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Het vervolg van een succesverhaal

De Teken-en Muziekacademie geniet vandaag een sterke reputatie in het cultuurlandschap van de 
regio rond Heist-op-den-Berg. Het kwaliteitsonderwijs dat het uitdraagt, zorgt elk jaar weer voor 
een groeiende aantrek van leerlingen en cursisten uit de wijde omgeving van de gemeente. 

Toen men echter in 1970 aan de bouw van de academie begon, had het stadsbestuur nooit een 
dergelijke toestroom van cultuurminnaars verwacht, wat maakt dat de academie vandaag, als 
slachtoffer van haar eigen succes, uit haar voegen barst en halsstarrig naar ademruimte snakt.
De bestaande infrastructuur is na jaren van intensief gebruik verouderd en dreigt een verdere 
aangroei niet langer op een kwalitatieve manier te kunnen opvangen. De geplande uitbreiding 
kan hier voor verlossing zorgen en biedt de academie de kans een vervolg te schrijven op haar 
succesverhaal. Een verhaal waarin alle gebruikers opnieuw de kans wordt geboden zich als van 
oudsher in een aangename en hedendaagse kunstencampus te ontplooien. 

Hierbij dient er enerzijds aandacht te gaan naar de verbinding tussen de verschillende academies 
onderling, waarbij kruisbestuiving en samenwerking tussen de diverse disciplines wordt mogelijk 
gemaakt en gestimuleerd.
Anderzijds moet er nagegaan worden hoe de academie zich in de nieuwe stadsdynamiek, zoals 
beschreven in het opgemaakte masterplan, kan inschrijven. De bestaande aansluiting met 
de publieke ruimte moet in vraag worden gesteld, en de academie dient, in connectie met het 
toekomstige plein onderaan de berg, als communicator met haar omgeving op te treden. Op 
die manier zal de academie zich een nieuwe, hedendaagse identiteit kunnen aanmeten dat haar 
verlangen de drempel naar cultuur te verlagen, in de praktijk brengt.

Deze evolutie moet ervoor zorgen dat de toekomstige kunstencampus haar prominente rol in het 
socio-culturele gebeuren van de gemeente (optredens, lezingen, workshops, tentoonstellingen) 
verder kan uitspelen en blijven ontwikkelen, en dat het haar traditie van kwaliteitsonderwijs kan 
verderzetten in de toekomst. 
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Betekenis voor het centrum

De gemeente Heist-op-den-Berg is een landelijk gelegen gemeente 
met een kleinstedelijk centrum dat zich kenmerkt door fraaie 
hoogteverschillen, een menselijke maat en de concentratie van 
gemeenschapsfuncties aan de as Berg-Bergstraat-Cultuurplein-
Stationsstraat. 

Deze straat is duidelijk leesbaar als ruggegraat van het centrum, 
de komst van de nieuwbouw van de academie biedt de mogelijkheid 
om een nieuwe betekenisvolle pool te realiseren aan deze as: de 
educatieve pool. 

De academie is een broedplaats van creativiteit in het hart van Heist-
op-den-Berg. De heraanleg van de buitenruimte op het plot en in een 
mogelijke volgende fase in de Oude Godstraat biedt de potentie om 
deze creativiteit zich niet alleen in de gebouwen van de Academie te 
ontwikkelen, maar ook in de buitenruimte.
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©
M
ic

h
ie

l 
De

 C
le

en
e

©
M
ic

h
ie

l 
De

 C
le

en
e

©
M
ic

h
ie

l 
De

 C
le

en
e

Bestaande toestand

Inhoudstafel

Inleiding
 Het vervolg van een succesverhaal

Context
 Betekenis voor het centrum

Architecturale intenties
 De Academie als verbindend baken 

 De Academie als culturele hotspot
 Functionaliteit als creatieve stimulans 
 Flexibiliteit
 Materialisering
 Akoestiek
 Maximale vrije invulling
 

Plannen
 Grondplannen
 Snede’s
 Aanzichten

Omgeving
 Versterking van het groen netwerk 
 Het academieplein
 De Centrale binnentuin
 De Terraszone

 Integrale toegangkelijkheid
 Functioneel programma buitenruimte
 Mobiliteit

Technische nota
 Structuur
 Realisatietermijn -fasering

 Aanpak van duurzaamheid
 Akoestiek
 
Begroting en timing
 Planning en Timing van de studieopdracht

 Procesgerichtheid
 Kostenbeheersing

 Raming



4 5
Heist-op-den-Berg - studieopdracht Academies  

De academie als verbindend baken

Het concept voor de nieuwe academie vertrekt van het principe 
van een centrale cour. Door oud en nieuw rondom een binnenplaats 
te verbinden, ontstaat op eenvoudige wijze een hecht geheel met 
een goede samenhang tussen de verschillende afdelingen. Doordat 
alle ruimten zich naar de cour richten, kunnen de buitengevels 
relatief gesloten blijven. Dit vereenvoudigt de beheersing van 
geluiduitstraling naar de omgeving en vrijwaart bovendien de 
naburige percelen van hinderlijke inkijk. 

De nieuwbouw is laag en bereikt enkel aan de Oude Godstraat de 
maximaal toegestane hoogte. Aan de oostzijde staat de nieuwbouw 2,5 
meter los van de erfgrens en maken we geen gebruik van de maximaal 
toegestane hoogte. Hiermee wordt het belendende perceel minimaal 
belast. Door een deel van het gebouw in te graven, kan een maximaal 
open verbinding met het groene achtergebied gerealiseerd worden. 
De ondergrondse verdieping biedt plaats aan een fors programmadeel 
(met onder meer opslagruimte en het auditorium), waardoor er 
ruimte op de begane grond wordt vrijgespeeld. 

In het voorstel is de achterkant van het gebouw de steeg langs het 
belendende perceel en zijn alle andere gevels voorkanten kunnen 
worden, wat de verblijfskwaliteit op het maaiveld enorm verhoogt. 
De begane grond is daarenboven grotendeels transparant vormgegeven 
kunnen worden. 

De academie als culturele hotspot

De academie is een open platform voor sociale ontmoetingen en een 
publieke verbinding met het stedelijk weefsel. Een trefpunt voor 
cultureel ondernemerschap. De uitdaging ligt in het vinden van een 
balans tussen het gebouw als openbare plek enerzijds en als uniek 
instituut dat zich onderscheidt en intrigeert anderzijds. 

