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STADHUIS ANTWERPEN
Het Antwerpse Stadhuis is een voorbeeld van Italiaans-geïnspireerde neo-Vlaamse
Renaissance dat op deze schaal uniek is voor de Nederlanden. Sinds de voltooiing in
1565 en de wederopbouw na de Spaanse Furie is het gebouw voortdurend verbouwd,
beschadigd geraakt, weer hersteld en aangepast aan de tijdgeest. De 19e-eeuwse
verbouwing onder leiding van architect Pieter Dens is daarvan de meest ingrijpende en
deze is bepalend geweest voor de huidige ruimtelijke opbouw en de kunsthistorische
kwaliteiten van het interieur. Het ‘Gesamtkunstwerk’ dat toen is nagestreefd geldt tot
op heden als architectonische en artistieke leidraad voor het beheer van het gebouw.
Maar de stad staat niet stil en ook de samenleving verandert telkens sneller dan we hadden
gedacht. Terecht is daarom de vraag gesteld of het huidige Stadsbestuur, dat in doel en wezen
zo sterk verschilt van die in het verleden, nog wel goed en doelmatig gefaciliteerd wordt in het
huidige Stadhuis. Dat gaat veel verder dan alleen het verbeteren van de werkomgeving in de
eeuwenoude lokalen.
Door de geschiedenis heeft het gebouw gelijktijdig of achtereenvolgens vele functies gekend:
handel, rechtsspraak, munitieopslag en overheidsadministratie, het is maar een greep. Het
primaire gebruik als zetel van het Stadsbestuur is echter altijd gebleven. Aanvankelijk was
het gebouw via de open binnenkoer doorwaadbaar en vormde dit een deel van de publieke
ruimte waar het College bijeen kwam. Maar het contact met de stad is sindsdien grotendeels

@Bijschrift in foto

verloren gegaan. Door de ingreep van Dens is bevestigd dat het bestuur meer op afstand is
komen te staan: de winkels verdwenen en de afgesloten sokkel maakt het gebouw bijna tot een
ongenaakbaar bastion. Dat past niet meer bij wat een bestuur voor de stedelingen moet en wil
zijn: open, toegankelijk en transparant. Tegelijk moeten veiligheid en doelmatig beheer beter
worden gewaarborgd.
Ook op een hoger schaalniveau is de afstand tussen burgers en bestuur in de praktijk wat groter
geworden. De Grote Markt was altijd het hart van de oude stad maar de stadse drukte heeft zich
grotendeels naar elders verplaatst. De natuurlijke positie van het Stadhuis als Huis van Bestuur
is voor hen daardoor minder vanzelfsprekend geworden.
De Grote Markt is vooral een plek voor toeristen die zich op vrije dagen bij mooi weer verpozen
op de vele terrassen. Bezoekers van de stad komen hier graag genieten van het zicht op de
Brabofontein tegen het decor van het Stadhuis, dat als een stille getuige het plein overziet… Het
geeft niet veel prijs over haar schatten die voor de meesten immers verborgen blijven. Bezoekers
en burgers van Antwerpen zouden meer kansen kunnen krijgen om kennis te maken met dit
bijzondere Werelderfgoed en met wat daarbinnen gebeurd.
Het Stadhuis opent haar deuren: het café terras ligt als enige in de zon

VIJF DOELSTELLINGEN

De UNESCO stelt steeds hogere eisen aan de sites op de lijst en vraagt regelmatig actualisaties.
In gedetailleerde managementplannen moet onder andere worden aangegeven in hoeverre

1.

Instandhouding, restauratie en revitalisatie van het erfgoed,

het publiek betrokken wordt bij de site en deze toegankelijk is. Een bezoekerscentrum voor het

2.

Faciliteren van openheid en contact tussen stadsbestuur, politiek

Stadhuis als onderdeel van de Vlaamse Belforts vormt een verrijking van ‘het merk Antwerpen’.

apparaat en bevolking van Antwerpen,

Ook voor de toekomstige Werelderfgoednominatie van de Antwerpse binnenstad zal dit een

Verbeteren van de werkomgeving en het bevorderen van vormen

belangrijke thema worden. De revitalisatie van het Stadhuis biedt een unieke gelegenheid om

van ‘anders werken’,

ook daar op voor te sorteren.

3.
4.
5.

Verbeteren van de toegankelijkheid voor bezoekers van de stad en
het promoten van de Werelderfgoed-status,

Het projectvoorstel De Publieke Tribune is daarom gericht op het versterken van de synergie

Ruimte scheppen voor wat daartussen als gemeenschappelijk

tussen de belangen van het bestuur, het politieke apparaat, de burgers en bezoekers van de stad.

belang kan worden herkend.

Referentie: toegang Ruien
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HET CONCEPT
DE PUBLIEKE TRIBUNE
Met De Publieke Tribune wordt in het Stadhuis een bruisende, toegankelijke en multifunctionele
ontmoetingsplek gecreëerd, terug een ‘forum’ dat het publiek onthaalt om kennis te nemen
van wat er binnen gebeurt en waar de stad voor staat. Aan de zuidzijde wordt de voormalige
munitieopslag in het hart van het gebouw weer vrij gelegd en doorgetrokken tot in de kelder. De
hoge ruimte biedt zicht op de 16e-eeuwse gewelven en meteen een voorproefje op de historische
@beeld tribune

wereld van de Antwerpse ruien.
Een informele tribune wordt als hedendaags element in de spectaculaire ruimte geplaatst. Zo
krijgt het Stadhuis een podium voor informatie, cultuur en debat met een zeer uiteenlopende
programmering, op nog geen steenworp van de Grote Markt. De Publieke Tribune wordt omringd
door de algemene inkom, het stadscafé, de stadwinkel, de toeristeninfo en een foyer met
bezoekerscentrum.
Hier ontmoet het stadsbestuur haar burgers op informatiebijeenkomsten en wordt politiek
debat geprogrammeerd. Belangrijke raadsvergaderingen kunnen door een groter publiek
‘live’ gevolgd worden, met een glas en een hapje bij het napraten. De stad krijgt aantrekkelijke
polyvalente ruimten beschikbaar voor conferenties en feestelijke bijeenkomsten, verzorgd
vanuit het stadscafé. Overdag kunnen toeristen op de treden genieten van een videoreportage
over de roemruchte geschiedenis van de stad, alvorens een blik werpen in de ere-vestibule of
af te dalen in de ruien. Vanuit het bezoekerscentrum vertrekken de uiteenlopende excursies,
om te eindigen in het stadscafé. Van vroeg tot laat is hier wat te doen, in telkens wisselende
combinaties. Burgers en bezoekers zullen er snel aan wennen: wat er in Antwerpen omgaat, je
komt het te weten in het Stadhuis!

Napraten

Referentie: stadscafé
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IN HET KORT
De synergie tussen de diverse groepen die in het Stadhuis hun thuis willen herkennen is vertaald
in de verdere programmatische organisatie van het gehele gebouw. Het gelijkvloers wordt zo
open mogelijk en brengt het publiek in contact met stad en bestuur. Binnenin wordt centraal een
aangenaam ruime, beveiligde inkom voor het stadhuis georganiseerd. Het Schoon Verdiep blijft
DV flexzone met balkon
het representatieve gedeelte voor het bestuur en bijzondere gebeurtenissen. Bezoekers
kunnen

straks wellicht vanaf een publiek balkon op de eerste verdieping de historische ere-vestibule
toch bewonderen. De eerste en tweede verdieping worden echter vooral een efficiënt werkgebied

2V refter en flexzone

voor de schepenen en hun teams, waar nieuwe plannen voor de stad gesmeed kunnen worden.

Onder de historische kapconstructies wordt een hedendaagse wereld gevormd waarmee
1V publiek balkon

het politieke apparaat van Antwerpen een luchtige en moderne werkomgeving kan enworden
vergaderzaal
geboden. Tussen de bestaande dakconstructies worden nieuwe glasdaken aangebracht en
wordt een grote buitenruimte gecreëerd met aan weerszijden groene terrassen. De aanliggende

SV zuidvestibule

lounge met flexibele werkplekken staat middels een vide in contact met de gemeenschappelijke
refter op de verdieping eronder.

Elke groep krijgt zo haar eigen zone maar op allerlei niveaus worden dwarsverbanden
GV mogelijk
de publieke tribune
gemaakt om in contact te komen met de andere gebruikers en voeling te houden met wat hen
beweegt. Zoals in een laagjestaart komen de smaken het meest tot hun recht waar de lagen in
elkaar doordringen en vermengen: is het niet de onderlinge betrokkenheid die het samenbindt

De zuidvestibule wordt doorgestempeld naar de
overige verdiepingen

tot een geheel en de tong het meeste streelt?
Om alle niveaus goed te bedienen en veilige vluchtroutes te voorzien worden de bestaande
trappen aan de noord- en zuidzijde doorgetrokken naar de kelder en tot in de kapverdieping.

Een doorwaadbaar stadhuis waar Bestuur
en publiek vermengt

Hetzelfde geldt voor de vernieuwde lift. Tussen de centrale inkom en de noordelijke toegang
komt een tweede lift, die het beveiligde gebied op het gelijkvloers met de dienstverdiepingen
verbindt. Het brandveiligheidsconcept zal eerst in overleg met de brandweer en de dienst
Onroerend Erfgoed kunnen worden uitgewerkt.
In het Stadhuis van 1565 vormden vestibules aan weerszijden van de binnenkoer de toegang tot
de werkruimten op het Schoon Verdiep. De zuidelijke daarvan liep door tot aan de gevel. Daar
is deze koppeling naar de zuidgevel niet langer een optie. Het ‘stempel’ van de zuidvestibule
wordt echter herhaald op de overige verdiepingen om ook op de andere niveaus grotere
gemeenschappelijke ruimten te voorzien. Waar mogelijk wordt de daglichttoetreding vanaf de
zuidgevel hersteld. De geschiedenis vormt zo de inspiratie voor de toekomst.
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De Publieke Tribune verbindt het gelijkvloers met de kelder en de Ruien
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CENTRALE TOEGANG
GELIJKVLOERS
De centrale toegang komt terug in het risaliet te
liggen. Overdag staan de deuren wijd open en
kan het publiek binnenwandelen om de fraaie
gewelven te bewonderen. De bestaande tochtpuien
worden herschikt tot een sas voor de statietrap die
compact genoeg is om er langs te dwalen naar de
Gildekamersstraat. Maar evengoed gaat men links de
stadswinkel binnen, of het café, of komt men voor een
debat naar De Publieke Tribune. Bezoekers voor het
Stadhuis vinden hier het digitale infopaneel en worden
gastvrij begroet bij de ontvangstbalie rechts. Voor
bijvoorbeeld trouwpartijen zijn de vestiaires tijdelijk
uit te breiden aan de achterzijde.

KELDER

Referentie: toegang Ruien

Referentie: toiletgroep

Referentie: polyvalente ruimte
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OPEN KARAKTER
Om het vernieuwde Stadhuis werkelijk een open
karakter te geven worden de deuren in de sokkel (bijna)
allemaal opengezet. Hierachter worden thermisch
isolerende glasdeuren geplaatst in slank metalen
schrijnwerk. Om dit mogelijk te maken worden de
bestaande houten deurstellen waar nodig aangepast
en pivoterend gemaakt, zodat ze naar buiten toe
openen. Uit oogpunt van beheer kunnen de deuren na
sluitingstijd door de uitbaters weer worden gesloten.

LEGENDA
b
c
f
t
v
vr
wk
x
y

berging
copy
flexruimte
techniek
vestiaire
vergaderruimte
werkkast
cockpit op tussenvloer
werkkamer schepen op tussenvloer

GELIJKVLOERS & KELDER
Voor het gelijkvloers wordt binnen de mogelijkheden

Het publiek programma strijkt neer onder de gewelven ten

van het historische gebouw een optimale maar compacte

zuiden van de centrale toegang. Hier bevinden zich het stadscafé,

circulatie en programmering voor het Stadsbestuur

de infobalie van Antwerpen Toerisme & Congressen en de

voorgesteld. Doel hiervan is in de eerste plaats om

stadswinkel rondom een overloopgebied dat zowel gelijktijdig

een uitnodigende, comfortabele en veilige toegang tot

als afwisselend gebruikt wordt door de omringende functies.

de kernfuncties van het Stadhuis te verzekeren en de

Het gewelfde plafond dat in dit deel verdwenen is, zal worden

noodzakelijke faciliteiten doelmatig te huisvesten. Om

hersteld met elders gerecupereerde historische bakstenen.

ook aan de andere doelstellingen van het Stadsbestuur

Naast het aanbod vanuit het toeristenbureau en de stadswinkel

tegemoet te komen is daarnaast zoveel mogelijk publiek

kan in deze bezoekersfoyer het UNESCO-monument worden

programma ingepast. Hiervoor is onder andere ruimte

gepresenteerd, terwijl bij drukte de cafébezoekers zeker ook

gevonden door de middenstrook beter te benutten. Het

nog een plekje kunnen vinden. Aansluitend ligt De Publieke

voorstel vormt in onze ogen een spannende balans tussen

Tribune die later op de dag dient als forum voor debat en

beide belangen maar de verdeling kan in overleg in beide

publieksvoorlichting. Overdag is hier de audiovisuele promotie

richtingen eenvoudig worden bijgesteld.

over de stad te zien. Aansluitend kan de toerist zijn weg vervolgen

De faciliteiten die op het gelijkvloers noodzakelijk zijn worden

met een begeleid bezoek aan het balkon van de ere-vestibule, of

ondergebracht in het gedeelte ten noorden van de hoofdtoegang.

verder afdalen naar de ruien.

