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Volumetrie : luifel en plein als generator voor intermenselijk contact en bindmiddel van de twee academies. 



(3) Streamside Day (still), Pierre Huygue, 2003

(4) Streamside Day (still), Pierre Huygue, 2003

(5) Streamside Day (still), Pierre Huygue, 2003

(1) La Danse. Henri Matisse, 1910

(2) Clear Ideas. René Magritte, 1958
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UITGANGSPUNT

Elke stad en gemeente is in voortdurende transformatie. In de moderne stad vindt de meerderheid 
van die mutaties hun oorsprong in belangrijke stedenbouwkundige  plannen waardoor elke generatie 
zijn stempel drukt op de gemeenschappelijke  sociale doelstellingen en conflicten oplost dmv 
technische middelen. Huidige tendensen hebben aangetoond dat kleine acties door individuen of 
kleine samenwerkende collectieven een grotere wereldwijde impact kunnen hebben dan de 
traditionele "upside down" strategieën. Daarom geloven we dat elke actie die betrekking heeft op een 
publiek gebouw of instituut, een mogelijkheid kan zijn om de stedelijke toolset van een stad uit te 
breiden en naar een hoger niveau te tillen. Onder die voorwaarden stelt het project voor om het 
resultaat van de energie geïnvesteerd in het vernieuwen en aanpassen van de bestaande campus te 
delen en een publieke ruimte te creëeren gerelateerd aan de kunsten die open stelt naar de 
gemeente.

De uitdaging is : hoe kunnen we een sympathieke publieke ruimte met een heldere identiteit 
creëeren? Meer nog, hoe kunnen we dit doen in coherentie met de aanwezigheid van een bestaande, 
reeds functionerende constructie? Het antwoord,is er eigenlijk al. We benaderen de site en analyseren 
het bestaande, en eerder door aan te vullen dan door te vervangen, trachten we het bestaande te 
versterken.

Meer dan een gebouw, definiëren we MuWoDa en BTK als een kleine stedelijke cluster. Het bestaande 
gebouw kan beschreven worden als een groep heterogene volumes gelinkt door een dunne 
betonnen plaat. Maar vanuit een publiek standpunt heeft het perceel geen enkele identiteit en 
fungeert het binnengebied als een parking of tijdelijke opslagplaats.

Wij stellen voor de plaat door te trekken en om te vormen tot een belangrijk architectonisch  element, 
dat een aantal heterogene volumes kan bundelen zodat ze plots deel van een geheel worden, deel 
van een familie. In dit geval wordt een multifunctioneel  auditorium toegevoegd tot de familie. (1)

Het toegangsniveau van de Oude Godstraat introduceert de site als een uitbreiding van het stedelijk 
weefsel, fungerend als gemeentelijke  publieke ruimte. Omringd door klaslokalen, voorstellingsruimten  
en andere faciliteiten, kan deze nieuwe ruimte zich inschrijven in het masterplan als deel van het 
netwerk. 

Dit openbare plein wordt ook beschouwd als het dak van een solide plateau, een programmatorisch  
en geologisch volume dat zuid gericht is en waarin MuWoDa is gevestigd. Deze materialisatie werkt 
tweeledig: aan de ene kant vormt het de belangrijkste  draagconstructie;  anderzijds , brengt het de 
gewenste geluidsisolatie  tussen de muzieklokalen of repetitielokalen . Het voorstel is ontwikkeld 
uitgaande van het contrast tussen het lichte en luchtige bovenaan en het massieve en minerale in de 
sokkel ; tussen het binnenbrengen van daglicht en de onafhankelijkheid  van geluiden; tussen het 
eeuwige en tijdelijke; het vaste en mobiele. (2)

Het voorstel kan een belangrijk instrument worden voor de studenten en docenten van de campus. 
Een architectonische  instrument die de gemeente Heist-op-den-Berg  toelaat een karakteristieke 
ruimte aan te bieden om in open lucht tentoonstellingen , performances, schilderlessen , lokale feesten 
of concerten van gelijk welke aard te organiseren. Een openbare ruimte die geregeerd wordt door de 
kunsten; de Heist-op-den-Berg  Kunsthal .  (3) (4) (5)



ALGEMEEN CONCEPT 

GEBOUW ALS PLEIN, PLEIN ALS PODIUM

Als uitgangspunt nemen we de kunstcampus als plek waar ervaring, kennis en creativiteit uitgewisseld 
worden, een plaats waar gecreëerd wordt en waar gemeenschappelijke  meerwaarde wordt gevormd. 
De nieuwe campus als gebouw is dan ook meer dan een loutere invulling en schakeling van de 
gegeven outputspecificaties  maar wordt bedacht als een potentieel onderzoeksinstrument  en drager 
van gedeelde en te delen kennis.

Een school is een plaats waar focus en contact, isolement en informele interactie centraal staan/in 
relatie tot elkaar dienen te staan. Focus wanneer er gewerkt en lesgegeven wordt, naar binnen 
gekeerd, intiem. Voor en na de lessen (out of focus) moeten onderling contact en interactie de 
kernwoorden zijn. Intermenselijke  relaties tussen studenten onderling, docenten en studenten, 
passanten en gebruikers, publiek en performer, als ook contact met het werk dat geproduceerd en 
tentoongesteld wordt. De academie wordt opgevat als een plein, het plein als een podium, 
“toonruimte” , het schoolgebouw wordt atelier/coulissen .

Op die manier wordt de campus geïnterpreteerd  als oplaadpunt en injecteert het kunst en cultuur in 
zijn omgeving via plein en publieke ruimte.

HET PLEIN

Op het plein zijn geen barrières. Hier ontstaat de relatie tussen gebruiker en passant, tussen campus 
en gemeente. De campus neemt een belangrijke positie in het nieuwe masterplan van de gemeente. 
Het vormt een toegangspoort  tot het nieuwe groene centrum met de focus op de Berg en het 
Gouden Plein. Het nieuwe campusplein is een rustpunt onderaan de berg, in het centrum van de 
gemeente waar cultuur de focus is.
Aan dit plein zijn de inkom en expo van de campus gekoppeld. Hier bevindt zich ook het auditorium 
dat als publieke ruimte centraal staat in de nieuwe configuratie. Weliswaar beschut en beschermd 
door de luifel rond het plein, onder toeziend oog van één deel van de school en gedragen door een 
ander, maar niettemin hét centrum van de nieuwe publieke ruimte. 

De straat loopt door in het gebouw, enkel de luifel vormt een ruimtelijke overgang tussen publiek en 
privaat-publiek . De bezoeker/gebruiker  ontdekt eerst de open ruimte en pas in tweede instantie de 
inkom/exporuimte . Op deze manier werpen we geen enkele mentale of fysieke drempel op die een 
maximaal gebruik van het gebouw in de weg staat en stelt de campus zich genereus open t.o.v. de 
gemeente.

Universiteit van Bologna
De traditie van de onderwijscampus kwam tot 
stand in Middeleeuwse Europese universiteiten, 
waar studenten en  docenten samen leefden en 
werkten in een kloosteromgeving. De notie van 
de meerwaarde van zulke setting voor het 
academische leven verspreidde zich later 
wereldwijd.   

Campus Martius.
De Latijnse term campus betekent 'open ruimte, 
vlakte, veld.

Architecture isn't just buildings. (L. Woods)
“...architecture has to do with the relations between 
people and how they decide to change their 
conditions of living.”
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Forum van Jerash, Jordanië. 
De kolommen markeren de locatie, een 
overdekte wandelgang, waar de stallen van 
marktkramers opgesteld werden. De halfronde 
vorm en sporen van een centraal podium 
gelijken op een theater.