Transparantie -het gebouw bewust onderdeel maken van het stedelijk 
interieur, vormentaal en gevoel voor de menselijke schaal- heeft 
een grote impact op de aansluiting van een gebouw met haar directe 
omgeving. Tegelijk zorgt zorgvuldig materiaalgebruik, detaillering en 
vakmanschap ervoor dat een gebouw haar eigen identiteit en karakter 
krijgt als tegenhanger van de hedendaagse gecommercialiseerde 
openbare ruimte.
Door het vrijspelen van de begane grond als binnentuin en overdekt 
kunstenplein met aangelegen een volledig te openen danszaal en 
entreehal/exporuimte geven we de academie alle ruimte om contact 
te leggen met de stad. De academie zien we dan ook als culturele 
hotspot waarbij op velerlei wijzen de studenten en kunstenaars 
gebruik kunnen maken van de informele faciliteiten tot expositie en 
expressie.

Architecturale intenties
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Functionaliteit als creatieve stimulans 

De opzet van het gebouw vertrekt vanuit van een sterke logistieke 
functionaliteit. Deze borgen we door een omloop te introduceren 
die alle afdelingen met elkaar verbindt, zowel oud als nieuw. Alle 
plandelen zijn georiënteerd op de centrale binnentuin. 
Hier is zicht op elkaar, hier kan je je goed oriënteren, hier zijn 
informele ontmoetingsplekken en tentoonstellingsruimten, hier 
komen oud en nieuw samen. Naar buiten toe is de academie meer 
introvert door relatief gesloten gevels. 
In sterk contrast daarmee is een grote uitnodigende opening aan 
de Oude Godstraat die een directe verbinding legt tussen buiten 
en binnen en inviteert het academieterrein te betreden met zicht 
op het achterterrein. Deze centrale open as is in landschappelijk 
opzicht van groot belang voor de verweving van stad en landschap en 
van maatschappij en student.
Een nieuwe entree voor het gehele complex aan de overdekte 
voorruimte biedt overzicht over het geheel en is een duidelijk 
gezicht naar de stad. De ruimtelijke kwalitieit van de bestaande 
entree en danszaal is pover en het toevoegen van een bijkomende 
entree naast de bestaande zou zeer inadequaat zijn geweest in beheer 
en bemensing.

De brede gangen, waarvoor de bestaande academie model stond, fungeren 
als open leerstraten of als bijkomende tentoonstellingsruimte. De 
gevels rondom de cour zijn voorzien van grote puien waarmee zoals 
in een kloostergang een relatie kan worden gelegd met de lokalen aan 
de overzijde. Tevens worden er plekken gecreëerd op de schaal van 
het kind en de volwassene als individu èn op de schaal van een groep; 
plekken waar de cursisten zich kunnen thuis voelen. 

Circulatie

Kelder

Begane grond

1e Verdieping

2e Verdieping

3e Verdieping

Gang als open leerstraat 

Woordkunst
Muziek
Dans
Gemeenschappelijk
Beeldende  Toegepaste Kunst
Berging
Circulatie
Techniek
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Flexibiliteit 

Flexibiliteit, eenvoudige aanpasbaarheid en polyvalentie van ruimten 
kan de academie faciliteren in diverse leersituaties. De nieuwe 
uitbreiding zal in staat zijn zich aan te passen aan toekomstige 
ontwikkelingen en is deels polyvalent door de vrije indeelbaarheid 
van de vloervelden en uniforme uitwerking van de lokalen.
De klaslokalen zijn in basis modulair en uitwisselbaar. 

De ateliers voor beeldende kunst liggen aaneengeschakeld, zodat ze 
tezamen een museale compositie vormen en daarvoor ook gebruikt 
kunnen worden. De ruimten hebben grote daklichten voor perfect 
noorderlicht, tevens ter voorkoming van hinderlijk strijklicht. 
De ruimten in het nieuwe programma liggen dichtbij soortgelijke 
ruimten in de bestande bouw. Dit verkort looplijnen en maakt oud en 
nieuw gemakkelijk tot één geheel.

Materialisering

De gekozen materialen zijn eenvoudig en robuust, zo gekozen dat 
ze comfort creëren ten dienste van het welzijn van de gebruikers, 
kinderen en volwassenen. Tevens ook gemakkelijk te onderhouden: 
een basis van in het werk gestort beton en kolommen in evenwicht 
gehouden door de warmte van schrijnwerk en houten meubilair, 
akoestische isolatie en geluidsabsorberende afwerking is geplaatst 
in valse muren of valse plafonds.
De gevel is van geanodiseerd aluminium en vraagt zeer weinig 
onderhoud. De aluminium lamellen geven een karakteristieke ritmiek 
en schaal aan de gevel.

Akoestiek

Een goede akoestiek is onontbeerlijk voor een publiek gebouw als de 
academie. De ruimteakoestiek in de studio’s en in het gebouw moet 
optimaal zijn. Tegelijkertijd mag er geen hinder veroorzaakt worden 
naar de andere studio’s, publieke ruimten, of naar de omliggende 
bebouwing. 
Alleen door vanaf de start van het ontwerp hier rekening mee te 
houden kan een daadwerkelijk geïntegreerde oplossing worden 
bedacht. Door het slim organiseren van de plattegrond wordt een 
akoestische zonering in het gebouw geïntroduceerd die het bouwen 
van dure en technisch ingrijpende geluidwerende scheidingen 
beperkt. Om geluidhinder verder te beperken is een goede isolatie 
van de studio-schillen noodzakelijk.  

Onze plattegronden gaan uit van een groepering en zonering van 
functies. De geluid-producerende studio’s liggen bij elkaar waarbij de 
meest geluid producerende ruimten het verst geïsoleerd liggen ten 
opzichte van de andere ruimten. De studio’s voor sonologie hebben we 
in het souterrain geplaatst waarbij de grond reeds een natuurlijke 
geluidbuffer is naar de omgeving. De overige  muziekstudio’s 
bevinden zich op de tweede verdieping.  
De muziekstudio’s hebben een optimale volume-afmeting gekregen als 
basisvoorwaarde voor een goede interne ruimteakoestiek. Additionele 
voorzieningen, anders dan absorptie, zijn daarom niet noodzakelijk. 

Maximale vrije invulling

De constructieve opzet bestaat uit betonnen vloerplaten gedragen 
door een kolommenraster waardoor een maximale vrije invulling zal 
bestaan. Deze structuur is aan twee zijden omgeven door opgaande 
grondpakketten waardoor middels twee keerwanden er reeds 
voldoende stabiliteit is in het project. 
Deze eenvoudige structurele opzet creëert heldere ruimtes en beoogt 
een eenvoudig te onderhouden en te beheren gebouw. 

