
 ONTHAALPAVILJOEN GAASBEEK 
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Gaasbeek, de museumtuin en het 
omliggende park
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In dit stadium van ontwerp en gesprekken met de 
opdrachtgever, beperken onze architecturale intenties zich 
uiteraard nog tot reflecties en schema’s die op tafel worden 
gelegd om toekomstige discussies te voeden. Om een goed 
inzicht te krijgen in de interacties tussen het onthaalpaviljoen 
en het domein van het kasteel van Gaasbeek, tussen de 
bezoeker en zijn weg door het park, de ontdekkingen die hij 
daar doet en de actieve rol die hij daar speelt, hebben we 
niettemin een eerste ruimtelijke benadering op papier gezet. 
Deze heeft de vorm van een grafisch verhaal van wat het 
parcours zou kunnen zijn van een bezoeker, maar ook van 
een gebruiker die dagelijks op het domein werkt. 

Het landschap waarin het project is ingebed, is een 
subtiele en coherente compositie (zie afb. 01. Compositie-
elementen van het landschap). Op het domein bevinden zich 
verschillende elementen die elk een specifieke articulerende 
rol spelen (de voormalige conciërgewoning, het kruithuis, de 
steunmuren van de terrastuinen) of de hoofdaccenten vormen 
(het kasteel, de triomfboog en de Sint-Gertrudiskapel). De 
toegangsdreef, de perspectieven vanuit de hoger gelegen 
tuinen en de lindendreef verbinden deze elementen met 
elkaar en doorkruisen het domein.

Drie grote lijnen structureren het park: de schuine lijn van 
de toegangsdreef (die vergelijkbaar is met die van het park 
van Groenenberg), de orthogonale aanleg van de tuinen en 
terrassen en de dwarse lijn van de lindendreef.

De belangrijkste hefbomen waarvan het voorstel zich 
bedient om zich in te passen in deze landschapscompositie 
zijn de toegangsdreef en de terrastuinen (zie afb. 02 
Grote lijnen van het landschap). De toegangsdreef vormt 
de oriënterende krachtlijn vanaf het toegangshek aan 
de ‘vestibule’ van het park tot aan het kruithuis waar ze 
afbuigt en langs de terrastuinen loopt. De voormalige 
conciërgewoning volgt de richting van deze structuur, net 
als de oostelijke grens van het perceel waar het paviljoen 
moet komen. De autoparking aan de noordelijke grens van 
de site herneemt dan weer de richting aangegeven door de 
opeenvolging van terrastuinen. Vanuit deze tuinen vertrekt 
een hele reeks doorkijken door de lindendreef, in de richting 
van de triomfboog in het zuiden van de site en van de 
toegangsas van het kasteel.

Om echt als ingang van het domein van het kasteel van 
Gaasbeek te kunnen fungeren, moet het architectuurontwerp 
de karaktertrekken van het park overnemen en zich inpassen 
in zijn landschapscompositie. Het moet ook de plaats zijn 
waar de wandelaar die toekomt of vertrekt wordt onthaald 
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en waar hij zijn ontdekkingen kan delen. Het moet ook de 
ambassadeur zijn van het domein, de aanwezigheid daarvan 
kenbaar maken langs de Kasteelstraat en een tipje van de 
sluier oplichten over de magie van het geheel. 