Achter de ontvangstbalie ligt centraal de security-ruimte en is
een wachtlokaal voorzien. Verder bevinden zich hier lokalen

In de kelder sluit De Publieke Tribune aan op enkele polyvalente

voor de facilitaire dienst, de grondgebonden voorzieningen zoals

ruimten die kunnen worden gebruikt voor vergaderingen,

de post- en containerruimten, en tenslotte een wachtruimte voor

conferenties en feestelijke bijeenkomsten. In combinatie met de

chauffeurs aan de noordelijke inkom.

vlakke vloer van De Publieke Tribune kunnen ook grotere partijen

De noordelijke trap – een voorname ingreep van Dens – wordt

en seminaries worden gefaciliteerd. De keukens en magazijnen

waar nodig hersteld en gerestaureerd. Aan de zijde van de

liggen direct aansluitend. De aan- en afvoer hiervan verloopt via

Gildekamersstraat wordt in het derde travee een nieuwe lift

een hefplateau over de trap bij de fietsenkelder. Dit deel van de

ingepast. Deze brengt tot acht personen naar de dienstruimten op

kelders is verder bestemd voor technieken.

de hogere verdiepingen. Langs deze weg kunnen geautoriseerde

Tegenover de polyvalente ruimten liggen ruime vestiaires en

gebruikers van het Stadhuis desgewenst 24/7 worden toegelaten.

toiletgroepen voor algemeen gebruik, direct bereikbaar vanaf

Voor facilitair gebruik bereikt de lift ook de kelder, waarlangs de

het gelijkvloers. Optioneel is de mogelijkheid om de ruien vanuit

fietsenberging direct bereikbaar is.

deze zone direct toegankelijk te maken, wat het gebruik van deze

Door een aantal extern verhuurbare ruimten te voorzien voor

zone verder zal verlevendigen en het begrip van de geschiedenis

winkels of horeca wordt verder tegemoet gekomen aan de wens

van de Stad Antwerpen letterlijk zal verdiepen. Hiervan zijn uit het

om de open uitstraling van het gebouw te versterken. Daartoe

buitenland enkele zeer aantrekkelijk voorbeelden bekend maar

zouden facilitaire diensten die niet grondgebonden zijn, zoals

omdat dit zeer sterk zou ingrijpen op de archeologische waarde

de onderhoudsdienst, kunnen worden ondergebracht op de

van de funderingsresten van het Teirlinckblok zal hiervoor eerst

gemoderniseerde kapverdieping, direct gekoppeld aan de

een grondige studie en afstemming met Onroerend Erfgoed

nieuwe lift.

moeten plaatsvinden.
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VERDIEPINGEN
SCHOON VERDIEP
Het Schoon Verdiep zal in haar oude luister worden
geconserveerd. Bijzondere maatregelen worden genomen om
een binnenklimaat te creëren waarin het museale interieur
verantwoord kan worden behouden, terwijl de ruimten ook
voldoende geschikt moeten zijn voor dagdagelijks gebruik.
In de kabinetten voor de Burgemeester en zijn medewerkers
zullen maatregelen worden genomen die de werkomgeving
verbeteren. Indien een ‘clean desk policy’ wordt toegepast
zullen de werkplekken van de medewerkers geschikt zijn voor
werkplekdeling. De Raadzaal zal ten behoeve van leiden van
de vergaderingen voorzien worden van een nieuw discussie
en stemsysteem. Deze kunnen beter worden geïntegreerd
in huidige en nieuwe meubels en hebben een grotere
functionaliteit.
De Collegezaal wordt voorzien van een ruime vergadertafel
waarin onzichtbaar beeldschermen zijn geïntegreerd. Deze
technologie maakt beeldondersteuning en videoconferenties
eenvoudig. De vergaderingen in de Raadzaal kunnen hier ‘live’
gevolgd worden en er kan ook vanuit deze ruimte op worden
ingesproken. Presentatietechniek voor grote groepen is ook
in deze tafel opgenomen. De huidige grote beeldschermen
kunnen dus worden verwijderd.
Het inpassen van de tweede lift vergt een interventie in de
annex van de Wandelzaal waarvan interieur grotendeels
dateert van rond 1930. Deze liftpositie brengt echter relatief de
geringste aanpassingen aan het erfgoed met zich mee.
Verdere wijzigingen zijn zeer terughoudend en beperken zich
tot de vernieuwde toiletgroep en de zone rondom liften en
Het publiek balkon krijgt een glaswand op de kop

trappenhuizen. Gestreefd wordt naar het voorkomen van een
rooksas rondom de noordtrap maar dit kan eerst in overleg
met het bevoegd gezag worden bepaald.

EERSTE VERDIEPING
De voornaamste ruimtelijke aanpassing van de eerste
verdieping betreft de zuidvestibule. Door de later geplaatste
wand langs het kabinet op de kop te vervangen door een
hardglazen pui ontstaat een transparante vergaderzaal. Het
contact tussen de vestibule en de straatkant wordt hierdoor
deels hersteld. Om bezoekers van het Werelderfgoed de
gelegenheid te geven een blik in de ere-vestibule te werpen
wordt deze ruimte onder strikte begeleiding enkele malen
per dag te bezoeken voor publiek. De circulatie rondom de
ere-vestibule kan hiervan voldoende onafhankelijk worden
gemaakt.
Op deze verdieping bevinden zich kabinetten voor de
schepenen. Vanwege de monumentale plafonds heeft
het de voorkeur de klimaattechniek niet langs boven te
voorzien maar halverwege de hoogte langs de binnenwand
te verdelen. Deze voorziening wordt geïntegreerd tot een
meubelachtige opstelling met dossierkasten, verlichting en
allerlei voorzieningen die het ‘anders werken’ concept met zich
meebrengt. In sommige ruimten is dit element breed genoeg
om boven een werkplek of overlegruimte in te richten, vanwaar
men een aantrekkelijk uitzicht heeft naar buiten. Enkele
vergaderzalen zijn voor gemeenschappelijk gebruik.

Impressie Schepenkabinet
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TWEEDE VERDIEPING
Op de tweede verdieping bevinden zich de verdere kabinetten
voor de schepenen. Deze verdieping is met deels transparante
wanden aantrekkelijk ingericht tot efficiënte werkomgeving.
In de middenstrook zijn enkele gemeenschappelijke lounges
en een refter ingericht. De stalen hulpconstructies voor
de vloeren van het vroegere gemeentearchief kunnen hier
worden verwijderd. De constructie van de loodglas koepel
wordt vernieuwd en afgeplat, zodat er meer zicht doorheen
de vroegere binnenkoer ontstaat en soms zelfs een glimp
van de toren kan worden opgevangen. De noordtrap wordt
doorgetrokken naar de dakverdieping. Hiermee ontstaat een
heldere, overzichtelijke plattegrond.

Vlak glasdak met gelamineerd glazen liggers

Impressie refter en lounge op de tweede verdieping

DAKVERDIEPING
Op de dakverdieping wordt een bijzondere hedendaagse
werkomgeving gecreëerd. Dit is het gevolg van de wens om het
politieke apparaat in volwaardiger lokalen onder te brengen
dan nu het geval is, en ook van de keuze om het gelijkvloers
zoveel mogelijk publiek programma te geven. Een deel van de
dakbedekking zal worden verwijderd en tussen de historische
kapconstructies worden nieuwe glasdaken aangebracht. Zo
ontstaat een luchtige en moderne werkomgeving voor de
politiek met een goede daglichttoetreding. Door een vide
dringt het licht zelfs door tot in de refter eronder. Daaromheen
worden lounges voorzien met flexibele werkplekken die
aansluiten op dakterrassen waar je even een luchtje kunt
scheppen. Voor de lokalen er omheen is het zicht op de toren
en de rustige buitenruimte een verademing: een duidelijk
herkenbare vernieuwing die uitnodigt tot creativiteit en
reflectie.

Referentie: dakverdieping

Impressie flexruimte dakverdieping
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DAKPLAN
Voor de dakverdieping wordt een duidelijk herkenbare
interventie

voorgesteld

zodat

tussen

de

historische

kapconstructies een goede werkomgeving kan worden
gerealiseerd. In de middenstrook worden leien en het
20e-eeuwse dakbeschot gedeeltelijk van de historische
kapconstructies verwijderd. Op en tussen deze kapstructuur
worden gevouwen glasdaken aangebracht, die met pv-cellen
tevens een bijdrage leveren aan de energieopwekking.
Door de grote glaskoepel te vervangen door een innovatief
vlak glazen dak ontstaat een grote buitenruimte midden in het
dakenlandschap, met groene terrassen aan weerszijden. Van
afstand gaan deze interventies schuil achter de oorspronkelijke
noklijn van de dakschilden. De positieve impact op het
werkklimaat is evident.

LEGENDA

11:30

beveiligd gebied

gesloten

open voor publiek

openbare doorloop

Stadhuis, publieke tribune, café en winkels geopend, openbare doorloop open

PUBLIEKE
PUBLIEKE
TOEGANKELIJKHEID
PUBLIEKE TOEGANKELIJKHEID
TOEGANKELIJKHEID

lift
entrap
trapalleen
alleen
publiek
toegankelijk
naar kelder
lift en
en
trap
alleen
publiek
toegankelijk
naar kelder
kelder
lift
publiek
toegankelijk
naar
lift en trap alleen publiek toegankelijk naar kelder

Referentie: vlak glasdak Gemeentemuseum Den Haag

CIRCULATIE EN TOEGANKELIJKHEID
Het beveiligingsconcept is getest voor verschillende gebruikersgroepen en uiteenlopende
scenario’s. Voor belangrijke gasten van het Stadbestuur kan worden gekozen voor een
gastvrijheidsconcept waarbij de gast wordt opgehaald bij de balie. Zowel binnen als buiten
de beveiligde zone is hier een bescheiden wachtvoorziening opgenomen. Andere gasten
kunnen worden verwezen naar de bezoekersfoyer nabij de grote lift, en kunnen daar worden

11:30
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naar kelder
kelder

bev
bev
bev

opgehaald. Zeer frequente gasten (zoals collega’s die elders werken) melden zich aan de centrale

ope
ope
ope

portiersbalie en worden dan rechts door een van de deuren naar de gang toegelaten. Zij krijgen/

gesl
gesl
gesl

tonen een bezoekerspasje bij de security desk en lopen verder naar de lift aan de achterzijde.

ope
ope
ope

Vaste gebruikers van het Stadhuis komen aan de noordzijde binnen en nemen direct de trap of
de secundaire lift naar hun werkverdieping. Bij de ingang bevindt zich een wachtruimte voor
chauffeurs die mogelijk of incidenteel voor extra toezicht kan worden gebruikt.
Door de centrale ligging van de security ruimte is de bewaking relatief snel overal ter plaatse
(centrale inkom, noord toegang, SV en bezoekerscentrum aan de zuidzijde). Door de inpandige
ligging is de security zelf ook goed afgeschermd. Dit beveiligingsconcept is ontleend aan een
vergelijkbaar groot stadhuis.
Toeristische bezoekers kunnen het beveiligde gebied niet betreden. Zij maken gebruik van de
voorzieningen rond De Publieke Tribune dat gemakkelijk afgescheiden kan worden van het
eigenlijke Stadhuis. Alleen onder begeleiding kunnen zij via de grote lift naar de eerste verdieping

18:30
18:30
Café
geopend,
publieke
tribune,
openbare
doorloop
en
winkels
open,
18:30 Café
Café geopend,
geopend, publieke
publieke tribune,
tribune, openbare
openbare doorloop
doorloop en
en winkels
winkels open,
open,
Stadhuis,
stadswinkel
en
toeristeninfo
dicht
21:30Stadhuis,
Café open,
Stadhuis, doorloop
en winkels
gesloten
stadswinkel
en
dicht
Stadhuis,
stadswinkel
en toeristeninfo
toeristeninfo
dicht
lift
en
trap
publiek
toegankelijk
naar
kelder
lift
trapalleen
alleen
publiek
toegankelijk
naar kelder
lift
en
alleen
publiek
toegankelijk
naar
lift en
en trap
trap
alleen
publiek
toegankelijk
naar kelder
kelder

op een afgeschermd ‘publiek balkon’ vanwaar zij zonder veel hinder voor de gebruikers van het
Stadhuis de ere-vestibule kunnen bewonderen. Door dit bovendien op slimme tijden te doen
kan de hinder voor de gebruikers worden geminimaliseerd.
Door aan beide korte zijden een trap en lift te voorzien die in principe van kelder tot dakverdieping
loopt is de circulatie vlot en overzichtelijk. Tevens kunnen diverse stromen bezoekers en
gebruikers relatief gemakkelijk worden gescheiden. De brandveiligheid en vluchtroutes door het
monument moeten met de brandweer en Onroerend Erfgoed eerst nader worden besproken.