BESTAANDE GEBOUWDE CONTEXT

De basisopzet van het ontwerp is het vertrekpunt, de bestaande sokkel in donkerbruin 
gevelmetselwerk , de doorgetrokken betonplaat en de 2 volumes in lichtgeel metselwerk vormden een 
solide basis waarop we konden verder bouwen. Door een aantal vormelijke verwijzingen bleef het 
gebouw echter nostalgisch terugkijken naar een verleden dat het nooit meer zou vervullen 
(concertzaal) . De eerste actie was dan ook het wegsnijden van deze verwijzingen om zo het gebouw 
de kans te geven zich los te wrikken van haar verleden en radicaal in te zetten op de toekomst.

Concreet betekent dit dat de annexen die ooit voorzien werden als functies horend bij de nooit 
gerealiseerde concertzaal worden weggenomen en de daarin ondergebrachte  provisoire invulling een 
nieuwe locatie krijgt in het hernieuwde organigram van de campus. 

De sas tussen de voorziene concertzaal en de inkomhal-foyer  die nu dienst doet als secretariaat 
verdwijnt in het nieuwe plan en wordt opgesplitst : het BTK-secretariaat  komt te liggen in de inkomhal 
onder de huidige danszaal, gekoppeld aan de exporuimte, het directeurslokaal  en de leraarskamer, het 
MUWODA-secretariaat  komt onderaan de nieuwe inkomtrap naast de MUWODA lokalen te liggen, op 
het kruispunt tussen expo/trapkast , circulatie tussen oud en nieuw en de patio.

We kiezen ervoor om het volume van de de huidige danszaal te behouden maar een andere invulling 
te geven. Er is een minimale impact langs de straatzijde : eerder een slimme, uitnodigende luifel als 
ingang tot de campus en het plein dan wel een nieuw opzichtig icoon in het straatbeeld.
 
De kelderruimte onder het overgebleven volume die een beperkte hoogte heeft, zal berging en het 
OCMW archief herbergen.

  Ook het afgeknotte, drie verdiepen hoge volume dat tegen het hoofdgebouw werd opgetrokken en 
oorspronkelijk  voorzien werd als connectie tussen het hoofdgebouw en de nooit gerealiseerde 
concertzaal verdwijnt ten voordele van de éénduidige architecturale  ingreep van het plein en de luifel. 
De danslokalen die hier momenteel gevestigd zijn verhuizen hierdoor naar -1, grenzend aan de 
achtergevel en met zicht op de nieuwe groene buffer. Bestaande situatie, straatgevel
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Ontwerpschets bestaande toestand - gevelinvulling
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Visualisatie : zicht vanuit de Oude Godstraat door de bestaande gevel in de nieuwe academiecampus



STEDENBOUWKUNDIGE CONTEXT 

1. Campus en plein fungeren als nieuw cultureel rustpunt bij het binnenkomen aan de rand van de 
voetgangerszone (Oude Godstraat) en aan de voet van de berg.

2. De nieuwe uitbreiding van de campus wil bewust niet de concurrentie aangaan met de toren of de 
berg. Ze stelt zich eerder bescheiden op door zich in de helling in te graven en enkel diep op  het 
perceel achteraan op het nieuwe plein een beperkt volume bovenop het plein te plaatsen.

3. De bestaande openingen in de straatgevel van het huidige gebouw worden ingezet als sneak peak 
op de expositieruimte en doorzicht van op de straat door de nieuwe trapkoker tot in het hart van 
MUWODA. Bijkomend geeft ook de patio aan de straatkant onder de luifel een verdoken contact en 
inkijk in enkele muzieklokalen op -1.

4. Doorwaadbaarheid  : er wordt een trage voetgangers-  en fietsersdoorgang  voorzien langs de 
perceelsgrens met de buur. Deze doorgang in helling dient als buffer. (zie ook hoofdstuk Structuur)

5. Buitenaanleg (zie ook titel Groenaanleg verderop in het dossier  :  
- De patio's fungeren als de groene longen van het gebouw 
- Een groene buffer wordt voorzien tussen danslokalen en tuin van de buur 
- De parking voor leerkrachten en mindervaliden wordt gecombineerd met 
  groenaanleg t.h.v. de trechter naar de Hof van Riemenstraat
- de fietsenstalling(140stks .) wordt gesplits en bevindt zich onder de luifel aan 
  de inkom Oude Godstraat en achteraan aan de toegang via de Hof van 
  Riemenstraat .

Inplanting in connectie met de berg en het gouden kruispunt, toekomstvisie Masterplan voor Heist-op-den-Berg
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princiepsdoorsnede : academiecampus in relatie 
tot de berg
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Visualisatie : de verschillende elementen van de nieuw Academiecampus

niveau -1 met de Academie Muwoda

het Plein met inkom, expo, auditorium en bijkomende
BTK lokalen

de Luifel

bestaande BTK blokken en het nieuwe
auditoriumvolume met lokalen voor Woordkunst
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NIVEAU 0

LUIFEL

De gebruiker betreedt het academiecomplex  door vanaf de straat onder de luifel te wandelen en 
vervolgens via de inkom-expositieruimte , gesitueerd onder de luifel, het gebouw binnen te gaan. 
Hierdoor stelt het nieuwe campusgebouw contact (plein) voorop, gevolgd door overdracht (expo). 
Gekoppeld aan de exporuimte en direct gelieerd aan de inkom bevinden zich het BTK-secretariaat , de 
gemeenschappelijke  leraarskamer en het directeurslokaal . Dankzij de luifel ontsluit de academie zich 
aan de zuid-oost-zijde naar de straat om de bezoeker quasi letterlijk onder haar beschuttende 
vleugels te nemen. Vanaf daar wordt het gebouw laagdrempelig en uitnodigend voor iedereen die 
langs het gebouw wandelt of fietst - dit in tegenstelling tot de gevels die direct op de straat uitgeven.

EXPOSITIE

Exposeren van het geproduceerde materiaal (3D en 2D) gebeurt niet op één locatie in één ruimte. Het 
gebouw wordt opgevat als één fluïde expositieruimte met verschillende parameters en gradaties : de 
inkom-exporuimte  en trapkast, het plein al dan niet overdekt opgesteld, 2D presentatie in vitrines in 
elke circulatiegang, 3D in de patio's.   

Kunst kan niet bestaan in isolement. Enkel door een constante uitwisseling met haar context kan ze 
een maatschappelijke  dienstbaarheid  vervullen. Als kunstenaars hun output exposeren, kunnen 
anderen dit als input exploreren.  Omgekeerd genereert de maatschappij  input voor de kunstenaar. 
Een open huis of 'Heist-op-den-Berg-Kunsthal'  kan deze processen des te meer ondersteunen .