Wat betreft de aansluiting op de al bestaande 
hoofdtracés, wil het architecturale voorstel twee registers 
articuleren (zie. afb. 03 Grote lijnen van het ontwerp). Het 
eerste herneemt de oriëntatie van de terrastuinen die het 
noordelijke gedeelte van het domein structureren en het 
begin vormen van de perspectieven naar het lagergelegen 
park. Dit eerste register is een voortzetting van de elementen 
die zorgen voor de leesbaarheid en zichtbaarheid van het 
landschap voor de bezoekers. Het tweede register sluit aan 
bij de compositie van de ‘landschapsvestibule’ waarvan 
de toegangsdreef de richting aangeeft. Dit tweede register 
doet het paviljoen aansluiten bij de reeks betekenisvolle 
elementen die de toegangssequentie van het park vormen.
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Op de kruising van deze twee geometrieën, articuleren 
zich drie ‘compositie-elementen van het ontwerp’ (zie. afb. 
04 Compositie-elementen van het ontwerp) en weerspiegelen 
de ‘compositie-elementen van het landschap’: een dak dat 
aan de ingang van het park alle gebruikers (personeel en 
bezoekers) verenigt, ruimten die de verschillende functies van 
het paviljoen onderling articuleren, een hal die het paviljoen 
met zijn onmiddellijke omgeving verbindt (vanaf de verste 
hoek van de parking tot aan het begin van de dreef).

Het dak vormt het eerste register dat garant staat voor de 
zichtbaarheid van de instelling aan de rand van het domein. 
De ruimten en de hal vormen het tweede register, dat van het 
gebruik van het paviljoen en het traject van de wandelaars 
aan de ingang van het park.

Door de kruising van de oriëntatie-assen van het dak 
en het paviljoen dat het bedekt (specifieke ruimten en 
hal), ontstaat een grote overdekte buitenruimte die de 
bezoekers verwelkomt, zowel vanaf de parking als vanaf de 
Kasteelstraat. Deze overdekte ruimte vormt als het ware een 
luifel die zich opent in de richting van de toegangsdreef en 
van de bezoeker die op het domein toekomt of het verlaat.

Onder het dak zijn de ruimten volgens een 
dambordpatroon geschikt (zie Plannen van de 
benedenverdieping en verdieping van het paviljoen). Hierin 
zijn de functies van het gesloten depot, archief en bibliotheek 
en ook de werkruimten en kantoorruimten ondergebracht, 
evenals een berging, sanitair en technische lokalen. Door 
deze structuur is het hart van het paviljoen volledig open 
en doorlopend. Dit vormt de inkomhal van het kasteel van 
Gaasbeek die volledig is gericht op het eigenlijke onthaal en 
de Museumshop.

De bezoeker komt de hal binnen via de beglaasde hoeken 
die de vier ruimten met elkaar verbinden. De inrichting van 
het paviljoen oriënteert de ingangen richting autoparking, 
Kasteelstraat, toegangsdreef en de fietsenparking in het 
zuiden van de site (zie. verder onder Aanleg visie). Deze 
centrale ruimte is een soort antichambre van het kasteel, 
waar de bezoeker informatie kan krijgen over de mogelijke 
wandelingen en activiteiten, even kan gaan zitten om op 
vrienden te wachten of snuisteren in de Museumshop.

De belangrijke ‘logistieke’ functies zijn ondergebracht in 
de vier ruimten die de hal omgeven: het gesloten depot en 
de werkruimte bevinden zich aan de kant van de autoparking. 
De ruimte voor archief en bibliotheek, bevindt zich in het 
gedeelte uitgevend op de Kasteelstraat. De kantoorruimten, 
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met mezzanine, zijn naar de toegangsdreef gericht. De 
berging voor de opslag van tentoonstellingsmateriaal geeft 
uit op de fietsenparking.

De ingangen naar de verschillende ruimten zijn discreet 
maar concreet en het dagelijkse werk van de gebruikers van 
het paviljoen verloopt in nauw contact met de wandeling van 
de bezoekers die de hal doorkruisen. 

Het ‘verenigende’ dak is een zelfdragende structuur, die 
los staat van de ‘articulerende’ ruimten en de ‘verbindende’ 
hal (zie afb. 05 Structureel en energetisch principe). Zijn 
noord-zuid plooisel geeft het een zodanige stevigheid dat 
het de volledige oppervlakte (een vierkant met zijden van 
26,5 m) kan overspannen, slechts rustend op 4 steunpunten 
verspreid over de hal. In de noordelijke hellingen van het 
plooidak zijn openingen voor bovenlicht voorzien, terwijl 
de zuidelijke hellingen bekleed zijn met ideaal gerichte 
fotovoltaïsche cellen.