Lokaal als atelier en tentoonstellingsruimte

Gang als multifunctionele ruimte

Inkom als wachtruimte en/of exporuimte

Inkomruimte als multifunctionele ruimte

Lokaal als atelier en tentoonstellingsruimte
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G
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BTK
1. Inkom - exporuimte 
2. Leraarslokaal – bibliotheek 

Algemeen
3. Secretariaat
4. Wachtruimte
5. EHBO-lokaal

MuWoDa
6. Berging
7. Kleedkamer
8. Danszaal
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MuWoDa
1. Berging Auditorium
2. Auditorium
3. Bestaande kleedkamers
4. Lokaal PopRockJazz Groot 
5. Lokaal PopRockJazz Medium

Algemeen
6. Technieken
7. Berging (OCMW)

BTK 
8. Leslokaal 3D
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MuWoDa
1. Lokaal Algemene Muzikale Vorming
2. Lokaal Algemene Muziek-cultuur/-geschiedenis
3-6. Leslokalen instrumentonderricht
7. Lokaal Algemene Muzikale Vorming

Algemeen
8. Berging

1
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3
4

5
6
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MuWoDa
1. Lokaal Woordkunst voor individuele vakken
2. Berging/stapellokaal woordkunst
3. Groot opdeelbaar lokaal woordkunst
4. Lokaal Samenspel /ensemble
5. Leslokalen instrumentonderricht
6. Lokaal Samenspel /ensemble
7-8. Muzieklokaal

BTK
9-11. Leslokaal
12. Modellokaal

Algemeen
13. Berging
14. Terras
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Snede’s

Snede B-B’

Snede A-A’

BTK
A. Inkom-exporuimte 
B. Leslokaal 3D
C-E. leslokaal
F. Modellokaal

Algemeen 
1. Secretariaat
2. Wachtruimte
3. Technieken
4. Berging (OCMW)

MuWoDa
5. Lokaal PopRockJazz Groot
6. Danszaal
7-11. Leslokalen instrumentonderricht
12. Auditorium
13. Kleedkamer
14. Lokaal PopRockJazz Medium
15. Lokaal Woordkunst voor individuele vakken
16.Groot opdeelbaar lokaal woordkunst
17. Lokaal Samenspel /ensemble
18. Lokaal Algemene Muzikale Vorming
19. Lokaal Algemene Muziek-cultuur/-geschiedenis/kunstgeschiedenis
20.Lokaal Algemene Muzikale Vorming
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Aanzichten

Zicht vanuit Oude Godstraat

Zicht vanuit Oude GodstraatGevel vanuit Hof van Riemenstraat

Gevel vanuit Oude Godstraat
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Versterking van het groen netwerk

In het centrum van Heist-op-den-Berg ligt een serie van groene 
ruimten, sommige privaat zoals het grote tuinperceel naast de 
academie, andere publiek zoals het park tegen de berg. De academie 
kan dit netwerk versterken en daarin een aangename schakel vormen 
in de route van de Berg via het Hof van Riemen naar het geplande 
zwembad en aansluiten op het groene karakter van de tuin van 
het naastgelegen perceel. Het vormt een meer stedelijke reactie 
op het parkje tegen de berg. Deze meer moderne vertaling van het 
traditioneel cour vormt een sterke twee-eenheid met het nieuwe 
gebouw.

Het academieplein

Door het verkeersluwe karakter dat de Oude Godstraat in de toekomst 
krijgt kan deze straat zich ontwikkelen als uitloper van de academie, 
als expositieruimte of tijdelijk podium. Onder de royale overkapping 
nabij de centrale toegang wordt een overdekt plein gerealiseerd. Dit 
gebied is ruim en overzichtelijk met voldoende ruimte bij de toegang 
en voldoende spoelruimte voor de gebruikers op drukke momenten, 
zoals tegen het sluitingsuur. Maar het kan tevens gebruikt worden 
om op kleine schaal buitententoonstellingen te laten plaatsvinden 
op de ruime trappen.

O
m

geving

Groen netwerk Heist-op-den-BergDiagonale connectie
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Centrale binnentuin

Middenin de academie komt de actieve binnentuin. Hier wordt de 
bestaande achterzijde een nieuwe centraliteit, de ruimte waar alles 
om draait. Deze ruimte kenmerkt zich door een sterke relatie tussen 
binnen en buiten, onder meer door de omloop dat zich op de eerste 
verdieping van het gebouw bevindt. Studenten in de school zien 
de activiteit in de binnentuin en de passanten in de tuin zien de 
dynamiek in de academie. 

In de tuin zelf worden de aanwezige hoogteverschillen overbrugt 
door multifunctionele trappen, het zijn niet enkel trappen maar 
ook tribunes en hellingbanen. Een van deze trappen heeft een 
sterke relatie met het auditorium. Bij mooi weer is het mogelijk 
om de zijwand van het auditorium volledig te openen en kunnen 
toeschouwers plaatsnemen op de comfortabele zittribune, met de zon 
in de rug wat verblinding voorkomt.

Het groene karakter en de natuurlijke glooiing van de omgeving van 
de academie worden ingezet als kwaliteit. Gegarandeerd zicht op 
groen in de binnentuin vanuit iedere hoek van het gebouw is een pre, 
het ontwerpen met bomen, middelhoge en lage beplanting creëert een 
overzichtelijke en veilige ruimte zonder in te boeten op groen!
Het wordt een aantrekkelijke pauzeplek op schaal van de academie 
en de plekken en pleinen in de directe omgeving. Door de eenvoudige 
opzet van de ruimte is er geen of slechts beperkte bewegwijzering 
nodig.

Terraszone

Aan de zuidzijde van het gebouw wordt de omloop op de eerste 
verdieping verbonden door een overdekte brug. Deze open structuur 
verbindt de beide kernen van de school, deze brugverbinding is een 
verruiming van de omloop en biedt ruimte voor een terras met een 
goed overzicht over de tuin en aan de zuidzijde zicht richting het 
open landschap onder aan de berg. 

Integrale toegangkelijkheid

Bij een publieke functie als een academie moet de integrale 
toegankelijkheid gegarandeerd worden. Op de site van de academie is 
dit niet evident. Er zijn net als op veel locaties in Heist-op-den-Berg 
grote hoogteverschillen aanwezig. Toch is de toegankelijkheid van de 
nieuwe academie optimaal voor alle bezoekers. Aan de Oude Godstraat 
wordt met het nieuwe volume aangesloten op het bestaande peil 
van de straat, hierdoor zijn er hier geen extra voorzieningen nodig 
ten behoeve van toegankelijkheid. In het nieuwe volume wordt de 
kelder actief gebruikt voor programma. Als gevolg hiervan is er een 
duidelijk hoogteverschil tussen de Oude Godstraat en de binnentuin, 
toch kunnen alle bezoekers van de school de binnentuin gebruiken! 
Door de combinatie van zittribune met een duidelijke oriëntatie op 
de zon en de hellingbaan daartussen kunnen andersvaliden zich op een 
veilige en prettige manier verplaatsen tussen het hoge niveau en het 
lagergelegen niveau. Tevens blijven de routes voor langzaam verkeer 
rondom de academie behouden en gevrijwaard. Deze routes zijn zeer 
geschikt voor gebruik door fietsers en voor eventueel onderhoud. 
Tevens sluiten deze routes goed aan op de route tussen het centrum 
vanuit het centrum via het Hof van Riemen naar het geplande nieuwe 
zwembad.