21:30
21:30
Café
open, Stadhuis,
Stadhuis,
doorloop
en
winkels
gesloten
21:30 Café
Café open,
open,
Stadhuis, doorloop
doorloop en
en winkels
winkels gesloten
gesloten
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hoogtijdagen uitgezonderd. Het concept ‘Stadhuis aan de Schelde’ en de herinrichting van de
kaaien zal hierin al verandering gaan brengen maar door de week is het wat stil op het autoluwe
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één plein door ‘stedelijk tapijt’
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GROTE MARKT

ass

en

terrassen

plein. Het wordt vooral bezocht door toeristen op vrije dagen.

ter

ras

sen

Het vernieuwde stadhuis moet vanaf 2019 ook weer echt een dagdagelijkse plek voor de

HANDSCHOENMARKT

burger worden: een nieuw forum voor bestuur en bevolking, een interface voor informatie,
betrokkenheid en debat. De deuren op het gelijkvloers gaan open. De sokkel krijgt een gevarieerd
N

publiek programma met een bezoekersinformatiecentrum, de stadswinkel en een grandcafé,

parking in / uit

gegroepeerd rondom een nieuwe ontmoetingsplek middenin de zuidvleugel van het Stadhuis.
Dat een stadhuis zo weer kan worden ingebed in het stedelijke leven kan worden geïllustreerd
met het levendige Rathaus in München, dat tegelijk zijn voorname voorkomen volledig heeft
behouden.
Het gebied rond de zuidzijde van het Stadhuis zal door deze interventie worden geactiveerd.
Toeristische excursies vertrekken vanuit het nieuwe bezoekerscentrum. Buiten staan de fietsen
van Velo-Antwerpen hier al klaar. Dit deel van de markt wordt verder versterkt als luwe zone met
zitgelegenheid en het caféterras. De verdere inrichting van dit gebied met zitranden en bestrating
volgen de contouren van de oude kelders van het Teirlinckblok. Het planvoorstel biedt de optie
om de ruien direct vanuit het Stadhuis toegankelijk te maken, door deze kelders heen. Buiten
wordt dit afleesbaar door één kelder te voorzien van een glazen dak waardoor de geschiedenis
zichtbaar en de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt.
In het Beeldkwaliteitsplan Historische Stad wordt verder het beeld geschetst van het Stadhuis

‘venster naar de ruien’

dat als een ‘monoblok’ op een stedelijk tapijt gepositioneerd staat. De nieuwe verharding
op de Grote Markt en de herinrichting van de Suikerrui door middel van een doorlopende
bestrating zonder stoepen werkt goed, en sluit prima aan bij het idee om van het gelijkvloers een
laagdrempelig publieksgebied te maken.
N

Om het gevoel van één plein behalve fysiek ook programmatisch te bewerkstelligen is een
activering van de achterstraten interessant. Daarom zijn op het gelijkvloers op essentiële
hoekpunten zoveel mogelijk publieke functies zoals winkels gelegd. De routing van voetgangers
en (beperkt) autoverkeer is hiermee in overeenstemming te brengen.
Een bijzondere kans ontstaat wanneer het tegenoverliggende stadsblok inderdaad een museale
functie krijgt, zoals de plannen voor het Zilver- en Diamantmuseum, door bijvoorbeeld de
museumwinkel met een uitgang aan te sluiten op de Gildekamersstraat. De activiteiten langs
deze straat kunnen aansluiten op het museumthema, waardoor een gezamenlijk ‘merk’ ontstaat
die het bestaansrecht ervan versterkt. Dit kan eventueel worden benadrukt door een virtuele
‘overkapping’ door bijvoorbeeld de projectie van laser patronen die de historische gevels
ongemoeid laten.
Het verdere lichtplan zou terughoudend kunnen blijven. Door het specifiek uitlichten van de
architectonische onderdelen zoals pilasters en lijsten valt de architectuur en ruimte al snel uit
elkaar. Het neutrale lichtplan waarbij de gevelwanden rondom worden aangestraald doet de
contouren en dimensies van de markt juist goed zijn recht komen.

Referentie: Rathaus München

Referentie: thematische winkelstraat

Referentie: virtuele overkapping
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RESTAURATIEVISIE

3

7

2

Schoon Verdiep

Dakverdieping

6

1

5

Gelijkvloers

Tweede verdieping

1

4

Kelder

Eerste verdieping

Samenvattende doorsnede

LEGENDA ERFGOEDWAARDEN
ruimtes met hoge erfgoedwaarde waar interieurs geconserveerd en, indien nodig,
gerestaureerd worden naar ruimte en decor 19e E, met integratie hedendaags standaarden

1

situering publieke
tribune met aanduiding
doorgevoerde trappen

ruimtes waar zichtbare hedendaagse ingrepen mogelijk zijn, met respect tot elementen met hoge erfgoedwaarde

2

ruimtes waar verborgen elementen uit de 16e E terug zichtbaar gemaakt worden
ruimtes waar nieuwe ingrepen mogelijk zijn

5

restauratie en terug
zichtbaar maken gevel 16e E

situering prototype Kabinet
Burgemeester

6

restauratie/reiniging
lanterneau

3

situering prototype Raadzaal

7

ruimte voor nieuwe
interventie tussen de daken

4

lang perspectief zuidgevel tot
noord-trap

Onze visie op erfgoed vertrekt steeds vanuit het idee

bestaande, formuleren we een schema voor restauratie (rood),

beweging een tastbare en ontastbare erfgoedwaarde van het

continuïteit te geven aan het bestaande, in harmonie

ruimte voor nieuwe interventies (geel), revaloriseren van

stadhuis zichtbaar gemaakt in het meest publieke deel. De

met de noodzakelijke interventies die een hedendaags

verborgen delen (groen), en renovaties waar een hedendaagse

tribune situeert zich in het hart van het Stadhuis, op een plaats

gebruik vergt.

aanpassing mogelijk is die het gebruik van het stadhuis

waar momenteel doorheen de jaren al meerdere trappen naar

faciliteert en belichaamt (blauw). De voorstudies zijn dan ook

de kelder zijn doorgevoerd doorheen één van de tongewelven.

Voor het Stadhuis van Antwerpen stelt zich de vraag waar

een belangrijke leidraad geweest in het definiëren van deze

Door de introductie van de tribune doet zich in de kelder ook de

een stadhuis vroeger voor diende en voor stond, en waar het

zones waarin het team het nieuwe stadhuis heeft ontworpen.

mogelijkheid voor het gewelf te restaureren dat beschadigd is

vandaag voor dient en staat. De status van het Stadhuis en

Wij onderschrijven dan ook het belang van de aangeleverde

geraakt bij de ingebruikname van de zijdelingse ingang. Al deze

het gebruik ervan zijn door de eeuwen veranderd naargelang

haalbaarheidsstudie en bouwhistorische studie als dragers

factoren samen leiden tot het versterken van verschillende

de politieke situatie en deze zullen in de toekomst ook nog

van deze schema’s.

erfgoedwaarden.

van het Stadhuis ligt in de continuïteit van zijn functie. Het is

Op het gelijkvloers is er veel aandacht besteed aan het terug

Op het Schoon Verdiep en het eerste verdiep ligt het

uitzonderlijk dat een gebouw doorheen de eeuwen zijn functie

leesbaar maken van de 16e-eeuwse structuren en sporen,

referentiekader vooral in de restauratiecampagne van

zodanig heeft behouden. Een stadhuis is geen stilleven, maar

het behoud van de centrale monumentale trap en de twee

1880. De nadruk ligt hier op het integreren van hedendaags

een icoon dat de gemeenschap vertegenwoordigt. Zijn functie

secundaire toegangstrappen uit de 19e-eeuw naar het Schoon

comfort en noden, met respect tot de elementen in dit

ligt in de naam: het Stadhuis, het Huis van de Stad.

Verdiep. In de visie van een open en toegankelijk stadhuis zijn

Gesamtkunstwerk van de 19e-eeuw en het conserveren, en

Waar het Stadhuis ooit als wapenopslagplaats diende en de

de gewelfde ruimtes geopend naar buiten, door het omvormen

indien nodig restaureren, van het interieur. In de zones aan

elite achter gesloten deuren en in rijkelijk versierde ruimtes

van de 19e-eeuwse buitendeuren tot pivoterende deuren. Op

de Noord- en Zuidgevel is er meer ruimte voor transformaties,

beslissingen maakte en oplegde aan het volk, wordt er

deze manier wordt het gesloten karakter van de gevel niet

omdat deze door de tijd al verschillende keren zijn aangepast.

vandaag van een Stadsbestuur transparantie verwacht. Deze

geraakt, maar kan het stadhuis zich openen naar de stad. Mee

Voor het Schoon Verdiep is er geopteerd om twee prototypes

visie is bepalend voor onze interventies. Het Stadhuis leest als

in deze visie zit de plaatsing van De Publieke Tribune. Deze

voor te stellen die de integratie van deze hedendaagse noden

een gebouwd boek van vele jaren politieke veranderingen die

kadert uiteraard in de visie van een transparante politiek,

visualiseren. De Raadzaal als progressief prototype met enkele

tot de politieke realiteit van vandaag leidt. Met respect voor

maar opent ook een toegang tot de ondergrondse ruien van

nieuwe elementen ter bevordering of revalorisering van

het verleden, doch zonder krampachtig vast te houden aan het

de 16e-eeuw die vandaag onzichtbaar zijn. Er wordt dus in één

verloren erfgoedwaarden, met geïntegreerde hedendaagse

een evolutie ondergaan. Een belangrijke erfgoedwaarde

VISIE DOCUMENT STADHUIS ANTWERPEN
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Fragment geveltravee oost-zijde

technologie. Het Kabinet van de Burgemeester is gekozen als
conservatiever voorbeeld, waar een maximaal behoud van het

Dak: natuurleien en zinken dakgoten
problematiek: lokale schade, scheurtjes in zink
voorstel:
- lokaal natuurlei vervangen (ca. 15%)
- dringende lekken zink tijdelijk herstellen
- mogelijkheden zinkuitzetting onderzoeken
- kosten-baten-analyse ter vervanging dakgoot

erfgoed wordt beoogt, waarin hedendaagse noden discreet in
worden verwerkt (zie ref. ‘Transforming Park Avenue Armory,
NY’).
Op de eerste verdieping is er de mogelijkheid om de kabinetten
te renoveren naar meer hedendaagse noden, maar toch steeds

Dak: houten draagstructuur, grenen bebording, dakbedekking in leien,
eikenhouten klossen
-problematiek aantasting klossen (windbarsten, fungi/kevervraat)
-voorstel: proefrestauratie voor definitieve restauratie

met respect voor de 16e-eeuwse bouwdelen, en andere
elementen met hoge erfgoedwaarde indien aanwezig. De
conservatie van de ruimte rond de vide is hier belangrijk in
het kader van de 19e-eeuw een verdieping lager. Ook is er

Maaslandse Kalksteen (origineel)
Henegouwse Kalksteen (restauratie 19e E
-voorstel: normale reiniging (hydropneumatisch, piccolo)

speciale aandacht gegeven aan het openen van het perspectief
van de binnengevel aan de zuidkant naar de trap aan de
noordkant. Verder wordt op de uitdaging om de lokalen op
de eerste verdieping te klimatiseren een innovatief antwoord
gevonden. De monumentale plafonds laten beluchting langs

Buitenschrijnwerk
Volledig behouden
problematiek: kleine scheurtjes in het houten schrijnwerk
voorstel: voorzichtig schuren en hervernissen

de zijde niet toe. De kanalen zijn halverwege de hoogte langs
de binnenwand geprojecteerd en worden geïntegreerd met
datasystemen, verlichting, dossierkasten en voorzieningen
voor Anders Werken tot een ‘meubel’ stuk, vergelijkbaar met
een hoge boekenkast. In sommige zones ontstaat bovenop

Oberkirchener- of Leedse Steen (origineel)
Bentheimer- of Reffroy-steen (restauratie 19e E)
-problematiek: fixatie zwarte patina
-voorstel: 2e verdieping – reiniging o.b.v. zwak zuur
SV en 1e verdieping – zachte reiniging
- voorstel: proefrestauratie o.b.v. zwak zuur

voldoende ruimte om deze goed te benutten. Dergelijke
oplossingen zijn in de geschiedenis van het Stadhuis diverse
malen eerder toegepast. De ingrepen zijn vrijwel geheel
reversibel.