Het zichtbare beton zorgt voor een luxueus aandoende 
ruimtelijkheid (zie. Fotomontage van de hal van het 
onthaalpaviljoen): de overkapping in ruw beton beschut de 
overdekte buitenruimte en omvat het witte plafond van de 
binnenhal. Het geheel profiteert van strijklicht bij opkomende 
en ondergaande zon en de hele dag van diffuus bovenlicht.

Op iets meer dan 2 meter van de grond fungeert het dak 
als de aankondiging van het domein van het kasteel van 
Gaasbeek langs de Kasteelstraat maar ook bij de ingang 
van de dreef van de Groenenberg aan de straatzijde. Het 
gekartelde profiel van deze bekroning contrasteert met de 
groene achtergrond van het park, maar gaat er tegelijk een 
dialoog mee aan door de gefumeerde kleur van het beton, 
dat herinnert aan de grond van het domein en de schors 
van de bomen (zie Fotomontage op het paviljoen vanaf de 
Kasteelstraat op het voorblad).

Door zijn oriëntatie, proporties en materialiteit vormt het 
dak van het paviljoen het signaalelement van het ontwerp. 
Het is ook bijna als vanzelfsprekend geschikt voor een 
kunstintegratieproject dat zijn poëtische en gevoelige 
dimensie zal versterken. 

Volgens ons moet het kunstwerk vooraleer een 
zelfaffirmatie te zijn, veeleer een attitude te zijn die een 
dialoog aangaat met de architecturale intenties en ze 
zich helemaal of gedeeltelijk toe-eigent. Zowel voor de 
architect als de kunstenaar gaat het erom samen een stuk 
geschiedenis van het domein te schrijven.

Modelisatie van het ontwerp 
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Het grote dak is een oppervlakte-actieve structuur uit 
beton. Dankzij de vouwen heeft de dakplaat (ondanks zijn 
geringe dikte van 20cm) een zeer grote stijfheid in de richting 
van de vouwen. De krachten worden via het oppervlak 
naar de steunpunten overgebracht. Hierdoor kunnen grote 
overspanningen en uitkragingen op een structureel rationele 
manier gerealiseerd worden.

De perforaties in de noordelijke dakvlakken hebben geen 
belangrijke invloed op dit structureel principe 

Het dak wordt gedragen door 6 kolommen. Vier forse 
kolommen in het midden, en 2 slanke kolommen aan de 
rand. De vier forse kolommen zijn onderaan ingeklemd 
en zorgen eveneens voor horizontale stijfheid. De slanke 
kolomme, aan de rand vangen alleen verticale lasten op. 

De structuur van de vier volumes is onafhankelijk van de 
dakstructuur en bestaat uit klassieke massiefbouw: dragend 
metselwerk voor de verticale elementen en betonplaten 
(breedplaatvloeren of voorgespannen welfsels) voor de 
horizontale elementen. Dit is een snelle en economische 
bouwmethode.

Voor wat betreft de funderingen voorzien we, gezien de 
goede resultaten van de grondsondering, een algemene 
funderingsplaat op volle grond, met vorstranden rondomrond 
en een gedeeltelijke onderkeldering. De voeten van de vier 
forse kolommen zijn verbonden met grote funderingsbalken 
teneinde een inklemming te kunnen realiseren.