DISTRIBUTIE / CIRCULATIE / TOEGANKELIJKHEID

Het BTK-secretariaat  fungeert als circulatiehub, als doorstroom naar het bestaande hoofdgebouw 
waarin het volledige BTK-programma  zich bevindt of als verwijzing naar de trapkoker die toegang 
geeft to het onderliggende  niveau waar zich alle MUWODA lokalen bevinden en die rechtstreeks 
uitkomt op het MUWODA-secretariaat . 
Via de lift in het bestaande gebouw die in direct contact staat met de nieuwe inkomzone blijft het 
bestaande gebouw toegankelijk voor rolstoelgebruikers . Er wordt ook een tweede, nieuwe lift voorzien 
gelinkt aan de inkom aan de achtergevel en makkelijk bereikbaar vanop de parking. Deze bedient het 
nieuwe plein, het auditorium en de bovenliggende lokalen voor woordkunst. 
Tussen het nieuwe gebouw en de perceelsgrens met de naastliggende buur wordt een traag hellend 
vlak voorzien, wat zorgt voor een makkelijke, éénduidige doorwaadbaarheid  van het perceel, tegelijk 
vormt dit een buffer met de buur en wordt ze ingezet als afstandshouder om de interferentie met de 
fundering van de buur te vermijden. 
Alhoewel dit een externe snelle connectie vormt, kan de passant zich niet onttrekken van de campus. 
De ramen van de muzieklokalen die hierop uitgeven laten dit immers niet toe.
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NIEUWE BTK LOKALEN / ACADEMIE BEELDENDE EN TOEGEPASTE KUNST

De lokalen voor algemene beelden vorming worden ingepland onder de luifel op niveau 0. Ze geven 
uit op het binnenplein en staan in directe relatie tot het bestaande hoofdgebouw dat BTK huisvest.
Door de rechtstreekse connectie met het plein kan men zich inbeelden dat ze onder de juiste 
omstandigheden dit plein innemen als openlucht leslokaal.

AUDITORIUM

Via het plein en overdekt te bereiken onder de luifel wordt er een publieke inkom voorzien tot het 
auditorium zodat de ruimte desgewenst afzonderlijk van de academies , tijdens, voor en na de lesuren 
kan gebruikt worden.

Op pleinniveau is maximale transparantie en openheid in de gevels van het auditorium dé strategie 
om te komen tot de gewenste interactie tussen de twee academies, tussen de studenten onderling, 
tussen docent en student, tussen gemeente-inwoners  en gebruikers, tussen publiek en performer.

BESTAANDE ANNEX

Het bestaande volume met danszaal blijft behouden maar wijzigt van functie. Het wordt via een 
nieuwe verbinding over de luifel geconnecteerd met het bestaande hoofdvolume en draagt vanaf nu 
het modellokaal en de praktijkruimte 3D die nu op logische wijze gekoppeld worden aan de rest van 
BTK en ook dezelfde circulatie-assen , verticaal en horizontaal zullen gebruiken. Nieuwe daklichten en 
perforaties in de achtergevel op de eerste verdieping zorgen voor de ideale werkomgeving die dit 
programma nodig heeft.
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Visualisatie plein - luifel - auditorium - patio :  workshop buiten 

Visualisatie plein - luifel - auditorium - patio :   publieke ruimte

Visualisatie plein - luifel - auditorium - patio :  mogelijkheid tot organiseren van evenementen
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NIVEAU -1 EN TOREN

MUWODA / ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS

De geschakelde en geclusterde ruimtes van MUWODA vormen een geluids- en bewegingsfabriek , een 
productiebatterij . Logische circulatie-assen koppelen inkom met lokalen, lokalen met plein en de 
groene patio's met omliggende lokalen en distributiegangen . 
Via de patio's en de achter- en zijgevel wordt de intimiteit van de lokalen deels geconnecteerd  met 
het plein, met de trage doorgang naar de achterliggende percelen of met de achtertuin.
De hoofdtrap van niveau 0 naar -1 geeft uit op het MUWODA-secretariaat  en zorgt voor doorzicht van 
de straat naar de grote patio.  Achteraan het perceel kan me via een tweede circulatiehub met trap en 
lift de MUWODA-toren ingaan. Deze herbergt op niveau van het plein een multifunctioneel  auditorium 
- samen vormen zij het hart van de campus. Daarboven bevinden zich nog drie woordkunstlokalen .

CLUSTER PATIO

Een eerste cluster met kleinere lokalen wordt gegroepeerd rond de patio. Het betreft de bergruimte 
(M1.9 stor) en de omkleedruimte (M-1.1) bijhorend bij de dansruimtes aan de andere kant van de gang, 
enkele kleinere lokalen die in de gesupprimeerde  delen van het hoofdgebouw zaten (M1.5, M sec) en 
enkele kleinere leslokalen (M4, M14, M15).

CLUSTER DOORGANG

In de zijbeuk van -1 en geschakeld langs de helling die de trage doorgang over het perceel verzorgt, 
vindt men alle muzieklokalen met specifieke akoestische eisen. Deze worden zo ontkoppeld van de 
rest van de plateau. M11, M12, M13 en M15 trekken licht en lucht via ramen die uitgeven op de helling die 
langs het gebouw loopt. M7 en M10 geven uit op een patio aan de straatkant en bieden zo een eerste 
inkijk op de ondergrondse motor van het gebouw. M9 neemt licht, zicht en lucht aan de tuinkant, 
achterzijde van het gebouw.

CLUSTER TUIN
Aan de achtergevel grenzen de dansruimtes M1.9 en M0.7 en de grote lokalen voor algemene muzikale 
vorming en geschiedenis M6 en M8 aan de nieuwe groene buffer tussen de achtergevel van het 
nieuwe gedeelte van het campusgebouw en de tuin van de buur.

CIRCULATIE

Er loopt een externe zowel als een interne verbinding van de voorzijde van het gebouw naar de 
achterzijde. De interne circulatie is d.m.v. twee dwarsassen verbonden aan het bestaande gebouw. 
Hierop zijn de trapkokers en lift geënt die de verticale doorstroming mogelijk maken van -1 naar het 
plein en het auditorium en zo verder naar de lokalen van woordkunst die gegroepeerd worden 
bovenop het auditorium.

De ingang aan de achterzijde van het gebouw, overdekt onder het overhangende auditorium, brengt 
de mensen vanop de achterliggende  parkeergelegenheid  en fietsenstalling ofwel traag door niveau -1 
naar de trapkoker en lift aan de voorzijde of rechtstreeks naar de verticale circulatie die bezoekers via 
lift of trap afzet op het plein.

“Er is een reden waarom zoveel muzikanten starten in kelders 
en zolders, garages en ... Ruimtes die niet zozeer gekozen 
worden om hun ruimtelijke kwaliteiten maar eerder restruimtes, 
ruimtes die toelaten te focussen op de essentie, het maken van 
muziek.”
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Visualisatie zicht in de grote patio

Visualisatie zicht vanuit de danslokalen op de groene buffer
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Visualisatie : zicht vanuit het auditorium op het plein en de patio

Visualisatie : zicht op plein als podium
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Aanzicht achtergevel
schaal 1/250

Aanzicht straatgevel
schaal 1/250
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Langssnede C
schaal 1/250

Langssnede B
schaal 1/250

Langssnede A
schaal 1/250



MATERIALISATIE

EXTERIEUR

Lokalen in contact met de publieke ruimte voorzien we van een semi-permeabele  huid die 
transparantie en transluscentie , en dus de inval van extra daglicht, garandeert (cfr. strekmetaal , 
geperforeerde staalplaat ,...) zonder de intimiteit van de lokalen aan te tasten. Bij een beperkte 
hoeveelheid daglicht, in de winter en 's avonds, laat de gevel toe de omgeving bijkomend te verlichten 
met elektrische verlichting van binnenuit de gebouwen, wat zowel sociaal als energetisch interessant 
is.  De luifel evenals de onderliggende  bestrating wordt voorzien in ter plaatse gestort beton. Deze gaat 
over in andere behandelingen van hetzelfde materiaal  : het plein in betonklinkers en de vloerbekleding 
binnen in opgeschuurde beton. Zo verkrijgen deze zones een eigen identiteit zonder een al te sterke 
begrenzing, wat moet resulteren in eenzelfde, niet specifiek afgedwongen en afgelijnd gebruik.