Glas (getrokken of glas-in-lood)
Volledig te behouden
problematiek: doorvoeringen in het glas, energieverliezen
voorstel:
- Aangetaste glasvlakken vervangen door gelijkaardige
- Restauratie glas-in-lood-ramen
- Plaatsing nieuwe achterzetramen kleurloos HR++ glas

Op de tweede verdieping is veel ruimte voor interventie,
samen met de restauratie van de 16e-eeuwse binnengevels die
zich momenteel situeren tussen de twee glazen daken. Door
het toegankelijk maken van de dakverdieping en de plaatsing
van een nieuw vlak glasdak ter vervanging van het huidige,
wordt een nieuw zicht op de glas-in-lood-koepel gecreëerd.

Baelen-marmer (origineel)
Beauchâteau-marmer (restauratie 19e E) – grotere steensnede
-problematiek: schade door epoxy-restauraties
-voorstel: zachte reiniging marmer, opnieuw polijsten
epoxy verwarmen en uithalen, vervangen met restauratiemortel o.b.v.
mineraal
proefrestauratie nieuwe restauratiemortel

Ook krijgen de gevels van de binnenkoer uit de 16e-eeuw ook
terug de aandacht die ze verdienen. Dit is één van de weinige
plaatsen waar het nog mogelijk is om de overblijfselen van
deze oude binnenkoer te ervaren. Dat deze gevels zich in het
midden van een actieve werkplek bevinden is een positieve

Hardhouten deuren
Schuren en herverven
Minimaal zichtbaar hervormen tot pivoterende deuren
Aanpassing kader rondom voor pivoterende deuren

zaak: het erfgoed krijgt een plaats in het heden. De verrières
in de vloer van de dakverdieping worden hersteld en voorzien
van vlakke, ca. 6 cm dikke LED-lichtvlakken met variabele
daglichtkwaliteit. In het dakvlak zelf worden de glazen
dakramen gerestaureerd om licht binnen te brengen in de
werkruimte. Hier krijgen de oude spanten na een grondige

5

restauratie een nieuw statuut in de werkruimtes onder het dak.

de keuze gemaakt voor een derde weg. De nieuw ontworpen

onderzoek, het bouwhistorisch onderzoek en het document

elementen

hoogwaardige

‘onderhoudsgolven’ een waardevolle leidraad geweest, waarop

overblijfselen worden Alle te restaureren onderdelen worden

architecturale kwaliteit die echter niet zal concurreren met de

verdere behandelingen zijn gebaseerd. Gezien de veelheid

beschouwd binnen de continuïteit van het Gesamtkunstwerk,

oorspronkelijke architectuur maar bescheiden, complementair

en verscheidenheid van materialen worden verschillende

dat uiteindelijk een consistente tijdslaag is gaan vormen.

en dienstbaar en daaraan is. Oud en nieuw vinden elkaar in

technieken aangewend, waarvan reeds een aanzet is gegeven

Waar nood is aan een substantiële toevoeging van

een synergie waar een gedeelde liefde voor vakmanschap,

in de geveltravee. Het effect van de nieuwe zonwering binnen

nieuwe ruimte-indelingen (wanden en deuren) en nieuwe

materiaal en kwaliteit van het detail het onderscheid maakt.

het gebouw, een noodzaak voor de energie-efficiëntie, wordt

Met

uitzondering

van

de

te

koesteren

16e-eeuwse

krijgen

een

eigenstandige

inrichtingselementen zoals balies en bergmeubelen, zoals naar

ook weergegeven op de tekening. Op het gelijkvloers worden

de hogere verdiepingen steeds meer het geval zal zijn, dringen

Dit alles wordt omvat met een grondige restauratie en reiniging

de bestaande poorten getoond, die behouden worden maar

andere ontwerpvraagstukken zich op. Een keuze moet worden

van de gevel. Ook hier zijn het aangeleverd materiaaltechnisch

vrijwel onzichtbaar omgevormd zijn tot pivoterende deuren.

gemaakt tussen een contrasterende of een aangepaste,
historiserende ontwerpbenadering. In ons planvoorstel is

Referentie Park Avenue Armory, New York
Deze historische interieurs zijn volledig gerestaureerd met hedendaagse
technieken subtiel daarin verwerkt. Zo is de verlichting gebaseerd
op een studie van historische modellen, en zijn klimatisatie en ICT
onzichtbaar verwerkt
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METHODOLOGIE

ROEREND ERFGOED

VOOR

Het roerend erfgoed in het Stadhuis slaat vooral terug op

NA

meubilair, en wordt hier dan ook hoofdzakelijk behandeld.
Het is belangrijk het roerend erfgoed te zien in relatie tot
de ruimte waarin het zich bevindt. Zo stellen we vast dat in
verschillende ruimtes van het Stadhuis het meubilair een deel

A

D

uitmaakt van het Gesamtkunstwerk met het vaste interieur.
Onze visie vertrekt dan ook hoofdzakelijk vanuit het punt dit zo
te houden. Indien het mogelijk is nieuwe noden toe te passen
in het bestaande roerend goed, dan wordt hier eerst voor
geopteerd. Indien dit niet mogelijk is, kan een nieuw meubel
bestaande luster

overwogen worden in harmonie met het bestaande sfeer in de

bestaande luster met
toegevoede lichtbronnen

aanzicht plafond

ruimte. Hierbij moet dan speciale aandacht besteed worden

C
1

2

3

2

aan kleur, materialiteit en verhoudingen.

1

Als voorbeeld kunnen we de Raadzaal nemen, waar de
banken van de gemeenteraadsleden reeds zijn aangepast
aan hedendaagse noden, en ook verder kunnen aangepast
worden. Deze kunnen dus zeker behouden worden in een
streven naar maximale homogeniteit. Wanneer een meubel

5

raamdoorsnede

binnengevel west

4

niet kan aangepast worden, of momenteel zelfs storend is in

raamdoorsnede

2

de ruimte, kan een nieuw meubel overwogen worden. Dit moet
A

I

echter steeds gebeuren in samenspraak met de conservator

B

van het Stadhuis, om de erfgoedwaarde van het meubel goed
II

IV

A

te evalueren. Als voorbeeld in deze nemen we in de Raadzaal

D

dan ook het voorbeeld van het meubel van de voorzitters dat
qua verhouding en vormgeving wel past in de ruimte, maar qua
kleurstelling te licht is uitgevoerd. Ook zijn de technieken op

III

dit meubel verouderd en te zichtbaar, waardoor ze een storend
binnengevel zuid

grondplan

binnengevel noord

6

element vormen. Hier biedt de kans zich dus aan om een nieuw
meubel te plaatsen met hedendaagse technieken geïntegreerd,
in de sfeer van het bestaande. Er zijn ook mogelijkheden om
meubilair uit ruimtes waar nieuwe ingrepen worden gedaan te
verplaatsen naar andere ruimtes waar ze goed kunnen gebruikt
worden. Hierin denken we aan de nieuwe ingrepen op de eerste

binnengevel oost

verdieping, waar ook een hedendaags meubilair bij hoort.
E

C

Het roerend erfgoed met hoge erfgoedwaarde kan een plaats
vinden in de ruimtes van het Schoon Verdiep waar deze nodig
zijn. Ook deze verplaatsingen dienen overlegd te worden met
de conservator van het Stadhuis. Op deze manier is het team

Aanzichten interieur van de Raadzaal =
Voorstel alternatief lichtplan en
reorganisatie van de ruimte

ervan overtuigd ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen,
zonder het bestaande te verstoren.

PROTOTYPE 1: DE RAADZAAL
Historisch gezien baadde de Raadzaal in een zachte gloed van

Een nieuwe verhoogde vloer en een nieuw voorzitters-meubel

licht, weerkaatsend uit deze lusters. Vandaag verspreiden ze

zijn nodig om de eenheid terug te herstellen. In deze

een fel wit licht, om de ruimte zoveel mogelijk op te klaren.

nieuwe elementen kunnen hedendaagse ICT-technologieën

Via een geïntegreerd licht-concept kan er lokaal meer licht

geïntegreerd worden die ook in verbinding staan met andere

gegeven worden waar nodig, en terug een zacht licht de

elementen in het gebouw. Momenteel heeft zeker de vloer een

algemene ruimte laten verlichten. Via LED-technologie kan

behandeling nodig, en de gordijnen zijn dof geworden. Een

dit ook op een energiezuinige manier. Het is onwaarschijnlijk

kleurenonderzoek is aangewezen. Verder restauratief werk

dat bij het concipiëren van de ruimte het de bedoeling

moet onderzocht worden.

LEGENDA

A

zachte gloed van het licht van de luster

B

lokaal licht op het toekomstig meubel

C

nieuwe LED’s ter vervanging art-deco uplighters

D

richtbare spot ingewerkt in luster

E

nieuwe schilderijverlichting

1

nieuw voorzetraam HR++ glas in eikenhout

2

zonwering naar model 1880

3

mechaniek en rolkast voor zonwering

4

nieuwe radiatorroosters voor verhoogde efficientie

benadrukken. Een bijkomende mogelijkheid is om in de lusters

5

radiatoren naar voren geplaatst

alsnog spots weg te werken die plaatselijk het plafond ook

6

doorstroomroosters in bestaande deur geplaatst

I

meubel voorzitters te vervangen door hedendaags
exemplaar in sfeer van het Gesamtkunstwerk

Door de plaatsing van De Publieke Tribune op het gelijkvloers,

II

meubel gemeenteraadsleden te behouden

ontstaat de mogelijkheid om de Collegezaal terug zijn originele

III

verhoogde vloer vervangen incl. licht

IV

connectie collegezaal herstellen

was de plafondschilderingen zo expliciet te verlichten als
vandaag met uplighters. Het lijkt ons eerder aangewezen
deze overdadige art-deco toevoeging te vervangen door een
subtieler exemplaar, die de goudgeschilderde pilasters verlicht
om het verticale karakter en historisch belang van de ruimte te

kunnen verlichten, of kunnen gericht worden naar elementen
in de ruimte.

functie te geven: het meevolgen van de gemeenteraad. Door
het verplaatsen van de pers-banken naar de Collegezaal
ontstaat er terug meer ruimte, licht en orde in de Raadzaal.