Toegankelijkheid

Visuele verbindingenBinnen/buiten auditoriumZicht binnentuin

Zicht vanuit steeg



22 23
Heist-op-den-Berg - studieopdracht Academies  

Functioneel programma buitenruimte

De vraag naar functioneel programma binnen dit relatief bescheiden 
plot is aanzienlijk. Om de site optimaal te laten functioneren en 
slim om te gaan met de beschikbare ruimte is het clusteren van 
programma’s als fietsparkeren, andersvaliden parkeerplaatsen, 
bezoekersparkeren en de kiss en ride noodzakelijk. In de Oude 
Godstraat wordt een dropoff zone voorzien, dat kan dienen als Kiss 
en Ride. Daarnaast kunnen hier eventueel enkele parkings voorzien 
worden voor andersvaliden. De fietsers kunnen door een nieuwe 
verbinding vanaf de Oude Godstraat langs de academie naar de 
geclusterde, overdekte fietsenstalling rijden. De fietsenstalling wordt 
wat betreft uitstraling familie van het gebouw. De andersvaliden 
parkeerplaatsen worden ontsloten vanuit de Hof van Riemenstraat 
en zijn dicht bij de binnentuin gelegen om zo de afstanden te 
minimaliseren. 
De academie presenteert zich aan de Hof van Riemenstraat als groene 
ruimte met een shared space invulling van de inrit naar de bestaande 
parkeerboxen. De voetgangersroute tussen de parking en de school 
wordt waar mogelijk begeleidt met groen.

Mobiliteit

Er is al veel onderzoek gedaan naar mogelijke verkeersstructuren. In 
ons voorstel wordt er in de Oude Godstraat een shared space situatie 
voorgesteld. Hierbinnen wordt er voor de academie een dropoff 
zone voorzien waarbij auto’s op de route kunnen stoppen. Door 
geen parkeerplaatsen te voorzien worden draaibewegingen tot een 
minimum beperkt wat de veiligheid ten goede komt voor de overige 
weggebruikers. 
Omwille van dezelfde reden adviseren wij om een enkelrichting 
systeem in te voeren omdat er bij een in- en uitsysteem een keerpunt 
voorzien moet worden voor auto’s om te keren, wat een sterk 
ruimtebeslag legt op de Oude Godstraat en een onoverzichtelijke 
situatie kan veroorzaken. 
Mocht er op een later moment gekozen worden om deze straat volledig 
te knippen kan dit door enkele paaltjes te voorzien aan de zijde van 
de Frans Coeckelbergstraat en een zone te voorzien om te keren, dit 
is te integreren in het ontwerp.

Mobiliteit

Zicht vanuit toegang Hof van Riemenstraat

Zicht vanuit Oude Godstraat
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Structuur

Voor de vloeropbouw zijn voorgespannen welfsels die van gevel naar 
gevel dragen de meeste efficiente oplossing. In de gevel worden ze 
opgelegd op een stalen balk van dezelfde hoogte. Hierdoor worden 
grote ruimten zonder neerhangende balken of middenkolommen 
voorzien en ontstaat een maximale vrijheid voor de plaatsing van 
technieken of de inplanting van lokaalscheidende wanden. Tevens 
kan hierdoor ook de gebouwhoogte tot een minumum beperkt worden. 
Door samenwerking met de druklaag voldoet de plaat door zijn 
massa bovendien aan de gestelde akoestische eisen. Het gebruik van 
voorgespannen welfsels is een klassieke systeem dat zeer snel en 
daarenboven economisch verantwoord uitgevoerd kan worden. 

De gevelbalken steunen op stalen kolommen met 6m tussenafstand. 
Deze kolommen lopen door tot bovenaan de wanden van de ondergrond. 
Aan de achterzijde van de binnentuin is een vrije doorgang gewenst 
en worden bijgevolg geen kolommen op het gelijkvloerse niveau 
voorzien. Hier werd in de gevel een stalen vakwerk voorzien waarvan 
de kolommen elke 3m worden geplaatst en verbonden met diagonale 
trekkers.

De horizontale stabiliteit wordt gegarandeerd door de combinatie van 
de betonnen trap- en liftkern, een betonnen wand tussen 2 lokalen en 
de schijfwerking van voorgespannen welfsels en druklaag. 

Het gebouw wordt gefundereerd op een algemene funderingsplaat. Voor 
het realiseren van de bouwput wordt er gewerkt met 3 typologieën: 
- Langs het bestaande gebouw wordt het huidige gebouw met een 
onderschoeiingen verstevigd
- Langs de straatzijde en de zone langs de tuin van de buren 
wordt gekozen voor een berlinerwand. Dit is de structureel en 
economisch meest geschikte oplossing in deze situatie. 
- Langs de binnentuin wordt er gekozen voor een klassieke 
bouwput en betonwanden.

Realisatietermijn - fasering

De nieuwbouw is in twee fases uitvoerbaar. Rekening houdend met 
de bestaande bouw kan eerst het gedeelte aan de Oostzijde worden 
gerealiseerd met instandhouding van de bestaande bouw. Nadat 
deze fase gereed is kan de bestaande bouw aan de Oude Godstraat 
worden afgebroken en het Noordelijke deel worden gerealiseerd. De 
nieuwbouw kan daardoor al snel starten en er is geen overhuizing naar 
noodlokalen noodzakelijk. Deze kosten kunnen worden uitgespaard. 
De binnentuin/patio zorgt voor een natuurlijke scheiding en maakt 
het aantal te koppelen wandvlakken zeer beperkt waardoor een 
fasering zeer realistisch is. De bestaande containers worden tijdens 
de werken aan de achterzijde van het perceel geplaatst, daar waar 
vandaag de garagebox is gesitueerd.