INTERIEUR

Binnenin wordt het ter plaatse gestorte beton gemanipuleerd door de oppervlakte op te schuren, 
waardoor meer detaillering optreedt binnen eenzelfde oppervlakte. De betonnen afwerking is uiterst 
bestand tegen slijtage door het continue verplaatsen van functioneel materiaal, instrumenten , 
exposities,...   De wanden worden voorzien in gebeitelde snelbouwsteen , wit te schilderen. De wanden 
krijgen zo een reliëf, wat zorgt voor een sneller uitsterven van geluidsgolven en dus de akoestiek 
bevordert, zowel in de wandelgangen als in de lokalen en bureaus. Het witten van de wanden 
bevordert de lichtreflectie en vormt een kleurneutralere  achtergrond voor het exposeren van werken. 
De wanden kunnen worden voorzien van een vast ophangsysteem om werken te bevestigen. Ook de 
plafonds kunnen eventueel volgens een vast stramien van bevestigingspunten  voorzien worden. Dit 
zal samen met het verlichtingsplan worden uitgedacht.  In de muzieklokalen worden om de akoestiek 
nog te verbeteren vilten pendelelementen aan het plafond bevestigd.
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GROENAANLEG 

De groene structuren waarin de campus zich situeert en die zich uitstrekken over het lager gelegen 
landschap, worden als backdrop geëerd. De uitbreiding van de academies stelt zich nederig op door 
zich grotendeels onder de nulpas van de Oude Godstraat terug te trekken. Het open zicht vanuit de 
bestaande campusgebouwen  over de omgeving wordt daardoor zoveel mogelijk behouden.   De 
groenaanleg binnen de campus fungeert als inleiding op eerder dan als imitatie van het omliggende 
groen. 
Door middel van patio's worden enkele plekken van intens groen geïntroduceerd . De patio's lopen 
doorheen verschillende bouwlagen, waardoor het groen gefragmenteerd  kan worden beleefd, van 
wortel tot stam tot gebladerte, en de gebruiker zich door deze zoom in op een andere manier bewust 
wordt van het waardevolle grotere geheel.

Aan de achterkant van het perceel richt de in de helling ingewerkte bouwlaag zich op een nieuwe 
groene buffer aan de achterste perceelsgrens . In het bovengelegen auditorium is de gevel enkel 
geopend op de noord-oost hoek, gericht naar het plein. Pas op de bovenste verdieping, waar men 
weer voldoende hoogte bereikt om het landschap te overschouwen, krijgt het opsplitsbare lokaal voor 
woordkunst een kamerbreed raam, als een omlijsting van het uitzicht.

CAMPUS VERSUS RUP

Zoals reeds gezegd worden alle fysieke verwijzingen naar nooit uitgevoerde bouwplannen uit het 
verleden (de annexen die ooit voorzien werden als functies horend bij de nooit gerealiseerde 
concertzaal) gesloopt. 

Het vooropgestelde  Ruimtelijk Uitvoeringsplan lijkt eveneens op maat van een nooit uitgevoerd 
uitbreidingsplan uit het verleden.  In het voorstel dat we hierbij aanreiken wordt wel rekening gehouden 
met de waardevolle opgegeven restricties ten op zichte van de omgeving ter hoogte van de 
perceelsgrenzen . In de kern van het perceel echter wordt de bouwzone overschreden. Het 
binnengebied wordt ruim bebouwd, zij het voornamelijk onder de nulpas van de Oude Godstraat. 
Deze nieuwe condities scheppen een aantal mogelijkheden.  De uitbreiding van de campus vervult 
gelijktijdig de aanleg van het binnengebied, het geheel is één en ondeelbaar, terwijl in het RUP het 
gevaar van een vrijblijvende 'inrichting' van het binnengebied schuilt.  De uitbreiding van de campus 
vraagt eerder een horizontale inrichting, een landschappelijke  ingreep van de vrije ruimte dan het 
toevoegen van een 2e hoogbouw, die sneller in concurrentie  staat met het bestaande gedeelte en 
met grotere schaduwvorming  tot gevolg.  De uitbreiding van de campus sluit fysiek sterk aan op het 
bestaande gedeelte, met tussenliggend kwalitatieve gedeelde ruimtes, maar stelt zich duidelijk anders 
op dan het bestaande, waardoor BTK en MUWODA functioneren als één geheel evenals een sterke 
eigen identiteit verkrijgen.  Kortom, het voorstel gaat uit van de vraag hoe architectuur te creëeren als 
een landschap voor haar gebruikers.

22



PROCES OPBOUW

FASE VOORSTUDIE  – OPSTELLEN BOUWPROGRAMMA
Het ontwerpteam doorgrondt samen met een kernteam van de 
opdrachtgever  de vooropgestelde ambities, het programma van het 
gebouw en het weerhouden concept, met het opstellen van de 
ProjectProcedures  (PP) tot doel.

Acties:
• Teamleden en externe actoren verfijnen het 

bouwprogramma
• Vastleggen comforteisen
• Aanstellen van aanspreekpunten  en verantwoordelijken  

voor de betrokken actoren (intern en extern)
• Afstemmen procesplanning, ijkingmomenten , termijnen 

nazicht, ….
• Nazicht coherentie bouwbudget en raming open 

oproep
Termijn:  55 kalenderdagen
Resultaat:
Document = ProjectProcedures  (PP):

• Definitief programma
• Comforteisen
• Projectgerichte communicatieschema’s
• Procesplanning met aanduiding ijking- en 

goedkeuringsmomenten
• Protocol m.b.t. meetcodes, netto- en bruto 

oppervlaktes, …
• Te volgen richtlijnen, verschillend van wettelijke 

voorschriften
• Vooropgestelde  inhoud  (fase-)rapporten
• Opvolgingsmethodiek  voor wijzigingen tijdens het 

proces
• Budgetgerelateerde  indicatoren i.f.v. opvolging (zie 

document kostenbeheersing)
Termijn goedkeuring:   14 kalenderdagen

FASE VOORONTWERP  – SCHETSONTWERP
Inhoud:
Het definitief programma wordt conceptueel uitgewerkt tot een 
ontwerp, waarbij de conceptstudies  van de studie- en adviesbureaus 
in rekening worden gebracht. 
Het ontwerp wordt uitgewerkt door de architect, geadviseerd door 
studiebureaus . De projectarchitect  stuurt de fase. 

Acties:
• Conceptstudies  ifv juiste correcte ruimtelijke 

planindeling
• Ruimtelijk en planmatig ontwerpstudie
• …, in overeenstemming  met de ProjectProcedures

Termijn: 34 kalenderdagen
Resultaat:

• Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief 
programma 

• …, in overeenstemming  met de ProjectProcedures
Termijn goedkeuring:   14 kalenderdagen

FASE DEFINITIEF ONTWERP – DOSSIER STEDENBOUWKUNDIGE  
VERGUNNING
Inhoud:
Technische uitwerking voorontwerpplannen . De projectarchitect  
coördineert. De architect integreert de (bouw)technische  gegevens in 
de grafische documenten
Door actieve participatie van de verschillende studiebureaus  en 
specialisten, wordt de informatie technisch, gedetailleerd en breed. De 
uitvoerend architect neemt actief deel aan de studies. De input en 
terugkoppeling van en met de verantwoordelijke  van de 
opdrachtgever  wordt essentieel. De projectarchitect  organiseert en 
stuurt de werkgroepvergaderingen .
Acties:

• Vastleggen dimensies structuur
• Omzetten comforteisen naar effectieve technische 

installaties
• Bepalen afwerkingmaterialen
• Integratie technische uitwerking in grafische 

documenten 
• Vastleggen van wand- en vloerpakketten, incl. 

afwerking
• …, in overeenstemming  met de ProjectProcedures

Termijn: 69 kalenderdagen

Resultaat:
• Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief 

programma met integratie van structuur, technische 
installaties, akoestische eisen,  bouwtechnische  eisen, …

• Opbouw van de verschillende bouwelementen  (incl. 
afwerkingmaterialen)

• Afwerkstaat
• Conceptnota en afmeting structuur
• Conceptnota technische installaties
• …, in overeenstemming  met de ProjectProcedures

Termijn goedkeuring:   21 kalenderdagen

FASE UITVOERINGSONTWERP  - UITVOERINGSDOSSIER
Inhoud:
De plannen en nota’s worden omgezet in een gedetailleerd 
bouwdossier.
Per discipline werken de lokale discipline een hoogwaardig 
bouwdossiers  uit. De architect verfijnt het ontwerp op detailniveau, de 
uitvoerend architect verzorgt het uitvoeringsdossier . De 
projectarchitect  bewaakt de architecturale kwaliteit, de uitvoerend 
architect de technische coherentie.  