Technologische benodigdheden kunnen geïntegreerd worden in
verschillende meubels, in verbinding met mekaar. Zo kan een nieuw
vergadermeubel in de Collegezaal rechtstreeks in verbinding staan met
de technologieën in de Raadzaal

VISIE DOCUMENT STADHUIS ANTWERPEN
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MUSEAAL CONCEPT
In het kader van de unieke UNESCO werelderfgoed-titel die
het stadhuis draagt, is de ervaringsbeleving van de bezoeker
een belangrijk punt, die moet samengaan met het vrijwaren
van de functie als actief stadhuis. Het verhaal van het Stadhuis
moet in een ervaringsbeleving verteld worden, om zijn rijke
geschiedenis uit de doeken te doen. De revitalisatie van de
centrale ingang aan de voorgevel is hierin belangrijk. De

aanzicht plafond

bezoeker komt het stadhuis binnen recht voor de centrale trap,
maar bevindt zich even later toch volledig in een 16e-eeuws
kader van gemetselde gewelven. Hier situeert zich dan de
publieke tribune, met toegang naar de oude ruien. De bezoeker

C

ervaart hier van nabij de oude structuren en vondsten uit het
recent historisch onderzoek. Via een projectie op het scherm,
of informatiepanelen, wordt het verhaal van de evolutie van
het stadhuis gebracht. Hierin zal de bezoeker reeds duidelijk
gemaakt worden hoe sommige functies, zoals de handelszaken,
ooit verdwenen zijn maar vandaag terug geactiveerd. De
verdere transformaties van de 19e-eeuw moeten de bezoeker

5

binnengevel west

ook warm maken om het stadhuis verder te ontdekken. Naast
het bouwhistorisch verhaal wordt de aandacht ook gericht
op belangrijke evenementen en tradities in Antwerpen.
Vervolgens gaat de wandeling verder via begeleide bezoeken
aan het 19e-eeuwse kader van het Schoon Verdiep en de erevestibule. Hierin is het verhaal van de plaatsing van de trap
C

A

op de voormalige open binnenkoer een belangrijk thema.
Vanaf het ‘publieke balkon’ op de eerste verdieping heeft de
bezoeker het beste overzicht over de verschillende ruimtes,
van het gelijkvloers tot de glas-in-lood-koepel. Omdat in het

B
1

4

ontwerp het lange perspectief tot de zuidgevel geopend wordt,

2

kan hier ook de evolutie van het gebouw sinds de 16e-eeuw
verduidelijkt worden. Op het ‘publieke balkon’ is bijvoorbeeld

binnengevel zuid

grondplan

binnengevel noord
4

ook plaats voor het tentoonstellen van artefacten en vondsten
uit verschillende tijdsperken van het stadhuis. De huidige
werking van de verschillende kabinetten en diensten kan
ook hier verteld worden. Of het publiek op stille dagen, zoals
zondagmiddag, straks verder meegenomen kan worden naar
de hogere verdiepingen en de toren zal eerst in overleg goed
moet worden onderzocht. Het bezoek voert uiteindelijk terug
naar het gelijkvloers, waar de gasten nog iets kunnen drinken
in het stadscafé of een aandenken kopen in de stadswinkel.

binnengevel oost

1

PROTOTYPE 2:
HET KABINET VAN DE BURGEMEESTER

2

3

Aanzichten interieur van het Kabinet van de Burgemeester =
Aanduiding verschillende te restaureren onderdelen

Het Kabinet van de Burgemeester heeft dringend nood aan een
restauratie, en is hier dan ook als een conservatiever prototype
opgenomen. In de kleurschema’s op de tekening is een
onderscheid gemaakt tussen een intensieve, een gemiddelde
en lichte restauratie (R++, R+ en R). De restauratie van het
goudleer dringt zich op, in combinatie met een regelbaar
(constant) klimaat. Voor die tweede worden er daarom ook
hier voorzetramen in HR++-glas voorzien, in combinatie met

LEGENDA
Goudleder naar originele toestand (R++)

een nieuw klimaatsysteem. De nieuwe voorzetramen zijn
gebaseerd op het historische raam, waarin het bestaande glasin-lood tussen de twee nieuwe glasplaten wordt verwerkt. Op
deze manier wordt het bestaande karakter van de ramen en
de ruimte niet veranderd, hoewel toch energie-efficiënt, en
ook onderhoudsvriendelijker. Ook hier kan de lichtkwaliteit in
deze ruimte beter, bijvoorbeeld door oplossingen in te werken
in de bestaande luster, om de ruimte zo min mogelijk aan te
tasten. Verder materiaaltechnisch onderzoek in deze ruimte is
aangewezen, om de juiste behandelmethodes te bepalen, via
proefrestauraties te testen, en vervolgens uit te voeren.

Haard Pieter Coecke van Aelst reinigen (R+)
• Vernis afnemen en hervernissen
• Schilderwerk reinigen / restaureren
Houten schrijnwerk te reinigen (R)
• Grondig onderhoud
• Lokaal herstellen
• Aanpassingen nieuwe ramen en verwarming
• Parket lokaal herstellen, schuren, hervernissen
• Plafonds lokaal te herstellen + grondig onderhoud
Reinigen gouden elementen (R)
• Schilderwerk reinigen
• Vergulde elementen polijsten
Schilderijen te restaureren (R)
• Schadebeeld vast te stellen
• Proefrestauratie

A

zachte gloed van het licht van de luster

B

lokaal licht op het toekomstig meubel

C

spot op luster met zacht licht voor schilderijen

1

nieuw voorzetraam HR++ glas in eikenhout,
glas-in-lood tussen glasvlakken verwerkt

2

zonwering naar model 1880

3

mechaniek en rol voor zonwering, verborgen achter stuk
vast gordijn in tussensruimte

4

nieuwe radiatorroosters voor verhoogde efficientie

5

doorstroomroosters in bestaande deur geplaatst
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ANDERS WERKEN
De centrale vraag bij het ontwikkelen van een werkplek concept is: wat heeft u nodig om te excelleren in uw
werkzaamheden. De Bricks (de huisvesting/stenen), Bytes (voorzieningen/ICT), Behaviour (cultuur/gedrag/
werkwijze) en Broadcast (communicatie) dienen in de ontwikkeling van een werkplekconcept integraal geadresseerd
worden. De specifieke eisen en mogelijkheden van het gebouw en de werkprocessen van de medewerkers van het
Stadhuis zijn zeer bepalend geweest voor de ontwikkelde oplossing. De specifieke ruimtelijke kwaliteiten van de
verschillende verdiepingen zijn optimaal benut. Werkplekdeling is daar waar mogelijk toegepast. Er is een diversiteit
aan functionaliteiten die door iedereen gebruikt kunnen worden. Door de standaardisatie van de werkplek
typologieën is het voor gebruikers gemakkelijk om op een andere plek binnen het gebouw te werken omdat de
aangeboden functionaliteit gelijk is.

Collegezaal

Referentie: meubelstuk voor dossiers en geïntegreerde technieken

SCHOON VERDIEP
Kabinet van de Burgemeester
kabinet
burgemeester

Het Kabinet van de Burgemeester is gehandhaafd op de huidige
locatie. Er is veel zorg en aandacht besteed aan de werkplekken
die in deze monumentale ruimte kwaliteit toevoegen door hun
eenvoud, lichtheid en moderniteit. Door hun transparante
onderstel lijken ze in de ruimte te zweven. De vloer blijft vrij
waardoor de kwaliteit van de ruimte optimaal ervaren wordt.
In de grote Collegezaal staat een tafel waarin de beeldschermen
onzichtbaar zijn geïntegreerd. Deze technologie maakt
beeldondersteuning en video conferencing mogelijk. De
vergaderingen in de raadszaal kunnen live gevolgd worden
kabinet
burgemeester

burgemeester

en er kan ook vanuit deze ruimte op worden ingesproken. De

kabinet
burgemeester

huidige grote beeldschermen worden verwijderd. Presentatie
techniek voor grote groepen is ook in deze tafel opgenomen.
Deze beeldschermen kunnen na een sessie weer in de tafel
verdwijnen.

Referentie: communicatie techniek vergadertafel

Huidige situatie

Referentie: vergaderzaal

De kabinetten voor de Schepenen zijn geplaatst op de eerste en tweede verdieping. Voor hen is er een ruimteverdeling ontwikkeld
die in ruimtebeslag en functionaliteit nagenoeg gelijk is. De werkplekken, een bureau voor de schepen, een afzonderlijke
vergaderruimte, twee (lopende) meter kast per persoon, printer en een economaat zijn de basisuitrusting van elk kabinet . De
bespreektafel van de schepen is altijd separaat van zijn werkplek geplaatst in een vergaderruimte. De schepen heeft in het gebruik
van deze ruimte geen exclusiviteit maar wel voorrang. Dit levert meerdere voordelen op;

•
•

Indien een schepen niet aanwezig is kan zijn werkruimte als concentratiewerkplek worden gebruikt.
De vergaderruimte kan door de schepen gebruikt worden maar ook door de andere medewerkers van het kabinet. Als
overlegplek, touchdown werkplek en concentratiewerkplek.

•

Door de vergaderruimten slim te positioneren kunnen veel van de vergaderruimten gedeeld worden door de gebruikers van
het Stadhuis.

•

De beschikbaarheid van de vergaderruimte is inzichtelijk door toepassing van een reserveringssysteem met een koppeling
naar de elektronische agenda.

De medewerkers van de kabinetten kunnen aan werkplekdeling doen mits er een clean desk policy in de praktijk wordt toegepast.

Meubilair voor medewerkers
Kabinet van de Burgemeester
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EERSTE VERDIEPING
Op de eerste verdieping is een waardevol 16e-eeuws
onaangetast blijven. Vanuit dit uitgangspunt is een
soort ‘meubel’ ontwikkeld waarin een groot deel van
de technieken, data en verlichting halverwege de

vergaderruimte

monumentaal plafond. In onze visie moet deze

wandhoogte ondergebracht zijn. Op een aantal posities
is het meubel zo breed dat men hierop een werkruimte
of een overlegruimte kan realiseren. Soortgelijke
oplossingen zijn in de geschiedenis van het Stadhuis wel
eerder voor gekozen en reversibel. De visualisatie geeft
goed weer dat men van hieraf door de ramen naar buiten
kan kijken. Het meubel is ook de backbone om kasten,
monitoren en whiteboards aan te koppelen. Het is zelfs
mogelijk om op een aantal posities een goede voorziening
voor een telefoongesprek of concentratiewerkplek op te
nemen.

Impressie Schepenkabinet

TWEEDE VERDIEPING
De refter is centraal geplaatst op de tweede verdieping.
Deze ruimte is geschikt voor de lunch maar ook als
informele werk- en ontmoetingsplek. Het kent een
diversiteit aan werkplektypologieën, lounge zitjes
en

halfopen werknissen. Door deze centraal op de

tweede verdieping te plaatsen is het een aantrekkelijke
ontmoetingszone voor de gebruikers op de eerste,
tweede en de dakverdieping.
De opening in het plafond geeft extra daglicht en visuele
verbinding met de bovenliggendedakverdieping. Staand
aan de bar heeft men zelfs zicht op de toren van het
Stadhuis.

Verrières worden LED-lichtvlakken met variabele daglicht kwaliteit

Impressie lounge met werkplekken en refter
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DAKVERDIEPING
Fracties
De fracties zijn gepositioneerd op de dakverdieping. Ook
voor hen is er een ruimteverdeling ontwikkeld die in
ruimtebeslag en functionaliteit onderling nagenoeg gelijk
is. Twee bureaus en een overlegtafel is de basisinrichting
van elke ruimte. Werkplekdeling per fractie of tussen
fracties is niet relevant. Glazen wanden zorgen voor
maximale daglichttoetreding. Folies in patronen die
de politieke kleur van de fractie weerspiegeld geven
eveneens de noodzakelijke privacy.

Specifieke werkplekken dakverdieping
De ruimte boven de refter op de dakverdieping heeft aan
weerszijden touchdown werkplekken en is een informele
overlegplek. Bij mooi weer kan het overleg buiten plaats
vinden. Op deze verdieping zijn op verschillende andere
posities touchdown werkplekken en loungewerkplekken
te vinden. De toren is ontsloten met een nieuwe trap. In de
toren bevindt zich een kleine bar, één van de ‘verborgen’
geheimen van het gebouw.

Gemeenschappelijke delen kabinetten en
fracties
De algemene eisen ten aanzien van vergaderfaciliteiten
en stadssecretaris, persverantwoordelijken, externe
relaties en werkplekken voor externen zijn verspreid
over de eerste en tweede verdieping in de plattegronden
opgenomen.
Impressie ruimte op dakverdieping met flexibele werkplekken. Door glasdaken en transparante wanden ontstaan werkruimten met veel daglicht.

GELIJKVLOERS & KELDER
Het gelijkvloers en de kelder kent een aantal voorzieningen die
worden gezien als een verlengstuk van de werkplektypologieën
die het Stadhuis biedt. De Publieke Tribune is bij uitstek
een

zone

waar

het

openbare

publiekstoegankelijke

debat kan plaatsvinden. Het café is ook te gebruiken als
ontmoetingszone/plek en informele vergaderzone/ruimte. De
polyvalente ruimten in de kelder zijn goed te gebruiken voor
semi-publieke activiteiten en voor brainstormsessies.

Impressie Publieke Tribune voor openbare debatten en ontmoetingen, die zich in het café voortzetten
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ALGEMENE OPLOSSINGEN EN MAATREGELEN
Collectief gebruik
Een grote ergernis van gebruikers in gebouwen met deze schaalgrootte is dat men vaak denkt
dat er een doorlopend ruimtegebrek is of een gebrek aan een specifieke functionaliteit. In
werkelijkheid heeft men vaak geen goed overzicht van de beschikbaarheid van de ruimten terwijl
het aanbod er wel degelijk is. In het stadhuis zouden we graag technologie in willen zetten die
gebruikers realtime (op de smartphone of tablet) inzage geeft in waar welke ruimte beschikbaar
is. De effectiviteit van de gebruiker en het functioneel gebruik en dus de bezettingsgraad gaat
hiermee omhoog. Door het gebouw ‘slim’ te maken kan op eenvoudige wijze de toegankelijkheid
voor de verschillende gebruikersgroepen georganiseerd worden. Daarnaast krijgt de facilitaire
organisatie een goed beeld van de gebruiksintensiteit van haar gebouw en kan zij haar beleid
hier op afstemmen.