STRUCTURELE VISIE

De randbalken rondom het dak verhinderen het dak zich 
uitvlakt en zijn stijfheid verliest

Model van het dakPrincipe
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Principe

Voorstel opsplitsing : 1 “gebouw”

 ∙ Museumshop = F.D. Bijeenkomst “lage bezetting”

 ∙ Archief en bibliotheek : = F.D. Bijeenkomst “lage 
bezetting”

 ∙ Werkplekken : = F.D. “kantoor”

 ∙ Berging / san.publiek / ehbo = F.D. “andere”

 ∙ Werkruimten, depot, Techn. lokaal, sas = F.D. Technische 
ruimte

Eisen

 ∙ E-eis = oppvlaktegewogen gemiddelde

 ∙ Strengste eis vlg. functionele delen = E < 55

 ∙ Maar : strenger eis voor publieke organisatie => E< E50

 ∙ Eis PVE open oproep : niveau “Beter” => E40

Aandeel Hernieuwbare Energie

Tot 31/12/2017 : 10 kWh/m2

Vanaf 1/1/2018 : 15 kWh/m2

Middelen

Piste 1 : PV

Ja op voorwaarde 100% Zuid-georiënteerd

Piste 2 : Warmtepomp op Geothermie

Ontwerpstrategie

gewogengemidd. isolatieniveau gebouwschil : K28 

1. Isolatie

 ∙ Muren : U = 0,12

 ∙ Vloeren : U = 0,12

 ∙ Dak : U = 0,12

 ∙ Glas : U = 0,5

 ∙ Glasgevel (glas + profiel) streefdoel Uw < 1,0 
gewogengemidd. isolatieniveau gebouwschil : K281

ENERGETISCHE VISIE

2. Energieprestatie : streefdoel E50

2.1. Gebouwgebonden ontwerpstrategie

 ∙ Luchtledig bouwen 
- Museumshop : niveau “standaard” (veelvuldig
opengaande deuren)
- 4 boxen : n50 < 1h-1 of v50 < 2 m3/h.m2

 ∙ Warmterecuperatie / Ventilatie 
- Therm. rendement > 75%

 ∙ Inertie 
Streven naar therm. massa “zwaar” 
> +90% van de verticale & horzontale constructies heeft
vol.massa > 100 kg/m2
of
> geen verhoogde vloeren
> geen verlaagde plafonds
> therm. massa vloer- / plafondconstructies >100kg/m2
De thermische massa moet aanspreekbaar zijn want :
veelvuldig opengaande deuren => stabiel gebouw
nodig
Voorstel materialen : vloeren : geen hout wanden boxen:
30 cm kalkhennepbeton dichtheid 360 kg/m3

 ∙ Zomercomfort 
Beperken van risico op oververhitting dmv 
- Zware thermische massa
- Passieve zonwering ahv luifels
- Slagschaduw bomen
- Nachtelijk freekoeling dmv opdrijven debiet
hygiëneventilatie indien techn. haalbaar

2.2. Technieken

 ∙ Actieve verwarming / passieve koeling dmv geothermie 
(SPF > 4)

 ∙ Hyg. ventilatie dmv mech. ventilatiesyst. met dubbele flux 
en therm. rendement > 75%

 ∙ PV-panelen, zuid-georiënteerd => streefdoel : 15 
kWh/m2

 ∙ Verlichting : 
- LED-verlichting, met daglichtsturing in het
kantoorgedeelte / werkplekken en aanwezigheidsdetectie
in de sporadisch bezette lokalen
- Streefcijfer gebouwgemiddeld opgesteld vermogen P <
8 W/m2

20 Wij houden ons het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen op deze pagina aan te brengen

Vallox 200 SE

VERBINDING MET DE CENTRALE VERWARMING 

Verbinding van de MLV voorverwarming / koeling P   Circulatie pomp, niet meegeleverd. Door het risico op  
  condensatie, moet de pomp geschikt zijn voor het
  pompen van vloeistof kouder dan de omgevings
  temperatuur. (bijv.: Grundfos UPS 25-80 180).