Technische nota

Aanpak van duurzaamheid

In 2018 dienen alle nieuwe gebouwen in de EU ‘Bijna Energie Neutraal’ 
(BENG) te zijn. Wij hebben de ambitie verder te gaan dan de eisen 
die door de EU en Vlaanderen worden gesteld. Op zowel strategisch, 
tactisch als operationeel niveau wordt geadviseerd om de opbrengsten 
te maximaliseren. Deze Life Cycle Costing (LCC) benadering levert 
vergaande energiebesparingen en CO2 reductie op en verbetert het 
binnenklimaat. We hanteren hiervoor de 5-stappen methode die 
integraal bekeken worden bij het ontwikkelen van het gebouwconcept:
• ontwerp specifiek op het gebruik en gedrag van de gebruikers 
-> gebouwvorm
• reduceer de energievraag -> isolatieschil, raamoppervlak
• pas duurzame energiebronnen toe
• gebruik fossiele brandstoffen efficiënt
• energie uitwisseling & opslag systemen
Concreet betekent dit dat we al gekeken hebben naar de oriëntatie van 
het gebouw, de toepassing van transparante geveldelen, de belasting 
van de constructie in verband met (toekomstige) toepassing van 
zonnepanelen, toekomstige uitbreidbaarheid en flexibiliteit en de 
mogelijkheid van toepassing van een (ondergronds) WKO-systeem. 

Integrale visie op duurzaam bouwen
Het ontwerp van een duurzaam gebouw voor de academie wordt zowel 
bepaald door het concept, de keuze van materialen en componenten, 
als door de exploitatie op lange termijn (onderhoudskosten), de 
milieuvriendelijkheid en het efficiënt energiegebruik. Al deze 
aspecten staan niet op zich maar zijn nauw met elkaar verweven: 
een lange levensduur heeft bijvoorbeeld een belangrijke ecologische 
impact aangezien de afvalstroom vermindert, terwijl een minder 
snelle veroudering ook een gunstige invloed heeft op de esthetiek 
en de omgeving. Bij deze geïntegreerde aanpak primeert het gezond 
verstand op ingewikkelde high-tech toepassingen. Voor het ontwerp 
stellen we voor de technische installaties en afbouwpakketten zo 
beperkt mogelijk gehouden, zodat de onderhoudskost en dus ook de 
levenskost beperkt wordt, maar waardoor ook het bouwvolume kan 
worden beperkt.
Bovenstaande geïntegreerde aanpak gaat uit van minder energie, meer 
comfort, een betere bruikbaarheid en houdt tevens rekening met de 
verschillende ‘levensfasen’ van het gebouw (ontwerp, uitvoering, 
gebruik en exploitatie, eventueel hergebruik en eventuele afbraak).

Sociale duurzaamheid
In het duurzame verhaal van een gebouw dient steeds het comfort en 
de beleving centraal te staan. Een academie is een plaats om te leren, 
te kennen, te ervaren en te leren kennen. 
Sociale duurzaamheid is niet direct meetbaar en wordt nog al eens 
vergeten. Zonder dit aspect zal er nooit sprake kunnen zijn van een 
echt duurzaam gebouw. Een gebouw waarin men zich prettig voelt, 
waar men zich thuis voelt waar men uitgenodigd wordt anderen te 
ontmoeten, waar men zich kan ontplooien. Zo een gebouw kan het 
predikaat duurzaam verdienen. Van daaruit worden ook de andere 
disciplines als milieu en energie uitgewerkt naar een voorbeeld in 
het streven naar een passief gebouw.
De academie wordt zoveel als mogelijk gebouwd met het oog op 
ontwikkeling én aanpassing. We verkiezen een robuust gebouw, dat 
de noden van vandaag kan invullen, en alle mogelijkheden openlaat 
voor wat de toekomst kan brengen.  Naar energieprestatie toe dient 
in eerste instantie het energieverlies (en dus de vraag) zo minimaal 
mogelijk gekozen worden. 
Opvallend is daarom enerzijds de glazen omloop op de verdieping die 
zicht geeft op alle functies en die van het ensemble één geheel maakt. 
Samen met de patio in open verbinding met de stad en het achterland 
maakt ze dat je je goed kunt oriënteren en anderen gemakkelijk kunt 
ontmoeten.  De vloerplannen van de ateliers zijn permanent  flexibel 
indeelbaar en vergroten de multifunctionaliteit.

Ruimtelijke opbouw en fasering
De uitbreiding van de academie krijgt een eigen technische 
installatie.  Tellerlokalen en stookplaats bevinden zich in de kelder, 
op het knooppunt tussen eerste en tweede uitvoeringsfase.  Dit laat 
toe de installatie op een eenvoudige manier uit te breiden en de 
leidinglengtes te beperken.
Voor de ventilatie-installatie worden luchtgroepen opgesteld op 
twee locaties.  Bij de tellerlokalen wordt de luchtgroep voorzien 
voor de eerste fase.  De kanalen vertrekken via de kelder naar een 
centrale koker, van waaruit de lokalen BTK bediend worden.  Voor 
het auditorium, dat in de tweede fase gebouwd wordt, wordt nadien 
in deze ruimte een afzonderlijke luchtgroep geplaatst. Voor de 
leslokalen van de tweede fase komt er een luchtgroep op het dak.  De 
kanalen lopen via het dak naar verschillende kokers aan de klassen.  
Door de leslokalen per twee rond een koker te schikken is er geen 
nood aan horizontale verdeelkanalen in de gangen.  De vrije hoogte 
van de tweede fase blijft daardoor maximaal.

Duurzaamheid en energetisch concept
Het technisch concept draagt bij tot de algemene beperking van het 
energieverbruik dat geambieerd wordt in de bouwkundige concept.  
De duurzaamheid van dat concept is gebaseerd op twee pijlers: 
enerzijds het beperken van de energie die nodig is om tot een goed 
binnenklimaat te komen en anderzijds het beperken van de niet-
hernieuwbare bronnen die nodig zijn om deze energie te leveren.

Beperken van de nodige energie
Enkele evidente ingrepen zijn het aanwenden van luchtgroepen met 
efficiënte warmteterugwinning, het hergebruik van regenwater 
voor toiletspoeling, het toepassen van led-technologie voor 
verlichting en het schakelen van de verlichting met bewegings- 
of aanwezigheidsdetectie.  Daarnaast stellen we systemen voor die 
aangepast zijn aan het sterk wisselend gebruik van de ruimtes, 
en enkel werkzaam zijn wanneer de ruimte in gebruik is.  Voor de 
verwarming werken we daarom met radiatoren, gedimensioneerd 
op een lage watertemperatuur.  De radiatoren laten een snelle 
opwarming toe en reageren snel wanneer de ruimte opgewarmd wordt 
door een grote menselijke bezetting.  De ventilatie wordt per lokaal 
gestuurd in functie van aanwezigheid of de gemeten CO2-concentratie 
in de ruimte.  Enkel voor het auditorium voorzien we een aangepaste 
oplossing.  Omdat de bezetting een groot ventilatiedebiet vraagt, kan 
de lucht gebruikt worden als warmtedrager.  De ingeblazen lucht wordt 
hetzij verwarmd, hetzij gekoeld, om een aangenaam binnenklimaat te 
houden.  Het inblazen gebeurt door een verdringingsrooster om het 
geluid van de ventilatie tot een minimum te beperken.
Beperken van de nodige niet-hernieuwbare energiebronnen
De basisinstallatie voor warmte- en koude-opwekking is een 
warmtepomp werkend op de buitenlucht.  Het vermogen van de 
warmtepomp wordt afgestemd op de koude die nodig is voor koeling 
van het auditorium.  Om het piekvermogen te kunnen leveren, wordt 
de basisinstallatie aangevuld met een condenserende gasketel.  Door 
toepassing van lage temperatuursystemen zal er maximaal energie 
gerecupereerd worden uit de rookgassen.
Optioneel kunnen fotovoltaïsche panelen op het dak voorzien worden.  
In de logica van een BEN-gebouw leveren deze panelen de nodige 
elektrische energie voor de warmtepomp.