Akoestiek
Door het historisch belang van het gebouw is het niet goed mogeljk om traditionele akoestische
oplossingen te realiseren. In de kantoren van de eerste en tweede verdieping wordt dit opgelost
door deze te voorzien van zachte vloerbedekking en gordijnen die zowel een zonwerende
functie hebben als een akoestische oplossing zijn. Op de dakverdieping wordt een gietvloer
toegepast. Goede ruimteakoestiek wordt hier gerealiseerd door de wanden te bekleden met
geluiddempende elementen, zoals sound absorbers van vilt. Beide oplossingen geven de
gebruiker een rijke, zachte tactiele ervaring.

Verlichting
De verlichting voor de werkplekken op de eerste verdieping zal een combinatie zijn van uplighters
vanaf het meubel en een directe werkplekverlichting . Op de tweede verdieping zullen uplighters
hangend aan het plafond de huidige toogstructuur gebruiken als reflector. Beide oplossingen
dragen bij aan een grotere ruimtelijkheid. Op de kantoren op de dakverdieping zal er een
downlight armatuur gebruikt worden voor het verlichten van de ruimten. De toegepaste LED
armaturen hebben een daglichtregeling en een aanwezigheid sensor. De kleur van de armaturen
is zwart en/of brons-messing kleurig en refereert met een ingetogen rijkdom aan de kleuren zoals
toegepast op het Schoon Verdiep. De verrieres in het plafond van de tweede verdieping worden
voorzien van LED verlichting waarvan de kleurtemperatuur een variabele daglicht kwaliteit
heeft. Deze kan in kleur en in lichtsterkte meebewegen met het bioritme van de medewerkers.
Dit draagt bij aan gezondheid, welzijn en productiviteit van de medewerkers.

LOSSE INRICHTING
De toegepaste meubels voor de werkplekken, het stadscafé en de vergaderruimten zijn fris en hedendaags. Het zijn jonge klassiekers of hebben de potentie dit te worden. De gekozen meubels
zijn helder en leesbaar in hun vormgeving en de manier waarop ze gebruikt dienen te worden. Ze brengen kleuraccenten aan in het gebouw en zijn getoetst op duurzaamheid.

STADSCAFÉ

WERKPLEKKEN
kabinetten / fracties

TAFELS VERGADERRUIMTEN
kabinetten / fracties

VERGADERSTOELEN
kabinetten / fracties

LOUNGE MEUBILAIR
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DUURZAAMHEID
‘Focussen op een deeldiscipline levert gehandicapte gebouwen op’, staat te lezen
op pag. 162 van de haalbaarheidsstudie. Daarom gaat ons team in overleg met de
opdrachtgever op zoek naar de doordachte balans tussen de belangen van het
monument, de mens en het milieu, met het budget als randvoorwaarde.

DUURZAAMHEID EN BREEAM
BREEAM Excellent is haalbaar! Het BREEAM vooronderzoek van het ontwerp heeft geleid tot een
BREEAM Schema: BREEAM International Bespoke 2010
Naam gebouw: Town Hall Antwerp (Major Refurbishment)

Pass

30%

Good

45%

Very Good

55%

BREEAM Assessor:

Excellent

70%

Licensed Assessor organisatie:

Outstanding

85%

BREEAM Registration No.:

Stage of Assessment

score van 76,11% waardoor een BREEAM Excellent classificatie bereikt wordt. Hierbij dient de
6,11% marge om rekening te houden met eventuele credits die niet behaald worden in het latere
ontwerpproces (verdere detaillering of wijzigingen).
Om een uitgewerkte aanpak van duurzaamheid te garanderen hanteren we de BREEAM-

BREEAM Score

BREEAM Rating

methodologie. Hierin zijn de aspecten water, ecologie, materialen, gezondheid, energie,

76,11%

Excellent

management, vervuiling, beheer en mobiliteit, specifiek in rekening gebracht en wordt de totale

0

milieubelasting van het project geminimaliseerd. Voor het Stadhuis Antwerpen is een op maat

#DIV/0!

Minimum BREEAM Standards
Rating Level
Minimum Standards Achieved

Pass

Good

Very Good

Excellent

Outstanding

OK

OK

OK

OK

Niet OK

Gebouwprestaties per categorie
Weging

% Behaald

Gewogen score

Beheer

12,00%

86,67%

10,40%

Gezondheid en comfort

15,00%

55,95%

8,39%

Energie

19,00%

65,22%

12,39%

Mobiliteit

8,00%

91,67%

7,33%

Water

6,00%

83,33%

5,00%

Materialen

12,50%

71,43%

8,93%

Afval

7,50%

80,00%

6,00%

Landgebruik en ecologie

10,00%

70,00%

7,00%

Vervuiling

10,00%

66,67%
Totaal

6,67%
72,11%

Extra innovatiepunten

4,00%

Totale BREEAM Score

76,11%

gemaakte BREEAM-evaluatietool gemaakt, die in alle ontwerpfases toegepast dient te worden.
De behaalde BREEAM-score wordt vertaald in een sterrenwaardering (1 tot 5 sterren). In de
Assessed Building's BREEAM Performance by Section
Management
Health &Wellbeing
Energy
Transport
Water
Materials
Waste
Land Use & Ecology
Pollution
Innovation

20,00%
18,00%
16,00%
14,00%

12%
15%
19%
8%
6%
13%
8%
10%
10%
10%

####
####
####
####
####
####
####
####
####
0%

wedstrijdopdracht wordt een score ‘very good’ beoogd, waarbij ‘good’ een absoluut minimum
is. In de eerder opgemaakte haalbaarheidsstudie gaat men er voor dit gebouw van uit dat het
kwaliteitsniveau ‘good’ overeenkomt met de wettelijke eisen, en men acht het kwaliteitsniveau
‘very good’ bereikbaar met de maatregelen die in de haalbaarheidsstudie worden voorgesteld.
Met het meetinstrument ‘BREEAM Bespoke’ is door ons team de haalbaarheid onderzocht van het

12,00%
10,00%

kwaliteitsniveau ‘excellent’. Wij bevestigen hiermee dat de haalbaarheid van het kwaliteitsniveau

8,00%

‘very good’ mogelijk is en beschouwen een ‘excellent’ score als haalbaar mits alle partijen zich

6,00%

hiervoor ook gezamenlijk willen inzetten.

4,00%

Onze strategie om dit BREEAM niveau te behalen wordt door onderbouwing van de toegekende

2,00%

credits beschreven in de volgende tabel. De door de aanvrager opgegeven credits zijn hierbij

0,00%

uitgangspunt geweest en derhalve niet weergegeven in het overzicht. De assessmentinvuldocumenten zijn terug te vinden in bijlage.
Score Available

Score Achieved

MONUMENT
De condities van het erfgoed staan in de meeste gevallen voorop. De belangrijkste zijn in dit
verband de beperking in de variatie van de relatieve vochtigheid en de beperking van de UV- en
licht belasting op roerend of onroerend kwetsbaar erfgoed.
De bouwhistorische studie, afgerond in 2012, laat veel herstel van houten balken en balkkoppen
zien. De uitgangspunten van de haalbaarheidsstudie, welke is afgerond in 2011, dienen zeker
voor de vochtigheid nog eens goed tegen het licht te worden gehouden, zie ook de paragraaf
‘Recente kennis’.
Vanuit de hypothese dat de zout-uitbloei in de kelders vooral mede het gevolg is van de hoge
temperaturen als gevolg van de in de kelders opgestelde condensors en elektronische apparatuur
geven we prioriteit aan het beperken van de warmtebelastingen in de kelders. De proceswarmte
die afgegeven wordt door de UPS en condensors, zal gekoppeld worden aan een warmtepomp,
zodat deze warmte kan benut worden in het Stadhuis.
De aangetroffen krimpscheuren in een moerbalk wijzen op te hoge temperaturen in de winter, in
ieder geval bij de plafonds van het Schoon Verdiep en eerste verdieping. Het bedrijven van een
verwarmingssysteem op hoge temperatuur zorgt voor grote lokale temperatuurverschillen en
thermisch gedreven luchtstromingen. Dit leidt tot grote lokale verschillen in relatieve vochtigheid
en lokale spanningen in het hout. Inzet van verwarming op lage temperatuur komt het erfgoed
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ten goede, waar mogelijk zoveel mogelijk gebaseerd op straling. Mede door doordachte plaatsing

De akoestiek wordt met name in lokalen met waardevol erfgoed vooral gediend door het

van de isolatie zal de temperatuur doorheen de dichte gevels zo gelijkmatig mogelijk zijn.

teruggrijpen op het gebruik van gordijnen en tapijten, terwijl de rijke versieringen van de wanden

Voor zover er lokaal gekoeld wordt doen we dat eveneens zo gematigd mogelijk door middel

reeds voor de nodige verstrooiing zorgen. In deze ruimten zal de warmte isolatie in de kasten

van hoge temperatuurkoeling. Luchtgroepen die gekoelde lucht toevoeren zullen van een

bij de verwarmingselementen worden uitgevoerd in akoestisch absorberende materialen, zowel

ontvochtigingssectie worden voorzien. Lokale ontvochtiging zal, om te voorkomen dat grote

hoog- als laagfrequent.

verschillen in temperatuur van luchtstromen ontstaan, niet met ventilo’s gebeuren, maar met
ontvochtigingsunits met sorptierotor.

Ventilatie

Vooral naar de winter toe is het van belang om aan de gevels gedurende tenminste 90% van

Het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit in het Stadhuis is uit oogpunt van gezondheid en

de tijd binnenin een onderdruk te creëren, om ervoor te zorgen dat doorheen het schrijnwerk

energiezuinigheid van het grootste belang voor het welbevinden van de gebruikers. We voorzien

(kieren en naden), maar ook door de andere constructies, droge lucht van buiten infiltreert om

hiervoor een mechanisch balansventilatiesysteem, waarbij zowel de afvoer als de toevoer

de vochtbelasting op houten onderdelen te beperken. Algemeen passen we ventilatiesystemen

mechanisch gebeurt zodat aan warmteterugwinning kan gedaan worden. Per persoon wordt

toe die meer lucht afzuigen dan toevoeren.

een verseluchtdebiet van 45 m³/h in de kantoren en 36 m³/h in de overige ruimten voorzien.

Voorzover we bij de uitwerking op plaatsen met veel publiek aanvullende ventilatiesystemen

Hiermee voldoen we aan de eisen in de projectdefinitie.

overwegen waarvan de werking mede is gebaseerd op in de tijd gemiddelde overdruk (denk aan

De ere-vestibule wordt ingezet als overdrukplenum voor de ventilatie van het Schoon Verdiep

nieuwe systemen die in een ruimte met slechts één toevoeropeningen en één afvoeropening

en de eerste verdieping. Het inbrengen van de lucht in dit atrium wordt niet via de koepels

werken) zullen we die daarom op zijn hoogst op in de tijd gelimiteerde momenten inzetten en

gerealiseerd, zodat het zicht door de koepels niet gehinderd wordt door kanaalwerk. We

wordt de basis gevormd door de nu in ons voorstel opgenomen systemen die meer afzuigen dan

integreren twee nieuwe schachten in het gebouw, op plaatsen waar dat historisch verantwoord

toevoeren.

is. Via de nieuwe schachten ‘noord’ en ‘zuid’ wordt de pulsielucht in het atrium gebracht, zowel

Waar kwetsbaar erfgoed aanwezig is wordt stap 2 van de penta energetica (maximaal gebruik

op eerste verdieping als op het Schoon Verdiep voor een zo gelijkmatig mogelijke luchtverdeling.

van daglicht en zonnewarmte) niet op voorhand ingezet in verband met de UV- en lichtbelasting.

Via historische 19e-eeuwse doorstroomroosters wordt de verse lucht in de lokalen gebracht.

Alvorens stap 2 te zetten wordt de positie van het kwetsbare erfgoed en de te verwachten

De bestaande schouwmantels zullen de vervuilde binnenlucht afvoeren. Een debietsregelklep

lichtbelasting/UV-belasting geanalyseerd.

per ruimte zal de benodigde hoeveelheid lucht afzuigen. Rekening houdend met een maximale
luchtsnelheid door de schouwen van 2,5m/s, kunnen we enkel de lokalen van het Schoon

MENS

Verdiep afzuigen door de schouwen. Na onderzoek is gebleken dat niet alle schouwen doorlopen
tot op de eerste verdieping en het Schoon Verdiep. De lokalen op het Schoon Verdiep die geen

De werkplek

schouw hebben, zullen hun lucht kunnen afvoeren via de nieuwe schachten ‘noord’ en ‘zuid’

De verblijfscondities voor de mensen worden geoptimaliseerd, zodat iedereen een aangename

zoals hierboven beschreven. De lokalen op eerste verdieping zullen hun lucht afvoeren via een

werplek krijgt. Daartoe verbeteren we de binnenluchtkwaliteit en optimaliseren we daglicht en

extractiekanaal dat geïntegreerd is in het wandmeubel. Deze extractiekanalen zijn gekoppeld

uitzicht.

aan de nieuwe schachten ‘noord’ en ‘zuid’.