MV Solenoide klep, niet meegeleverd. De klep moet
  geschikt zijn voor de aangevoerde vloeistof

      (bij.: ELV 20004, Stig Wahlstrom)
Y     Terugslagklep, niet meegeleverd
R Afsluitklep; stopklep, niet meegeleverd.
IP Ontluchter, niet meegeleverd; wordt geplaatst na de

  pomp en op het hoogste punt in het netwerk.

Warmtepomp 

Grond collector
De batterij is verbonden met de leiding afkomstig van de grondcollector. Indien er nood is aan verwarming of koeling, dan zal de sturing van de unit
de solenoide klep (MV) openen en de pomp P laten starten. De batterij heeft M12 PVC aansluitingen(M). Controleer de vriesweerstand van het
vloeistof dat gebruikt wordt met de grondcollector.

De batterij is verbonden met de leiding afkomstig van de grondcollector. Indien er nood is aan verwarming of koeling, dan zal de sturing van de 
unit de solenoide klep (MV) openen en de pomp P laten starten. De batterij heeft M12 PVC aansluitingen(M). Controleer de vriesweerstand van 
het vloeistof dat gebruikt wordt met de grondcollector.

P   Circulatie pomp, niet meegeleverd.  
  Door het risico op condensatie, moet de pomp  
  geschikt zijn voor het pompen van vloeistof  
  kouder dan de omgevings temperatuur. (bijv.:  
  Grundfos UPS 25-80 180). 

MV Solenoide klep, niet meegeleverd. De klep  
  moet geschikt zijn voor de aangevoerde 

      vloeistof (bij.: ELV 20004, Stig Wahlstrom) 
Y     Terugslagklep, niet meegeleverd 
R     Afsluitklep; stopklep, niet meegeleverd. 
T     Terugslagklep, inbegrepen 
E     Debietcontrole klep, niet inbegrepen 
IP Ontluchter, niet meegeleverd; wordt geplaatst

  na de pomp en op het hoogste punt in het  
  netwerk. 

Radiator verwarming 

Vloerverwarming 

Grondcollector 

Instelling 
warm water 

Warmte-
pomp 

Verbinding van de MLV voorverwarming / koeling 

Het is soms handig om de unit direct te koppelen aan het bestaande verwarmingsnetwerk. Een aangesloten radiator heeft het risico van bevriezing,
hoewel er alles aan gedaan werd om dit te kunnen vermijden.  De unit stopt telkens als de luchttoevoertemperatuur onder een ingestelde waarde 
daalt en zal automatisch heropstarten als het gevaar op bevriezing is geweken. Het minimum debiet van het water naar de batterij kan ingesteld 
worden met de kleppen R, dewelke ook kunnen worden gebruikt als afsluitklep. Geen water mag naar de batterij komen zolang de aanwezige 
verwarming niet actief  is of het volledige systeem werd ingeregeld. Dit om elke mogelijke bevriezing van de batterij tegen te gaan.
De watercirculatie in het verwarmingsnetwerk in verbinding met de unit en de circulatiepomp mag niet gestopt worden tijdens het stookseizoen.

Verbinding van de VKL naverwarming 

P     Circulatiepomp
MV  Solenoide klep
Y     Terugslagklep
R     Afsluitklep; stopklep
T      Terugslagklep
E     Debietcontrole klep
IP    Ontluchter

Vloerverwarming
radiatoren of indirect (aangrezend verwarmd)
Appart geklimatiseerd

Deze nota is aanvullend op de bijgevoegde 
“Uitgewerkte aanpak van duurzaamheid volgens de 
duurzaamheidsmeter van het Facilitair Bedrijf”



Zoals al eerder gezegd willen de architecturale voorstellen 
die we vandaag op tafel leggen vooral denkpistes openen 
die de toekomstige discussies met de opdrachtgever kunnen 
voeden. De benadering van de landschapsarchitectuur 
waarin dit ontwerp wordt opgenomen, moet eveneens 
grondig besproken worden met alle ‘experts’ van het domein, 
onder meer het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het terrein dat voorzien is voor het project heeft het 
voordeel dat het grenst aan de Kasteelstraat en tussen 
de autoparking en de ‘toegangsvestibule’ van het domein 
ligt (zie. afb. 06a Inrichting van de omgeving – actuele 
interventieperimeter). Het ligt daarentegen buiten wat 
momenteel de toegangssequentie van het domein vormt, 
met name het toegangshek en de dreef tot aan haar bocht ter 
hoogte van het kruithuis.