Acties:
• Gedetailleerde technische uitwerking
• Detailontwerp bouwkundige aansluitingen
• Opstellen uitvoeringsplannen
• Doorgedreven detailcoördinatie  van de verschillende 

deelstudies
• Ontwerp op detailniveau
• …, in overeenstemming  met de ProjectProcedures

Termijn:   125 kalenderdagen
Resultaat:

• Aanbestedingsdossier  
Termijn goedkeuring:   28 kalenderdagen

FASE UITVOERING
Inhoud:
Na aanbesteding en gunning der werken, wordt de effectieve 
uitvoering gestart . De supervisie van de werken berust bij de 
uitvoerend architect. Per discipline worden de werken opgevolgd door 
een projectmedewerkers  van de respectievelijke  studiebureaus. De 
architect volgt de architecturale  kwaliteit strikt op.   

Acties:
• Technische opvolging bouwwerken
• Opvolging uitvoeringsplanning
• Bewaken en sturen uitvoeringsbudget
• …, in overeenstemming  met de ProjectProcedures

Termijn:  580 kalenderdagen

NOTA
Tijdens het schooljaar 2017-2018 kan het academiegebouw volledig 
operatief blijven, al zullen er de nodige maatregelen getroffen dienen 
te worden mbt mogelijk geluidsoverlast  van de werken. Bij aanvang 
van de werken dienen de containerklassen verplaatst te worden. Deze 
verplaatsing kan gebeuren tijdens de kerstvakantie  en eventueel 
opgenomen worden in het uitvoeringsdossier . In de zomermaanden 
wordt de werf uitgebreid en dient voor de inkom een tijdelijk 
onderkomen gezocht te worden in het gebouw. 

Tijdens het schooljaar 2018-2019 zou ervoor gezorgd kunnen worden 
dat de werken aan het inkomgebouw prioritair uitgevoerd worden, 
zodoende het inkomgebouw na de kerstvakantie  terug in gebruik te 
kunnen nemen. Bij een dergelijke gefaseerde uitvoering zal gepaard 
gaan met een zekere kost, deze is momenteel niet opgenomen. 
Tijdens de uitwerking zal deze optie in samenspraak  dieper 
onderzocht worden. Het einde van de werken wordt voorzien einde 
mei, onvoorziene omstandigheden  tijdens de uitvoering, evenals 
weersverlet in rekening gebracht is een realistische einddatum eind 
juni. Zo kan de oplevering van het gebouw gebeuren voor de 
zomervakantie  en kan de Academie inhuizen tijdens de 
zomermaanden . De zone naar de gang van het bestaand gebouw 
wordt gedurende deze maanden met bouwplaten afgeschermd om 
de gevel te kunnen uitbreken en de verbinding tussen het bestaand 
gebouw te realiseren en af te werken.

Schooljaar 2019-2020 kan aanvatten in een nieuwe academie! 
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BOUWKUNDIGE - ECOLOGISCHE - ENERGETISCHE 
DUURZAAMHEID

INLEIDING

De invloed van de bouwsector in het probleem van de opwarming van 
de wereld is groot: in België zijn het bouwen en het verbruik van de 
gebouwen de tweede grootste bron van uitstoot van broeikasgassen  
zoals CO2*. Op wereldniveau wordt de vraag naar energie steeds 
groter maar tegelijkertijd wordt de uitputting van klassieke fossiele 
energiebronnen zoals aardgas en –olie voorspeld. Dit, samen met de 
geo-politiek situatie, leidt tot stijgende energieprijzen .
De bouwsector wordt om die redenen al lang aangesproken door de 
overheid door regelgeving en sensibilisering om gebouwen beter te 
isoleren, luchtdichter te bouwen en betere energietechnieken . Maar 
ook voortrekkers  (bouwheren, architecten & studiebureaus, 
promotoren, …) stimuleren de transitie in de sector door duurzame 
bouwprojecten .    

Duurzaam bouwen is meer dan het reduceren van primaire 
energieverbruik  en uitstoot van CO2. Een duurzaam gebouw is per 
definitie een intelligent gebouw met weinig technische installaties 
waarbij er ook aandacht is voor een rationeel gebruik van materialen 
met een lange levensduur en beperkte milieubelasting , voor een  
goede integratie van het gebouw in zijn omgeving en zodat het - zelfs 
tijdens het bouwen - zo weinig mogelijk bijvoorbeeld geluids- of 
verkeershinder veroorzaakt . Een duurzaam gebouw heeft 
vanzelfsprekend ook een gezond en comfortabel  binnenklimaat op 
vlak van temperatuur, luchtkwaliteit , daglicht, akoestiek,  … Duurzaam 
bouwen betekent ook nadenken over onderhoud, aanpasbaarheid , 
demonteerbaarheid  en zelfs recycleerbaarheid .

AANPAK VAN HET TEAM
Duurzaam bouwen vraagt een aanzienlijke inzet, motivatie en 
vindingrijkheid van alle betrokken partijen in het bouwproces:  vanaf 
opstellen van programma van eisen, schetsontwerp tot uitvoering en 
zelfs opvolging na ingebruikname. We geloven sterk in een overleg 
tussen partijen en een multidisciplinaire , integrale aanpak waarbij 
experten en de verschillende disciplines op de juiste momenten 
worden ingezet. Dit leidt steeds tot een project specifiek resultaat dat 
steeds een evenwicht zijn tussen de wensen van de bouwheer, 
ontwerpambities , energie-efficiëntie , kosten-baten, comfort, 
materiaalgebruik , onderhoud en gebouwbeheer.

* De industrie is de grootste verantwoordelijk  in de uitstoot van 
broeikasgassen . Uit: “Energie & Klimaat -Troeven van de
bouwsector”;   Verbond van Belgische Ondernemingen;  2007.

In het procesmatig   ontwerp van een duurzame gebouw, toetsen we 
in het bijzonder volgende aspecten nauwkeurig af :

• Intelligent bouwen : een integraal en aanpasbaar gebouw- 
concept, afgestemd op de vigerende regelgevingen 
(toegankelijkheid , brandveiligheid , …) ;
• Water : aandacht voor het beheer van regenwater en 
het drinkwaterverbruik
• Energie : het toepassen van de Trias Energetica voor de 
optimalisatie van het energieverbruik  ;
• Materiaalbewust  bouwen : het juiste materiaal inzetten 
op de juiste plaats en met de juiste bouwtechnieken , met 
aandacht voor zijn milieu- en gezondheidsimpact
• Welzijn en comfort : zorg dragen voor het binnencomfort , 
zowel akoestisch als visueel alsook de  binnen luchtkwaliteit .