Voor verbetering van de binnenluchtkwaliteit

zullen we teruggrijpen op de historische

De kantoren op de tweede verdieping en de dakverdieping worden rechtstreeks geventileerd via

infrastructuur van de stookplaatsen en schoorstenen voor de afvoer van ventilatielucht. De

de luchtgroep opgesteld op de dakverdieping. Hier staan ook de luchtgroepen voor de eerste

toevoer van verse lucht verloopt gedifferentieerd per verdieping, zie de volgende paragraaf over

verdieping en het Schoon Verdiep. Het gelijkvloers en de kelder worden geventileerd door de

ventilatie.

luchtgroep opgesteld in de kelder.
De luchtgroepen zijn van het adiabatische type en zijn uitgerust met een hygroscopisch

Op de Oost- en Zuidgevel zullen we, wellicht met uitzondering van de ramen voorzien van glas-

warmtewiel met een rendement van minstens 75%. De adiabatische luchtgroepen leveren een

in-lood, de ramen op het Schoon Verdiep en de eerste verdieping voorzien in een zonwering

aanzienlijk deel van de koelvraag, waardoor de verbruikskosten zullen afnemen.

naar model van 1862, die als gevolg van de specifieke glaskeuzen bijna zo effectief is als
buitenzonwering.

De museale ruimten op het Schoon Verdiep en de eerste verdieping zullen voldoen aan de ASHRAE

De effecten op de temperatuur van het buitenschrijnwerk, zijn bij hoog-reflecterende zonwering

klimaatklasse A (voor lokalen met (imitatie)goudlederbehang) en klasse B voor de overige

beperkt, maar zullen in de uitwerking bij toepassing van andere materialen worden geanalyseerd.

ruimten op het Schoon Verdiep en de eerste verdieping. In de luchtgroep zal de toevoerlucht

Ook de werkplekken op de tweede verdieping en de dakverdieping, zullen we waar nodig,

voorbehandeld worden zodat de relatieve vochtigheid zich tussen 40% en 60% bevindt (klasse

voorzien van effectieve zonwering.

B). In de lokalen waar klasse A vereist is, zullen we een fijnregeling voorzien
historisch interieur

Voorstel voor metalen zonnewering naar model 1862

Huidige toestand (radiatoren in nis)
Overall U2D: 3,2 W/m2K

Koelvin effect door dwarse stromingen > Teruggeplaatste isolatie (boven) geeft  
met de minste hoeveelheid materiaal het grootste isolerende effect

Met isolatie achter radiator
Overall U2D: 1,52 W/m2K (Rm isolatie = 1,0 m2K/W)

Met isolatie (en radiator) naar voren
Overall U2D: 1,26 W/m2K (Rm isolatie = 1,0 m2K/W)
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LEGENDA

fotovoltaïsche panelen

extractie kanaal
pulsie kanaal
afzuiging
aanvoer

vloerverwarming

luchtgroepen
schacht ‘noord’

vloerverwarming

schacht ‘zuid’

ventilo
doorstroomrooster

atrium
=

ruien
circ. 200m

overdrukplenum
ventilo

stookplaats

doorstroomrooster

extractie kanaal

pulsie kanaal
Principes
ventilatie
afzuiging

luchtgroep

pompenkelder
aan de
kaai

Schelde
10°C

warmtepomp

Locaties technieken

aanvoer

met lokale ontvochtigingsunits, zodat de vereiste relatieve vochtigheid van 45% - 55% behaald

De veiligheid in het Stadhuis is een topprioriteit. Technieken zoals inbraakdetectie,

wordt. In de lokalen met een zeer hoge bezettingsgraad, zoals bijvoorbeeld de Raadzaal, zal door

camerabewaking en toegangscontrole zullen ontworpen worden in nauw overleg met de

de vochtproductie van mensen de relatieve vochtigheid snel stijgen. Ook hier voorzien we lokale

opdrachtgever.

ontvochtiging om de relatieve vochtigheid onder controle te houden. De temperatuur in de
museale ruimten zal geregeld worden door ventiloconvectoren, die zowel verwarmen als koelen.

Duurzame energieproductie
Het Klimaatplan van Antwerpen geeft aan dat de Stad tegen 2020 de CO2-uitstoot wil reduceren

Vloerverwarming wordt voorzien waar geen historisch waardevolle vloeren aanwezig zijn. Uit

met 50% t.o.v. 2005 voor haar eigen stedelijke werking. Op lange termijn, tegen 2050, wil

onderzoek is gebleken dat de kelder, grote delen van het gelijkvloers, de tweede verdieping en

Antwerpen zelfs een CO2-neutrale stad worden. In dit streven naar CO2-neutraliteit, menen we

de dakverdieping geschikt zijn om vloerverwarming te plaatsen.

dat er voor het Stadhuis een voorbeeldrol is weggelegd.

MILIEU

De invulling van de warmtevraag is door het ontwerpteam vanuit macro-energetisch oogpunt
onderzocht. Wij zijn ervan overtuigd dat warmtedistributiesystemen – van blok- en wijkniveau,

Reductie warmte/koudevraag

tot interstedelijke netten – in veel gevallen een goede, zo niet de beste, manier zijn om te voorzien

Beperking van de warmte/koudevraag is een belangrijk aspect ten aanzien van het milieu.

in de behoefte van warmte.

Belangrijke verliespost voor de warmte door transmissie vormt de geometrie van de gevel
met uitsteeksels naar binnen en naar buiten, als koelvinnen. Daardoor ontstaan veel dwarse

Op de projectsite is er geen bestaand stadsverwarmingsnet aanwezig waarop het Stadhuis zou

warmtestromen

zowel in horizontale als verticale doorsneden, die extra warmteverlies

kunnen aansluiten. Daarom wordt gekozen om het Stadhuis te koppelen aan een distributienet

veroorzaken. Door de consequente plaatsing van binnenramen met HR++-glas op enige afstand

dat verbonden is met de Schelde. Het water van de Schelde wordt dus ingeschakeld als

van de historische ramen, en de plaatsing van isolatie in de huidige radiatornissen in één lijn met

hernieuwbare energiebron voor de warmte- en koudeproductie. Bij rivierverwarming/koeling

de erboven geplaatste binnenramen, neem de effectieve verliesoppervlakte significant af. De

wordt warmte/koude onttrokken uit de rivier en via een reversibele warmtepomp ingezet voor

effectiviteit van de geplaatste isolatie neemt toe door minimalisering van de genoemde dwarse

de verwarming/koeling van het gebouw. Dankzij de hoge watertemperatuur in de winter en

warmtestromen, zie de figuren.

de lage watertemperatuur in de zomer, kan op zeer efficiënte wijze warmte en koude geleverd
worden. Het Stadhuis van Antwerpen zal dus verwarmd en gekoeld worden met de Schelde van

Een tweedimensionale analyse laat reeds bij gebruik van beperkte isolatie (Rm ca. 1 m2K/W) een

Antwerpen!

vermindering van 15 a 20% van de transmissieverliezen doorheen de borstweringen zien door
vermindering van de dwarse warmtestromen. De effecten van de verticale doorsnede zijn, door
warmteverlies tussen de ramen naar verwachting nog groter.
Op alle plaatsen waar radiatoren of convectoren voor buitenwanden zijn geplaatst, wordt
isolatie voorzien achter de verwarmingslichamen in één lijn met de belangrijkste aansluitende
isolatielijn in het schrijnwerk: waar dat nu nog niet het geval is, wordt in de gevels dubbel
schrijnwerk toegepast. Het buitenschrijnwerk bouwen we, waar historisch verantwoord, op uit
ramen met enkel monumentenglas op de historische positie en een tweede raam, luchtdicht
afgewerkt en met goed isolerende beglazing (HR++) aan de binnenzijde. We toetsen de

monumenten glas

HR++

monumenten glas

HR++

resulterende reflectie van de glascombinatie aan de buitenzijde en aan de binnenzijde en passen
zonodig de samenstelling van het HR++ glas om het historische beeld niet aan te tasten.
zonwering
lamellen

Reductie elektriciteitsvraag
Om de vraag naar elektriciteit te beperken is in eerste instantie een goede daglichttoetreding
belangrijk. Verder zullen energiezuinige T5 armaturen en LED-verlichting het energieverbruik
sterk reduceren. In de kantoren voorzien we daglichtsturing en in de toiletten, gangen en
bergingen wordt aanwezigheidsdetectie voorzien.
Het datanetwerk wordt aangepast, rekening houdend met het historisch waardevolle karakter
van het Stadhuis. In de waardevolle ruimtes, vergaderzalen en loungeruimten wordt een
draadloos netwerk voorzien, zodat de bekabeling geen hinder meer geeft. Een vast netwerk
wordt voorzien in de kantoren, omwille van de hogere snelheid en veiligheid.

Achterzetraam en isolatie op één lijn
bij balansventilatie

Bij Zuid- en Oostgevel voorzien van
zonwering (lamellen) bij balansventilatie
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De afstand van het Stadhuis (18) tot de Schelde (3) bedraagt slechts 200m

De figuur geeft de gunstige inplanting van het stadhuis ten opzichte van de Schelde weer.

Gezien de relevantie van beide studies voor enerzijds het behoud van historisch materiaal van

Aan de Scheldekaaien dient een pompenkelder voorzien te worden voor de watervang. Via

het Stadhuis van Antwerpen en anderzijds de gezondheid van de gebruikers van het stadhuis

ondergrondse leidingen wordt de pompenkelder verbonden met de energieproductiecentrale in

willen we met de opdrachtgever over beide studies in overleg, omdat

het Stadhuis. Hier staan de filters, warmtewisselaar en de warmtepomp opgesteld, die warmte
en koude leveren. De ondergrondse leidingen worden geplaatst in de Ruien, die verbonden

•
•

zijn met de pompenkelder en het Stadhuis. Deze eenvoudige installatie vermijdt storende

Als voorbeeld: de specifieke opbouw van het goudlederbehang vraagt voor de conservering van

graafwerken op het openbaar domein. Door het distributienet in de ruien te voorzien, kunnen

het leder eerder specifieke (vochttechnische) conditionering aan de achterzijde, bijvoorbeeld

ook andere (openbare) gebouwen, die gesitueerd zijn langs de Ruien, in de toekomst aansluiten

middels inbreng van kleine hoeveelheden geconditioneerd lucht aan de achterzijde van het

op dit net. Bezoekers van de Ruien kan worden uitgelegd hoe de Stad haar energieverbruik en

behang, dan conditionering aan de vochttechnisch tamelijk dichte voorzijde. Eerder dan

CO2-uitstoot op die manier beperkt.

bevochtigen, met het daaraan verbonden energiegebruik, is beperking van de ventilatie op

er aan een alternatieve benadering ook energiebesparing is verbonden
de bouwhistorische studie de kwetsbaarheid van houtwerk (o.a. balkkoppen) aangeeft

momenten en plaatsen dat die niet nodig is de aangewezen strategie naar een stabiele relatieve
De rivierverwarming is geschikt voor afgifte op lage temperatuur. De warmtepomp heeft

vochtigheid.

dan een zeer hoog rendement, met een seizoensprestatiefactor (SPF) groter dan 4. De
lage temperatuursverwarming wordt voorzien door middel van vloerverwarming en

Voor de toevoer kunnen we in dat geval, maar ook in andere lokalen, wellicht een basis creëren

ventiloconvectoren die geselecteerd worden op lage temperatuur.

vanaf de gevels door middel van voorzetramen, met een systeem waarmee we aan transmissiewarmteterugwinning van transmissieverliezen aan de beglazing in het buitenschrijnwerk doen,

De warmte op hoge temperatuur wordt geproduceerd door een combinatie van een

zoals geïllustreerd in de principefiguren voor de gevel. Daarmee wordt in de basis het historische

warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) en nieuwe condenserende gasketels. Deze warmte

ventilatie systeem nog meer gerespecteerd.

wordt geleverd aan de batterijen in de luchtgroepen en voor de productie van het sanitair warm
water. De proceswarmte van de UPS, serverruimtes en koelcellen voor de keuken wordt benut

In zalen met een grote bezettingsgraad kan evenwel onvoldoende lucht via zo’n innovatief

door middel van een lucht/water-warmtepomp.

systeem via de ramen tochtvrij worden binnengebracht. Voor die lokalen blijven de voorziene
nieuwe luchtgroepen nodig.