Momenteel is de toegang tot het eigenlijke domein 
trouwens bijzonder intimistisch met zijn kleine open ruimte 
voor het toegangshek. De autoparking heeft het voordeel dat 
ze de richting volgt van de terrastuinen maar de inrichting 
ervan laat momenteel erg te wensen over en ze heeft geen 
enkele band met de ‘toegangsvestibule’ van het domein. 

Gezien de sterke en zwakke kanten van de 
toegangsstructuur (autoparking – paviljoen – vestibule) lijkt 
het ons interessant om een landschapsinterventie voor te 
stellen die de autoparking, het paviljoen en de ‘vestibule’ met 
elkaar verbindt, zodat al deze elementen kunnen profiteren 
van de kwaliteiten van de twee andere en het domein een 
kwalitatief hoogstaande toegangsruimte krijgt (zie afb. 06b 
Inrichting van de omgeving – voorgestelde reflectieperimeter):

De bosaanplanting van het domein kan doorlopen tot 
het zuidelijke gedeelte van het terrein waar het paviljoen 
moet komen en zo een buffer vormen die de dreef visueel 
van de autoparking scheidt. Het beboste gedeelte dat zich 
momenteel tussen het paviljoen en de dreef bevindt, kan 
dan opgenomen worden in de toegangsstructuur zodat een 
echte ‘onthaalvoorhof’ ontstaat waar het parcours van alle 
bezoekers begint of eindigt.

Het toegangshek dat de grens vormt met het domein 
vanaf de noordoosthoek tot aan het perceel van het paviljoen, 
kan hertekend worden om de ‘voorhof’ te definiëren en te 
benadrukken. Het loopt dan achter het paviljoen door tot aan 
de autoparking en wordt een lineair signalisatiebaken dat 
over de hele breedte van de toegangsstructuur doorloopt. 
De fietsenparking kan worden aangelegd achter het 
paviljoen, langs het hek tussen de bestaande parking en de 
toegangspoorten van het domein.

AANLEG VISIE

De topografie van de site wordt lichtjes aangepast om 
de bezoekers toe te laten om vanaf de autoparking via 
het paviljoen gemakkelijk de ‘voorhof’ te bereiken. Voor 
de landschapsinterventie wordt vanzelfsprekend gebruik 
gemaakt van al bestaande texturen. Het licht gestabiliseerde 
dolomiet dat oplicht in de dreef, loopt ook door in de 
‘voorhof’, en wordt daar geritmeerd door de steenvoegen die 
de hellingen stabiliseren. 
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AFB. 06A INRICHTING VAN DE OMGEVING/ ACTUELE INTERVENTIEPERIMETER
TOEGANGSHEK
ACTUELE INTERVENTIEPERIMTER
PARCOUR VAN DE BEZOEKERS
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AFB. 06B INRICHTING VAN DE OMGEVING/ VOORGESTELDE INTERVENTIEPERIMETER
TOEGANGSHEK
VOORGESTELDE INTERVENTIEPERIMETER
PARCOUR VAN DE BEZOEKERS

Ingang van het Prye kasteel 

Voorbeeldaanleg in dolomiet



SITUATIEPLAN 1/500

AFB. 03A GROTE LIJNEN VAN HET ONTWERP
TERRASTUINEN EN LANDSCHAPSTRUCTUUR VAN DE PARKING
MUUR VAN DE TERRASTUINEN




