voorontwerpraming

Vergelijken van de ramingsprijzen 
met de beschikbare werkingsbud-
getten. Bijhouden van eventuele 
verschuivingen van budgetten.

Elementenraming

Opgebouwd a.d.h.v. oppervlakte- 
en volumematen. Lineaire 
elementen worden als percentage 
van de totale bouwkost bijgeteld.

Vergelijkend rapport van de raming 
Uitvoerings Ontwerp en de raming 
Definitief Ontwerp 

Vergelijken van de gedetailleerde 
ramingsprijzen met de verhouding 
en de omvang van de elementen 
bepaald in de vorige fase. 
Bijzondere aandacht voor de 
lijnvormige elementen en de 
specifieke artikelen t.o.v. de 
procentuele voorziening uit 
voorgaande fases.

Gedetailleerde raming

Uitvoeringsontwerp met 
ramings-prijzen voor de 
verschillende lastenboekartikels.

Controle gevorderde werken en 
vermoedelijke hoeveelheden met 
effectieve uitgevoerde werken. 
Controle geldigheid gevraagde 
meerwerken. Controle van de 
berekening van de aanvaardbare 
meerwerken.

Proactief detecteren en begroten 
van mogelijke meerwerken en 
overschrijding van vermoedelijke 
hoeveelheden. Voorstellen van 
compenserende besparings-
maatregelen.

Overzichtstabel

Vorderingsstaten en Min- en 
meerwerken

Process

50% VO
interim indiening

50% DO
interim indiening

50% UO
interim indiening

Goedkeuring
Opdrachtgever

100% DO 
definitieve 
indiening

Goedkeuring
Opdrachtgever

100% UO 
definitieve 
indiening

2-wekelijkse meetings 
tussen opdrachtgever en 

ontwerpteam

2-wekelijkse meetings 
tussen opdrachtgever en 

ontwerpteam

2-wekelijkse meetings 
tussen opdrachtgever en 

ontwerpteam
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