FUNCTIONELE DUURZAAMHEID

Het gebouw beoogt enerzijds een heldere en evidente organisatie van 
functies en circulatie en anderzijds een dagdagelijkse flexibiliteit in 
gebruik van buitenruimte, lokalen en circulatieruimte . Daarnaast 
beoogt het functioneel duurzaam te zijn aangaande wijzigingen in het 
programma, zowel inhoudelijk als schaalgebonden .  

De buitenruimte tracht meer dan een specifiek gebruik aan te 
moedigen, mogelijkheden te scheppen door zich gedeeltelijk overdekt 
en gedeeltelijk openlucht aan te bieden, in bestrating geen harde 
grens te vormen, maar een overgang van straat via luifel naar plein en 
gebouw.  

De inkom van het auditorium is via het plein en overdekt onder de 
luifel publiek te bereiken, zodat de ruimte afzonderlijk  van de 

academie-activiteiten  en zonder hun werking te verstoren, kan worden 
ingezet.  

Door een compacte groepering van de andere functies kan het aantal 
lopende meters circulatieruimte beperkt blijven en zich hierdoor 
bijkomende breedte permitteren, om zo niet louter te fungeren als 
doorstroomruimte , maar als gewonnen ruimte voor exposeren en 
exploreren.  

Gelet op een zekere inwisselbaarheid  van de lokalen, werd elk van hen 
een kwalitatieve plafondhoogte en degelijke hoeveelheid daglicht en 
-lucht toegekend. Zo kunnen op korte termijn bepaalde opleidingen 
inkrimpen en andere groeien binnen de voorziene gebouwschil . 

Naar uitbreiding van het programma op langere termijn, zijn de bouw 
van bijkomende verdiepingen op de toren (voor MUWODA) en  op de 
nieuwe gelijkvloerse lokalen die het bestaande hoofdgebouw 
flankeren (voor BTK) een optie.  

Indien op nog langere termijn verdere uitbreiding nodig blijkt en de 
campus nog niet toe is aan een totale herziening, kan de voorziene 
sokkel fungeren als fundament voor bijkomende bouwvolumes.

SOCIAAL-ECONOMISCHE DUURZAAMHEID

Naast fysieke factoren als bouwkundige , ecologische, energetische en 
functionele duurzaamheid , speelt architectuur ook een minder direct 
waarneembare , maatschappelijke  rol. De kwaliteit van de architectuur 
kan het proces van inbedding, opname van het gebouwde in haar 
omgeving, letterlijk en figuurlijk, sterk bevorderen. 

Dit voorstel voor de uitbreiding van de academies MUWODA en BTK, 
tracht de 'return of investment' van de opdracht te verhogen door de 
site radicaal publiek toegankelijk te maken, met een doorsteek, een 
plein, een auditorium en expositieruimte - allen multifuntioneel  
inzetbaar en koppelbaar. Hierdoor kan het gebouw het programma 
van de academies overstijgen en ten dienste staan van de gehele 
gemeenschap van Heist-op-den-Berg .  Dit draagt bij tot de creatie van 
een gemene waarde, geïnspireerd  op de common wealth principes 
van Michael Hardt en Antonio Negri. Volgens die principes vormt the 
artificial common of het immateriële gemeenschappelijke , zoals kennis 
en cultuur, de grondstof voor het productieproces  van de 
postindustriële  maatschappij . Het gemeenschappelijke  is niet datgene 
wat iedereen gemeen heeft, maar wel datgene waaraan iedereen 
nood heeft. 

Toevallige ontmoetingen en continue uitwisselingen van het 
collectieve resulteren in een meerwaarde die telkens opnieuw wordt 
ingeschreven in het stedelijke weefsel en dit daardoor herdefinieert en 
modificeert . Het gebouw vormt op deze manier niet louter een 
verrijking in maar van het spontane leven.
 De academie ontsluiten naar het publieke komt dus, mits een goede 
architectuur met aandacht voor ruimtelijke gradaties, beide partijen 
ten goede.
Als mensen zich ergens goed voelen verbeteren hun prestaties en 
verhoogt hun connectie met die plek, waardoor deze duurzamer 
opgenomen wordt in het sociale weefsel en hoe langer hoe meer een 
vaste waarde wordt, en de creatie van de gemene waarde toeneemt. 
En dit verhoogt dan weer 'return of investment'. 

ENERGETICA

Aan duurzaam bouwen gaat een interactief ontwerpproces  vooraf 
waarbij vooral verantwoordelijkheden  van ontwerper en bouwheer 
dienen vertaald te worden in architecturale  synergiën waarbij 
hernieuwbare energieën, “laag energie concepten” en slanke efficiënte 
gebouwtechnologie  wordt geïntegreerd. 

Bewuste keuzes en weloverwogen investeringen moeten leiden tot 
een duurzaam gebouw in zijn vorm, zijn verbruik, zijn onderhoud en 
zijn herbestemming .  Deze synergetische aanpak start bij 
Architecturale Opportuniteiten  in functie van duurzaamheid .

We sterven ten zeerste naar een laag globaal isolatiepeil van het 
gebouw. Daarbij wordt de K-waarde van het gebouw geoptimaliseerd  
door de isolatiegraad , de compactheid versus ruimtelijkheid te  
onderzoeken en de verhouding transparant en niet transparante 
gevelontwikkeling  te optimaliseren . Bovendien wensen we het nieuwe 
gebouw zeer winddicht te bouwen.
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INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID

De integrale toegankelijkheidsregels  zoals geformuleerd in het 
handboek "Toegankelijke  gebouw" worden gevolgd.

STRUCTUUR

ONDERBOUW - FUNDERING
Het sonderingsattest  geeft aan dat we op de bouwplaats behoorlijk 
draagkrachtige grond mogen verwachten.
Als funderingssysteem  wordt uitgegaan van een algemene 
funderingsplaat , in combinatie zolen ter plaatse van de grootste 
puntlasten van de bovenbouw.
De half-ingegraven onderbouw sluit aan met de bestaande 
ondergrondse verdieping van het bestaande gebouw.
Langs de straatzijde wordt de bouwput gerealiseerd met behulp van 
een berlijnse wand.
Aan de zijde van de aanpalende bebouwing (buur links) wordt een 
helling voorzien, die aansluit bij de bestaande terreinhelling . Daardoor 
heeft de bestaande bebouwing (en haar fundering) minder invloed op 
het realiseren van de half-ingegraven  verdieping.
 
ONDERBOUW - STRUCTUUR
De structuur van de onderste bouwlaag wordt zeer flexibel opgevat.
De ter plaatse gestorte dakplaat (dikte ca. 350 mm) draagt af op 
betonkolommen (ca. 250x500 of 350x350 mm). De kolommen 
worden op een ruime tussenafstand geplaatst (ca. 8 m). Dit laat grote 
kolomvrije lokalen toe en biedt ook veel mogelijkheden  als later een 
andere lokaalindeling wenselijk zou zijn.
Een aantal betonwanden (bvb. langs de circulatiezone)  verzorgen de 
horizontale stabiliteit.
Er zijn geen doorhangende balken, wat ideaal is voor zowel de 
integratie van technische leidingen als voor de ruimtelijke beleving 
(bvb. schrijnwerk tot plafondniveau) .

BOVENBOUW - TORENTJE
Voor de dragende vloeren van het bovengrondse  volume (twee 
bouwlagen) wordt gekozen voor het gebruik van betonnen 
voorspanwelfsels  voor de overspanningen van de grote ruimte (11 m), 
in combinatie met een breedplaatvloer  in de naastliggende zone (met 
circulatie en kleinere lokalen).  
Dragende betonwanden (semi-prefab of ter plaatse gestort) bieden 
hier vele voordelen:
- ruimte raamopeningen en de uitkraging ter plaatse van de 
achtergevel voert geen probleem;
- ze brengen de belastingen over naar de gekozen steunpunten op de 
onderste verdieping;
- ze verzorgen de horizontale stabiliteit;
- de massa werkt gunstig voor de akoestiek;
- eenvoudige ondergrond voor de verdere gevelopbouw.