C-16-xx Heist-op-den-Berg Academie

Vloeropbouw – Welfsels

Prijs vloerplaat 70 euro/m2

Gewicht vloer 585 kg/m2

++ kostprijs
++ snel / eenvoudig
++ geen doorhangende balken

++ grote overspanningen

++ lichte structuur
++ combinatie met vakwerk

voor kolomvrije inkom

++ totale hoogte structureel pakket

+/- akoestiek

-- dikte vloerplaat
-- trillingsgevoelig
-- niet interessant bij optie 2 en 3 

Structuur

fase 1 a�raak fase 2

fase 1 fase 2afbraak

Fasering
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Akoestiek

Algemene visie
De akoestiek draagt in belangrijke mate bij tot een werkbare en 
inspirerende leeromgeving.  In een academie zijn de volgende 
aspecten van bijzonder belang: een aangename ruimteakoestiek, 
een goede isolatie van geluid en trillingen tussen lokalen, en een 
beheersing van het installatiegeluid.  Ook aan de geluidisolatie van 
lokalen tegen buitengeluiden, en omgekeerd, het isoleren van geluid 
van de academie naar de buren, wordt aandacht besteed.

We stellen voor eerst met de opdrachtgever een programma van 
akoestische eisen uit te werken voor de verschillende lokalen.  
Hiervoor baseren we ons in hoge mate op de eisen volgens de Belgische 
Norm NBN S01 400 2 ‘Akoestische criteria voor schoolgebouwen’.  Deze 
vullen we aan met onze eigen ervaring met akoestiek in academies, 
tot tevredenheid van de gebruikers.

In deze wedstrijdfase zorgen we er voor dat de grote lijnen van het 
ontwerp qua akoestiek goed zitten.
Het eerste doel is om een robuust gebouw te ontwerpen, dat door 
zijn opvatting een goede basiskwaliteit heeft inzake lucht- en 
contactgeluidisolatie.
Het tweede doel is om het gebouw zo op te vatten dat er met 
eenvoudige, relatief lichte inbouwpakketten, lokalen met de juiste 
akoestische kwaliteiten kunnen ingebouwd worden, en dit op een 
flexibele manier: we presenteren weliswaar een uitgewerkt plan, 
maar het basisconcept laat een grote variatie toe zodat we in een 
vervolgtraject, in overleg met de gebruikers, naar een verfijning van 
de invulling kunnen gaan.
Als derde punt volgen ook de technieken een concept dat aanpasbaar 
aan een veranderende invulling van de basisstructuur van het gebouw, 
tijdens het ontwerp, of in de toekomst.

Lucht- en contactgeluidisolatie
De geluidisolaties zijn bepalend voor de schikking van ruimten.  
Er wordt naar gestreefd om zo weinig mogelijk hoge tot zeer hoge 
geluidisolaties te realiseren, door ‘luide’ ruimten (met een hoog 
zendniveau) niet te positioneren vlakbij zeer ‘stille’ ruimten (met 
een laag stoorniveau).

Het concept met de zware basisstructuur (stalen kolommen en balken 
met betonnen vloerplaten) laat toe om zowel horizontaal als verticaal 
tussen de lokalen een luchtgeluidisolatie te bereiken van DnT,A = 55 
dB(A), zonder over te gaan naar een doos-in-doos constructie.  Dit is 
dus een basisisolatie die voor de groepen (1) tot (3) een oplossing 
biedt:
• Draagvloeren: zware massieve betonplaten.
• Zwevende vloeren: minimaal 10 cm cementchape op een 
hoogwaardige contactgeluidisolatie in drukvaste minerale wol
• Gevels en gangwanden: lichte invulgevels of lichte gangwanden 
die akoestisch onderbroken worden ter hoogte van de scheiding 
tussen lokalen, zodat de flankerende geluidoverdracht niet meespeelt
• Scheidingswanden tussen lokalen: lichte ontdubbelde 
scheidingswanden; als alternatief is ook een zware wand mogelijk, 
mocht dit bijvoorbeeld om stabiliteitsredenen op een bepaalde 
positie te verkiezen zijn (windstijfheid bijvoorbeeld).

Het schema 1 geeft dit aan, in grondplan en doorsnede:

Basisconcept - DnT,A ≈ 55 dB horizontaal - DnT,A ≈ 55 dB verticaal
basiskwaliteit tussen repetitielokalen, oplossing met een zware 
vloerplaat en lichte ontdubbelde invulwanden en lichte gevel

Wanden, basisconstructie:
• (1) gevelwand: lichte invulgevel, onderbroken ter hoogte van 
de scheidingswand tussen lokalen
• (2) scheidingswand tussen lokalen: lichte ontdubbelde 
gipskarton wand, dikte ongeveer 30 cm; dit kan ook een zware 
massieve wand worden in situaties waar dit te verkiesen is
• (3) gangwand tussen een lokaal en de circulatie: lichte 
ontdubbelde gipskarton wand, dikte 20 25 cm naargelang de 
akoestische eisen

Vloeren, basisconstructie:
• (4) zware betonnendraagvloer
• (5) contactgeluidisolatie in drukvaste minerale wol
• (6) zwevende cementchape ongeveer 10 cm