BOVENBOUW - LUIFEL
De luifel wordt uitgevoerd in ter plaatse gestort zichtbeton 
(gepigmenteerd) .
Hij is puntsgewijs ondersteund door slanke stalen kolommetjes 
(diameter ca. 10 cm).
Ter plaatse van de aanpalende gebouwen (zone ‘dans’, nieuwbouw 
‘torentje’) is de luifel thermisch losgekoppeld , maar tegelijk horizontaal 
gesteund.
Dit zorgt voor een lichte, slanke constructie.
Om het aantal kolommen te beperken kan het schrijnwerk opgevat 
worden als dragend stalen schijnwerk.
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De gevelontwikkeling wordt bedacht in functie van daglicht en het 
zomercomfort . De oriëntatie  en de verhouding doorschijnende en niet 
doorschijnende geveldelen wordt geoptimaliseerd  per oriëntatie. De 
G-waarde (en LTA waarde) beglazing wordt gekozen volgens 
oriëntatie waarbij een buitenzonwering per noodzaak kan worden 
voorzien. Dit terwijl we een maximale daglichttoetreding  via de gevel 
en patio’s willen afdwingen maar niet ten koste van het zomercomfort .

Slanke technieken dienen de architectuur en het gebouw als 
huisvesting in haar duurzaamheid te ondersteunen en te versterken.  
Onderstaand worden een aantal gebouwinstallaties  voorgesteld die 
hun toepassing vinden in het project. 

De verwarming van het nieuwe en bestaande complex wordt centraal 
gestuurd op basis van een weersafhankelijk  programma, waarbij 
rekening gehouden wordt met volgende punten :

- Optimalisatie van de vertrektemperaturen  in functie van 
verbruik en buitentemperaturen
- Tiijdsgeregelde  verwarmingsregeling  in functie van de 
bezetting van grotere zones zoals leslokalen, vergaderzalen en 
het auditorium
- Individuele sturing op lokaal niveau van de individuele burelen 
door middel van thermostaatregeling .

 
De warmteproductie  kan gebeuren met een bivalente installatie 
waarin de verhoudingen geoptimaliseerd  worden ten aanzien van de 
netto energiebehoefte . De installatie bestaat uit condenserende 
ketel(s) en een warmtepomp brijn/water.  Let wel, in basis is een 
installatie met enkel aardgasgestookte  ketels de meest economische 
wat betreft investering.

De geothermische warmtepomp wordt aangesloten op een verticale 
geothermische aardwarmtecollector . Het project wordt verwarmd door 
middel van lage temperatuurverwarming , zoals vloerverwarming  en 
radiatoren die op een laag regime worden gedimensioneerd .  De 
verticale geothermische  aardwarmtewisselaar  (AWW)onttrekt  warmte 
aan de grond tijdens verwarmingsregime .  Met deze bivalente 
installatie kunnen we met 35% van nominaal vermogen (WP) 80% van 
het stookseizoen kan voldoen. Bovenstaande installatie (bivalente) 
laat toe een COP van 4,5 te halen bij verwarming, dit betekent dat 1kW 
elektrische energie omgezet wordt 4,5kW warmte. 

Met een extra warmtewisselaar  kan men vrije koeling toepassen 
zonder de werking van de warmtepomp.  Dit betekent dat men het 
gebouw “verkoelt” met de koude-energie  vanuit de grond. Deze 
verkoeling gebeurt via de vloerverwarmingssystemen   en de 
verkoeling van de hygieneventilatie . Bijkomend voordeel van deze 
slanke koeltechniek is de regeneratie van het geothermisch veld.  Dit 
betekent dat we in de zomerperiode de warmte terug in de grond 
gaan afgeven  en opslaan voor de volgende winter. 

Nachtkoeling is een techniek die de massa zal afkoelen buiten de 
bezette uren van bepaalde gebouwdelen . Dit betekent dat overdag 
de ruimtetemperatuurstijging  zal gedempt worden en de piek in tijd 
vertraagd wordt. 

We ambiëren om alle ruimtes te ventileren met een ventilatiesysteem 
gekoppeld aan een centrale luchtgroepen die uitgerust is met een 
warmtewisselaar  type warmtewiel absorptierotor  met verhoogde 
vochtrecuperatie .
De ventilatie wordt vraaggestuurd  uitgevoerd en op basis van 
CO²-meting ontworpen. Op die manier wordt volgens behoefte 
geventileerd in tijd en hoeveelheid. Dit betekent dat de ventilatoren 
frequentie gestuurd worden.  In het schema met een geothermisch 
veld zijn de luchtgroepen uitgerust met koelbatterijen (passieve 
koeling)/

De verlichting.  Ten eerste stellen we dat we het daglicht maximaal 
benutten met behoud van het zichtcomfort en het zomercomfort . De 
verlichtingstoestellen  zijn van het type led en er wordt in het ontwerp 
gezocht naar de beste opstelling om de vooropgestelde 
gelijkmatigheid  te kunnen behalen. Waar opportuun worden de 
schakelkringen uitgerust met afwezigheidsdetectie  en daglichtsturing .
Een vervolgambitie  voor de bivalente installatie en de warmtepomp is 
de energiebehoefte  voor de warmtepomp. Een fotovoltaïsche  
installatie kan op die manier de elektriciteitsbehoefte  van de 
warmtepomp leveren. 
Hemelwater. De neerslag hemelwater wordt maximaal gerecupereerd 
en opgeslagen. Dit grijs water wordt o.a. gebruikt voor spoeling van de 
toiletten.
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BRANDVEILIGHEID

De Kunstacademie valt onder toepassing van het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 (gewijzigd bij KB van 
19 december 1997, KB van 4 april 2003, KB van 13 juni 2007 en KB van 12 juli 2012) tot vaststelling van 
de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing.

ALGEMEEN 
Het gebouw is een middelhoog gebouw (bestaand gebouw) 
Het gebouw bestaat uit 4 bouwlagen (bestaand gebouw) en een half ondergrondse bouwlaag.
De uitbreiding omvat een sokkel (half ondergronds) met daarop een vrijstaand gebouw van 2 lagen 
(laagbouw).

INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN
Het gebouw is toegankelijk voor de brandweer aan de voorzijde via de Oude Godstraat en via de 
achterzijde d.m.v. een toegangsweg, vertrekkende van de Hof Van Riemenstraat . De toegangsweg is 
min. 8m breed en beschikt over de minimale draaicirkels voor brandweerwagens  (11m binnenstraal en 
15m buitenstraal) . Daarmee is telkens ten minste 1 gevel van elk gebouw dat de sokkel draagt 
bereikbaar.

GEVELS
Er werd rekening gehouden met de geldende richtlijnen inzake brandoverslag tussen 2 
compartimenten  in horizontaal en verticale zin.

COMPARTIMENTERING  EN EVACUATIE
De compartimentering  is op de plannen aangegeven. De compartimenten zijn kleiner dan 2500m2 en 
telkens 1 bouwlaag hoog. (excl. trappenhuizen en liftkoker)
Ieder compartiment heeft 2 uitgangen die in tegenovergestelde  zones zijn gelegen. 
Elk trappenhuis geeft toegang tot het evacuatieniveau  en bovenliggende bouwlagen. Het trappenhuis 
tussen evaluatieniveau en ondergronds (deels) niveau bedient niet de bovenliggende bouwdelen. Er 
worden brandkoepels (min. 1m2 netto opening) boven de trappen voorzien met bediening in de 
inkomhal.
Geen elk punt van een compartiment bevindt zich verder dan 30m van een evacuatieweg, 45m van de 
toegang tot de dichtstbijzijnde trap of uitgang en 80 m van de toegang tot een tweede trap of 
uitgang. 

+1

0

-1
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AKOESTIEK

Het akoestisch ontwerp voor de muziekacademie  zal voldoen aan de eisen gestipuleerd in NBN S 
01-400-2 evenals de internationale  kwaliteitsnormen die betrekking hebben op deze faciliteiten.

Een wandsysteem in betonblokken word gekozen als ruimte scheidend principe zowel voor 
esthetische als akoestische redenen. Op deze manier wordt de massa van de verschillende delen te 
vergroot en bekomen we een betere geluidsisolatie bij  lage frequenties dan bv bij traditionele 
gipskartonwanden . Alle delen zijn onderling elastisch verbonden met elkaar. De betonblokken hebben 
verschillende diktes en zijn massief of gevuld met isolatie, afhankelijk van de  gevraagde DnTA van 
elke kamer.

De luidste ruimtes zoals het auditorium, het ensemble en de pop-rock / jazz oefenruimtes  worden 
uitgevoerd in een ‘box-in-box’ systeem om zo een minimum DnTA> 70dBA te bereiken met hun 
aangrenzende kamers. Deze kamers beschikken over akoestische deuren met een Ra> 50dBA en 
dubbel gelaagd glas ramen met ontkoppelde frames (de rest van de kamers zullen deuren hebben 
met vaste kernen en akoestische afdichtingen, Ra> 40dBA). De massieve binnenschil  van deze 
kamers worden tegelijkertijd gekanteld om zo een diffusief verstrooiingsoppervlakte  te  creëren.  Op 
deze manier wordt de  interne  akoestische  werking  eveneens  geoptimaliseerd.

De   akoestische  parameters,  zoals  de nagalm tijd  worden    in  alle  ruimtes  gecontroleerd d .m.  v.  het 
gebruik  van  breedband absorberende valse  plafonds en andere akoestische  panelen afhankelijk van 
het gebruik.  Dit alles zonder te  sterk  het energetisch verval aan te tasten  en dit o.w  .v.  muzikale 
doeleinden.   .  In  het auditorium en in  de ensemble  oefenruimtes voorzien  we dikke zware  gordijnen die 
de   reflectie  van het geluid op het achterliggend  glas verwijderen  wanneer dit gewenst  is.  Deze 
kamers hebben ook plafond reflectoren  om de eerste reflecties richting  publiek of ensemble  te richten.

Alle elektrische,  verlichtings-  en  HVAC-systemen  zullen zodanig  worden behandeld  zodat  lekkages  
bij het perforeren van  de binnenwanden tot  een  minimum herleid  worden.  Deze installaties  zullen vnl.  
door de gangen lopen  en zullen  de kamers  binnendringen d .m.v.  dempers.  Luchtsnelheid zal  worden 
ontworpen met in inname/uitstoot lager  dan 2  m/s,  om zo aan de gewenste geluidscriteria in  elke 
ruimte te  voldoen.
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TEAMFILOSOFIE - PROCESBEHEER

ALGEMEEN

Het ontwerpteam vormt een multidisciplinair  team werkend binnen 
een duidelijke structuur. Via een procesmatige  aanpak, ondersteund 
door de brede kennis binnen het team, vertaalt een ‘projectdefinitie’  
zich in de realisatie van een Academie conform de verwachtingen van 
de opdrachtgever.
De ProjectProcedures  (PP), opgesteld bij aanvang van het project, 
structureren en organiseren gedurende het ganse proces het ontwerp, 
de teamcommunicatie , de planning en het budget.

ONTWERPTEAM

Het ontwerpteam is opgebouwd uit de architect, een uitvoerend 
architect, en studiebureaus (stabiliteit , technieken, …). De architect (het 
Architectenbureau)  wordt vertegenwoordigd  door de projectarchitect . 
Voor specifieke expertise doen de teamleden beroep op door het 
ontwerpteam aangetrokken specialisten.

Het ontwerpteam wordt gedurende de ontwerpfase gestuurd door de 
projectarchitect . De projectarchitect  coördineert de ontwerpstudie en 
de studiebureaus. Binnen het ontwerpteam berust de 
programmatische en esthetische verantwoordelijkheid  gedurende het 
ganse proces bij de architect. De uitvoerend architect en de 
studiebureaus staan in voor de conformiteit  met regelgeving, 
technische voorlichtingen en normen. Het accent verschuift tijdens het 
proces van de architect in ontwerpfase naar de uitvoerende architect 
in uitvoering. De uitvoerend architect is gedurende het ganse traject 
betrokken en is verantwoordelijk  voor bouwtechnische  kwaliteit, 
technische coördinatie, budgetbeheersing  en vanaf fase definitief 
ontwerp voor opvolging proces- en uitvoeringsplanning .

De projectarchitect  fungeert als het aanspreekpunt  (Single Point of 
Contact) voor de opdrachtgever.
Gerichte projectinformatie  wordt uitgewisseld tussen de 
verantwoordelijken  van de opdrachtgever  en de studiebureaus en 
specialisten op door de projectarchitect  en opdrachtgever  
aangestuurde werkvergaderingen .

DATABEHEER

Voor hard-copy en digitale projectinformatie  wordt beroep gedaan op 
een eenduidig systeem qua documentenreferentie  en lay-out evenals 
qua organisatiestructuur , bijgevolg is de werkmethodiek en 
communicatie  eenduidig. De documenten zijn vlot uitwisselbaar en 
eenvoudig te traceren in het proces.

PROCES

Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte fasering. 
Binnen één fase worden tussentijdse specifieke ijk- en 
goedkeuringsmomenten  vastgelegd. De fasetermijnen, ijkpunten en 
goedkeuringsperiodes , evenals de timing en inhoud van overleg met 
externe partijen, wordt gedetailleerd vastgelegd bij aanvang van het 
proces. De geambieerde procesplanning wordt opgevolgd en 
bijgewerkt door de projectarchitect  en vervolgens door deuitvoerend 
architect.

CONTROLE

Documenten, nota’s en berekeningen van de werkgroepen , evenals 
tussentijdse ijkingmomenten , worden gevalideerd door de 
opdrachtgever  en gerapporteerd aan de projectarchitect .

Elke fase wordt afgesloten met een rapport opgesteld met grafisch 
materiaal, oppervlaktetabellen , volume- en budgetopvolging , 
conceptnota en fasespecifieke documenten (uitgewerkt programma, 
bestekken, duurzaamheidrapporten , ...). 

Het rapport wordt onderbouwd door de geïntegreerde studies 
stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, etc. 
Binnen een aangehouden format wordt de raming faseafhankelijk  
uitgewerkt van volume- en oppervlakteraming  tot elementenraming  en 
gedetailleerde raming. 

Het rapport documenteert  en beargumenteert  opgetreden 
afwijkingen t.o.v. de vooropgestelde ambities beschreven in de 
projectprocedures . Waar mogelijk worden uitgewerkte varianten 
opgenomen.

Na afronding van elke fase wordt een formeel goedkeuringsmoment  
ingepland waarin de opdrachtgever  op basis van het faserapport de 
ontwerpevolutie  kan beoordelen.
Aan het einde van elke fase wordt het rapport formeel goedgekeurd . 
Het goedgekeurde  faserapport vormt, samen met de 
projectprocedures , de basis voor de volgende fase.