Ruimte-akoestiek:
• (10) geluidabsorberend verlaagd plafond
• (11) geluidabsorptie verspreid op de wanden, variabel volgens 
de functie van het lokaal; zie deel ‘geluidabsorptie’

schema 1

We maken grosso modo onderscheid tussen 4 groepen lokalen 
naargelang hun activiteit, dit betekent: hun geluidproductie 
enerzijds en gevoeligheid voor stoorgeluiden anderzijds:
 (1) Circulatie, gangen,...: hier is een zeker rumoer, ongeveer 70 
dB(A), en belangrijk: in de gangen mag gerust muziekgeluid hoorbaar 
zijn, het stoorniveau veronderstellen we op 45 dB(A).
 (2) Kantoren, vergaderlokalen: ook hier is de geluidproductie 
beperkt, maar het stoorniveau is lager.
 (3) Algemene muzieklokalen: zowel individueel, met enkelen 
als in groep: we gaan uit van een gemiddelde geluidproductie van 90 
dB(A) en een stoorgeluid van 35 dB(A), zodat we als veel voorkomende 
eis voor de luchtgeluid tussen muzieklokalen 55 dB(A) bekomen.
 (4) Muzieklokalen met hogere eisen: dit zijn slagwerk en jazz, 
waar een hoge geluidproductie is, maar ook het auditorium, waar 
slechts een laag stoorgeluid toelaatbaar is.  Deze lokalen leiden dus 
tot hogere eisen.

schema 2

(Muziek)Lokalen met een hogere geluidisolatie
In een aantal lokalen is een hogere geluidisolatie nodig.  Bijvoorbeeld 
muzieklokalen MWD slagwerk / JALM  hebben een aanzienlijk hogere 
geluidisolatie van 65 dB(A).  Deze lokalen maken gebruik van dezelfde 
principes als de ‘gewone’ muzieklokalen, dus van dezelfde ruwbouw, 
maar hierin wordt een doos-in-doos constructie voorzien.  Deze 
bestaat uit de volgende maatregelen:
• Geluidisolerende vooarzetwand in verend afgesteunde 
gipskarton wanden, voor de dragende buitengevel.
• Geluidisolerend verend afgehangen verlaagd plafond.
• Indien nodig voor de geluidisolatie naar de omgeving 
(te bepalen in een latere ontwerpfase): een ontdubbeld raamin 
de buitengevel: buitenraam met thermisch isolerende dubbele 
beglazing, binnenraam met akoestisch isolerende enkelvoudige 
gelaagde beglazing, in de voorzetwand.
• Toegangen met verbeterde akoestische deuren.

Het schema 2 geeft dit aan, in grondplan en doorsnede:

Doos-in-Doos - DnT,A ≈ 65 dB horizontaal - DnT,A ≈ 65 dB verticaal
hogere geluidisolatie verticaal en horizontaal, door toepassing van 
een verlaagd geluidisolerend plafond én voorzetwanden; verder 
voornamelijk lichte wanden

Wanden, basisconstructie:
• (1) gevelwand: lichte invulgevel, onderbroken ter hoogte van 
de scheidingswand tussen lokalen
• (2) scheidingswand tussen lokalen: lichte ontdubbelde 
gipskarton wand, dikte ongeveer 30 cm; dit kan ook een zware 
massieve wand worden in situaties waar dit te verkiesen is
• (3) gangwand tussen een lokaal en de circulatie: lichte 
ontdubbelde gipskarton wand, dikte 20 25 cm naargelang de 
akoestische eisen

Vloeren, basisconstructie:
• (4) zware betonnendraagvloer
• (5) contactgeluidisolatie in drukvaste minerale wol
• (6) zwevende cementchape ongeveer 10 cm

Wanden, bijkomende voorzieningen:
• (7) voorzetwand op de zware scheidingswand
• (8) voorzetwand op de zware gevelwand
Vloeren/plafonds, bijkomende voorzieningen:
• (9) geluidisolerend verlaagd plafond

Ruimte-akoestiek:
• (10) geluidabsorberend verlaagd plafond
• (11) geluidabsorptie verspreid op de wanden, variabel volgens 
de functie van het lokaal; zie deel ‘geluidabsorptie’

8 cm  zwevende dekvloer
3 cm  isolatie
6 cm  druklaag
32 cm welfsel



28 29
Heist-op-den-Berg - studieopdracht Academies  

Auditorium
Het auditorium is een bijzondere situatie, omdat het zich bevindt 
onder de buitencirculatie, en gericht naar het binnenplein, met een 
beglaasde en te openen gevel.
De dakconstrcutie van het auditorium is zwaar en ontdubbeld.  De 
basisplaat is een zware betonplaat, daarop komt een thermische 
isolatie in minerale wol, en de dakdichting.  Het loopvlak, de 
onderdoorgang, bestaat uit zware en grote tegels die trillingsdempend 
op de dakbedekking liggen.  Dit pakket heeft een hoge lucht- en 
contactgeluidisolatie; een dergelijke oplossing hebben we reeds met 
succes toegepast, b.v. in het buitenopditorium boven de grote zaal in 
CC De Grote Post te Oostende.

Danszaal
De danszaal is voorzien van een hoogwaardige zwevende vloer om de 
loopgeluiden naar de onderliggende lokalen te dempen.

Installatiegeluid
Om de installatiegeluiden te beperken, zijn een groot aantal 
voorzieningen genomen.  Deze worden in detail besproken in het 
dossier technieken.  De belangrijkste maatregelen zijn:
• Verticaal kanalentracé: om de rondgang zo veel mogelijk 
vrij te houden van kanalen, is er voor gezorgd om de kanalen zo fijn 
mogelijk te verdelen over verschillende verticale leidingenkokers.  
Deze kokers vormen mee een element in de geleding van de rondgang.  
Hun fijnemazige inplanting laat toe om de horizontale tracés zo veel 
mogelijk te beperken en om in de toekomst eenvoudig aanpassingen 
aan de lokaalindeling te kunnen volgen.
• Horizontaal kanalentracé: dit verloopt in een strook tussen de 
rondgang en de lokalen, waar plaats is voor de nodige geluiddempers 
om overspraak tussen lokalen te vermijden en om de laatste geluiden 
van de ventilatoren, brandkleppen en regelingen te dempen.
• De roosters in de lokalen zijn allemaal voorzien in voldoende 
lage luchtsnelheden om stromingsgeluid te beperken.
• De luchtbehandelingskast bevatten de nodige geluid- en 
trillingsdempers.
• Elektriciteit: kabeldoorvoeren worden akoestisch geïsoleerd 
bij de doorgang doorheen de gangwanden, en inbouwdozen van 
elektriciteit in lichte dubbele wanden maken gebruik van luchtdichte 
potjes.

Geluidisolatie van de gevel
Met een lichte gevelconstructie met een isolatie in minerale wol 
en de gepaste panelen binnen en buiten, kunnen we geluidisolatie 
van meer dan 50 dB bekomen.  Ook voor een academie is dit dus een 
oplossing.
De vensters hebben gelaagde beglazing die ook de nodige akoestische 
isolatie realiseert.
Deze maatregelen zorgen niet enkel voor de isolatie van 
buitengeluiden, maar ook voor de isolatie van geluiden van binnen 
naar de omwonenden.
Auditorium
Voor de geluidisolatie van het auditorium naar de buitenruimte 
kunnen we verschillende opties bekijken.  De basis is een gevel met 
akoestische beglazing, die open kan. Afhankelijk van de gewenste 
geluidisolatie met het binnenplein kan hiervoor langs de binnengevel 
nog een verplaatsbare wand toegevoegd worden om een heel hoge 
geluidisolatie te bekomen.

Geluidabsorptie in muzieklokalen
In alle muzieklokalen is het van belang de juiste galm te bekomen én 
de luidheid te beheersen.  Om deze reden hebben we het volume van 
de ruimten voldoende groot genomen.  Een voldoende groot volume 
laat toe om veel geluidabsorptie te plaatsen, en, indien gewenst, 
toch de nodige nagalm te behouden.
De vorm van een aantal ruimten wijkt in grondplan af van de 
rechthoek, om resonanties in het horizontale vlak te onderdrukken 
en de geluidabsorptie beter tot zijn recht te laten komen.

Daarnaast is een zekere variatie van de nagalmtijd gewenst. We 
stellen een concept van geluidabsorptie die kan variëren volgens 
het gebruik van het lokaal.  Onderzoek heeft immers uitgewezen dat 

muzikanten een verschillende akoestiek verwachten naargelang het 
instrument dat zij bespelen.

We voorzien in de ruimten een basisabsorptie zodat de nagalmtijd 
nergens te hoog is en de luidheid van de ruimten onder controle is.  
Deze geluidabsorptie wordt in hoofdzaak aan het plafond voorzien, 
maar elementen van het vaste meubilair kunnen hiertoe ook 
bijdragen.
Anderzijds is een snelle aanpassing van de nagalmtijd ook een 
voordeel.  Dit bekomen we bijvoorbeeld door geluidabsorberende 
gordijnen te voorzien in alle leslokalen.  Door de gordijnrail voor 
verschillende wanden te laten doorlopen en het gordijn in enkele 
panden op te splitsen, kan men de akoestiek van het lokaal ruim 
bijregelen.

De onderstaande foto geeft een voorbeeld. De aanpasbare 
geluidabsorptie kan ook met andere middelen, bijvoorbeeld met 
wandpanelen die men op een eenvoudige manier kan ophangen of 
weer kan verwijderen.Door de combinatie plafondabsorptie en 
wandabsorptie (aanpasbaar) kunnen we de uiteenlopende nagalmtijden 

Door de combinatie plafondabsorptie en wandabsorptie (aanpasbaar) 
kunnen we de uiteenlopende nagalmtijden 

• Balletklas
In deze ruimte volstaat de plafondabsorptie en kunnen de wanden 
vrij blijven.
• Auditorium
In het auditorium is de belangrijkste geluidabsorptie op het plafond 
voorzien. We hebben voorzien om dit lokaal in basis redelijk galmend 
te laten, door grote delen van het plafond geluidreflecterend te 
maken, en weinig gordijnen te hangen. Uit overleg met de gebruiker 
zal in het definitieve ontwerp de keuze gemaakt worden hoe ver men 
hier in wenst te gaan. Er is een voldoende oppervlakte grodijnen 
vorozien om het auditorium ook geschikt te maken voor spraak.

• Circulatieruimten, rondgang
• 
Ook in de circulatieruimten wordt voldoende geluidabsorptie 
voorzien, om de rumorigheid van deze ruimten te beperken.  Ook hier 
kan het vaste meubilair hiervoor ingezet worden.

Planning en Timing van de studieopdracht
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Algemene Organisatie
Vanuit de combinatie wordt een coördinerend architect aangesteld 
(CA; dat deel is van her kantoor). De terugkoppeling intern gebeurt 
evidentsgewijs. Vanuit het team worden twee Projectarchitecten 
aangesteld (PA).

Relatie Bouwheer
De CA is het aanspreekpunt voor de bouwheer. De CA woont alle 
besprekingen met de bouwheer bij, al dan niet ondersteund door zijn 
projectarchitect of studiebureaus. Dit zorgt voor een eenvoudige 
communicatielijn voor de opdrachtgever/gebruiker.

De CA is verantwoordelijk voor de doorstroom van informatie van de 
bouwheer naar het ontwerpteam (wensen) en omgekeerd.

De communicatie over de ontwerpen gebeurt via de nodige 
presentatietekeningen, maquettes en 3d-simulaties om de bouwheer 
goed te informeren. Daarnaast worden de ramingen steeds up-to-date 
gehouden door de calculator.

Cel ontwerp
De fases initiatie tot en met voorontwerp worden geleid door de 
projectarchitect. Hij wordt daarbij ondersteund door een team 
bestaand uit architecten (ontwerpen van deeloplossingen, specifieke 
problemen) en bouwkundig tekenaars (maken van de nodige 
presentatietekeningen, bouwaanvraagdos- siers, opmetingen, ...).

In deze fase is er een continue terugkoppeling met de studiebureaus. 
Indien nodig worden zij betrokken bij de gesprekken met 
de opdrachtgever (beslissingen inzake comfort, akoestiek, 
kostenbeheersing, ....)

De resultaten van de opmeting van de bouwkundig tekenaars worden 
per fase verwerkt in een raming door de calculator. 

Cel uitvoeringsdossier
Eens het voorontwerp is afgewerkt, wordt het dossier doorgegeven 
aan de cel uitvoeringsdossier. Zij werken de ontwerpen verder uit 
tot een uitvoerbaar geheel. Hiervoor wordt een verantwoordelijke 
voor het uitvoeren van het dossier aangesteld die het gebouw 
verder uitwerkt in samenwerking met zijn team. Dit resulteert in 
afgewerkte aanbestedingstekeningen en een uitgewerkte meetstaat. 
Dit dossier wordt verder  aangevuld  met het lastenboek. 

Uitvoering
De bouw van het project is in twee opeenvolgende fases. Op deze wijze 
vind er zo gering mogelijke overhuizing plaats en minimaal gebruik 
van tijdelijke lokalen. De werfopvolging zal gebeuren door twee 
ervaren werfopvolgers. Zij wonen uiteraard de werfvergaderingen 
bij en doen de noodzakelijke voorbereidingen hiervoor. Zij kunnen 
rekenen op de projectarchitecten en het team van de opmaak van het 
bouwdossier om mogelijke problemen op te lossen.
De werfverslagen worden ter plaatse genoteerd door de 
werfverantwoordelijke in een vooraf afgesproken format. De verslagen 
worden op kantoor door secretariaatsmedewerkers uitgetikt en 
verdeeld aan de betrokken partijen en dit binnen de contractuele 
termijnen.
De werfverantwoordelijke woont, samen met de coördinerend 
architect de stuurgroepvergadering bij. De coördinerend architect 
blijft het aanspreekpunt voor de bouwheer in alle fases. 
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