De koudeproductie wordt volledig opgenomen door de rivierkoeling. Dit systeem kan zijn
warmte steeds kwijt in de rivier, zodat er op het dak van het stadhuis geen grote condensor moet
geplaatst worden zoals bij een koelmachine.

Martens, M. H.J., Climate risk assessment in museums, degradation risks determined from temperature and
relative humidity, Bouwstenen 161, Eindhoven 2012
Marken Lichtenbelt, W; Bruin vet en de consequenties voor het thermisch binnenklimaat, 5e kennisdag
Bouwfysica van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging, Delft, 20 juni 2013.

Op de nieuwe sheddaken boven de dakverdieping worden fotovoltaïsche panelen voorzien
met een ideale helling en oriëntatie op het Zuiden. Deze groenestroomproductie zal samen
met de stroom geproduceerd door de WKK, een deel van de elektriciteitsvraag invullen van de
installaties (ventilatoren, warmtepompen, enzovoort).

BALANS
Als we op zoek gaan naar de balans is de inzet van recente kennis essentieel. Na oplevering van

winter
zomer
monumenten glas

HR++

HR++

monumenten glas

de haalbaarheidsstudie zijn belangrijke studies afgerond en/of gepresenteerd, zoals;

•

het promotiewerk van dr. ir. M. Martens , waarin naast de bescherming van het roerend
erfgoed ook de bescherming van onroerend erfgoed in historische gebouwen centraal staat

•
•

de studie over bruin vet en de consequenties voor het thermische binnenklimaat

zonwering
lamellen
spleetinfiltratie

spleetinfiltratie

de bouwhistorisch studie

De eerste twee studies illustreren het belang van minder strikte handhaving van thermischhygrische condities in het binnenmilieu, de eerste voor de duurzaamheid van historische
gebouwen, de tweede voor de gezondheid van de mens.
We illustreren het belang van zo’n analyse met de gevolgen van klimatisering volgens ASHRAE
klasse A van een lokaal in de winter, waarbij aan de buitengevel klimaatgrenzen qua vochtigheid
worden overschreden en ook risico’s op schimmelgroei ontstaan.

Achterzetraam: Terugwinning van
transmissieverlies bij beperking van de
hoeveelheid pulsielucht en gedeeltelijke
luchttoevoer van buiten ter bescherming
van het schrijnwerk

Bij de Zuid- en Oostgevel voorzien
van zonwering (lamellen)
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-10 °C
0 °C

0 °C
-10 °C

0 °C
-10 °C

13 °C / 64%
16 °C / 52%

-10 °C

22 °C / 35%

14 °C / 59%
11 °C / 73%

13 °C / 63%
10 °C / 78%

setpoint 20 °C / 40%
exacte condities
afhankelijk van
temperatuurgradiënt

0 °C

11,3 °C / 62%
14,4 °C / 50%

0 °C
-10 °C

9,3 °C / 70%

0 °C
-10 °C

20 °C / 35%

12,4 °C / 57%

11,4 °C / 61%
8,3 °C / 75%

setpoint 18 °C / 40%
exacte condities
afhankelijk van
temperatuurgradiënt

Condities opake geveldelen – ASHRAE klasse A: setpoint van 20 °C bij een ondergrens van 40%

Condities opake geveldelen – ASHRAE klasse A: setpoint van 18 °C bij een ondergrens van 40%

BRANDVEILIGHEID

onder de rook komt te staan. De rookscheidingen verhinderen dat de rook naar de trap aan

In het vernieuwde Stadhuis wordt de bestaande trap aan kant Suikerrui aangepast zodat hij

de Zilversmidstraat stroomt zodat deze trap rookvrij blijft en eveneens gebruikt kan worden

voldoet aan de huidige eisen aangaande evacuatie van personen. Door op gepaste plaatsen

voor evacuatie. Op deze wijze zijn er voor alles niveaus van het gebouw steeds twee veilige

nieuwe branddeuren en brandwerende wanden te plaatsen creëren we een volledig omkokerde

evacuatiewegen.

trap, waarlangs het gebouw steeds op een veilige manier geëvacueerd kan worden.
Voor de grote open trap aan de Zilversmidstraat is gekozen om voorrang te geven aan de

De RWA-installatie werkt zonder ventilatoren en gebruikt de stijgkracht van warme rook, dus een

historische waarden en dus is het brandveiligheidsconcept erop gericht om de ingrepen op

natuurlijke rookafvoer. Voor de rookafvoer in de ere-vestibule worden enkele vlakke delen van

het Schoon Verdiep en de eerste verdieping tot een minimum te beperken. Om deze trappen

de loodglas koepel beweegbaar gemaakt en voorzien van een mechanisme dat is gekoppeld aan

extra te beveiligen voorzien we rookscheidingen en een rook- en warmteafvoerinstallatie zodat

de brandmeldinstallatie. In het nieuwe glasdak/koepel worden op vergelijkbare wijze rookluiken

ook deze trap bij brand gebruikt kan worden voor evacuatie van personen. Bij brand voert de

in de opstand van de langszijden voorzien, zie figuur. Op het gelijkvloers worden toegangsdeuren

RWA-installatie eventuele rook in de centrale zone af om te beletten dat het volledige gebouw

geopend om compensatielucht toe te laten.

LANGSDOORSNEDE

rookluiken

rookluiken

evacuatie

rookscherm

rookscherm

Beweegbare vlakke delen

toevoer compensatielucht via
ingangen

Door rookkleppen in de glaskoepels boven het atrium kan de rook ontsnappen en blijven evacuatieroutes vrij
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TEAMSAMENSTELLING
Het Ontwerpteam voor De Publieke Tribune zal bestaan uit:

HET ONTWERPTEAM DE PUBLIEKE TRIBUNE
PILOOT ARCHITECT
Grote expertise op het gebied van herbestemming en restauratie van topstukken

Ontwerpbureau met specifieke ervaring in

INTERIEURARCHITECT

GESPECIALISEERD
RESTAURATIEARCHITECT

BOUWFYSISCH
ONTWERPBUREAU

Met een brede ervaring in het ontwerpen

INGENIEURSBUREAU

hedendaagse en innovatieve interieurs

Gespecialiseerd in restauratieontwerp,

Toonaangevend in integrale

van duurzaamheid (BREEAM), technieken,

voor Anders Werken, retail en horeca

-techniek en werfopvolging

comfortconcepten (binnenklimaat,

stabiliteit en brandveiligheid

duurzaamheid, daglicht & akoestiek), ook
voor museale interieurs

Het ontwerpteam zal daarnaast een aantal adviseurs inschakelen, die zorgdragen voor de expertise op het gebied van:

•

Bouwhistorie en materiaalconservering, met specifieke kennis van het Stadhuis

Verdere deskundigheid, zoals vastgoed en marketing, schoonmaak en onderhoud en dergelijke kunnen naar bevinding van zaken worden toegevoegd.

PROJECTBEHEER
A. PARTICIPATIE BOUWHEER

C. BEHEERSPLAN

In verdere studies tot het ontwerp, zal de opdrachtgever een actieve rol gaan spelen in het gehele

De twee voorgaande onderdelen ondersteunen ook de documenten die aangeleverd

architectuurproces; ontwerpteam en opdrachtgever vormen samen het bouwteam. Hun input

dienen te worden volgens het nieuwe erfgoeddecreet. In deze is het aangewezen ook een

en oordeel zijn immers even essentieel bij het nemen van belangrijke ontwerpbeslissingen door

beheerscommissie samen te stellen, om vanaf de start een duidelijke samenwerking en gericht

het bouwteam. Binnen een continue overlegstructuur met het bouwteam kan de opdrachtgever

beheersplan te kunnen opstellen. De historische nota en inventaris van de erfgoedelementen

meegroeien in het globale proces, neemt hij tijdens de overlegmomenten kennis van alle

zijn reeds opgemaakt. De beschrijving van de erfgoedwaarden ook al deels, waarin dus nog

argumentaties, voor- en nadelen, enzovoorts, en wordt hij op die manier een geïnformeerde en

een bijkomende methode is voorgesteld in dit dossier. De opsomming van de werkzaamheden

actieve beslisser. De kwaliteit van het uiteindelijke project en het draagvlak ervoor zullen dus in

zullen blijken uit het restauratiedossier. Voor de opvolging van de werken stellen wij een

grote mate bepaald worden door de intensiteit van de communicatie tussen alle partners van

wekelijkse werkvergadering voor samen met het bouwteam, of een afgevaardigde ervan, om de

het project.

communicatie vlot en open te laten verlopen. Het team heeft ervaring met de organisatie van
dergelijke opvolging om de erfgoedwaarden te waarborgen.

B. KWALITEITSPLAN
Het bouwteam zal bij de uitwerking van de voorliggende dienstenopdracht een
kwaliteitbewakingsplan of kortweg een kwaliteitsplan, als onderdeel van het globale plan
van aanpak, hanteren. Dit kwaliteitsplan omschrijft aan welke kwaliteitseisen de projecten
moeten voldoen en hoe het bouwteam deze wil verwezenlijken. Bij aanvang van de opdracht
worden globale kwaliteitseisen gedefinieerd en naar de uitwerking toe van de deelprojecten
worden deze verfijnd. Het plan handelt over de kwaliteit zowel van het eindresultaat als
van het proces zelf, en dit in relatie tot het beheer van de opdracht, het minimaliseren van
risico’s, enzovoorts. De maatregelen zoals omschreven in het kwaliteitsplan zijn in het globale
ontwerpproces ingebouwd. Het kwaliteitsplan omschrijft de systemen voor de kwaliteitsborging
(overlegstructuren, actieplan, projectkwaliteitsplan, projectbeheersplan).
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BOUWKOSTEN EN STUDIEKOSTEN
Om de financiële gevolgen van het ontwerp af te toetsen,

5. Bouwplaatsvoorzieningen

TOTAAL

€

1.589.925

is er gekozen om een gezamenlijke elementenraming

10. Sloop- en stutwerk

TOTAAL

€

665.651

op te stellen van het multidisciplinair ontwerpteam

21. Betonwerk

TOTAAL

€

33.638

22. Metselwerk

TOTAAL

€

401.686

23. Vooraf verv. steen elementen

TOTAAL

€

14.846

24. Ruwbouwtimmerwerk

TOTAAL

€

238.425

25. Metaalconstructiewerk

TOTAAL

€

346.305

30. Kozijnen, ramen, deuren

TOTAAL

€

1.626.760

tweede verdieping en dakverdieping. Verder is er nog een

32. Trappen en balustraden

TOTAAL

€

133.850

onderverdeling gemaakt tussen technieken, organisatie en

33. Dakbedekking

TOTAAL

€

136.489

gevel, zodat inzicht verkregen wordt waar het team de nadruk

34. Beglazing

TOTAAL

€

216.500

heeft gelegd om in te investeren.

35. Natuursteenafwerking

TOTAAL

€

1.096.480

37. Isolatie

TOTAAL

€

227.685

Eén van de belangrijkste uitgangspunt voor onze visie en dus

38. Gevelschermen

TOTAAL

€

96.587

ook voor de kostenraming is de integrale benadering van

40. Stukadoorwerk

TOTAAL

€

404.279

41. Tegelwerk

TOTAAL

€

97.846

42. Dekvloeren, vloersyst.

TOTAAL

€

263.387

44. Plafond- en wandsyst.

TOTAAL

€

535.649

45. Afbouwtimmerwerk

TOTAAL

€

49.485

46. Schilderwerk

TOTAAL

€

146.686

Op deze wijze worden de studiekosten voor het team maximaal

47. Vaste binneninrichting

TOTAAL

€

2.565.560

ingezet gezien optimaal gebruik wordt gemaakt van het

48. Behang, vloerbedek, stof

TOTAAL

€

886.347

multidisciplinaire karakter van het team. De EPB- verslaggeving

50. Dakgoten, RW-afvoer

TOTAAL

€

148.600

bijvoorbeeld kan door ons team uitgevoerd worden, er hoeft

53. Sanitair

TOTAAL

€

67.350

geen externe partij gecontracteerd te worden. Op deze wijze

54.Brandbestrijdingsinstall

TOTAAL

€

97.605

kan het ontwerpteam als een geoliede machine opereren, wat

55. HVAC

TOTAAL

€

1.835.029

bijdraagt tot een beheersbaar proces- en kostenbeheer.

70. Electrotechnische install

TOTAAL

€

895.153

72. LCD/TV/geluid

TOTAAL

€

91.000

80. Liftinstallatie

TOTAAL

€

114.000

€

15.022.800

€

1.502.280

€

16.525.080

samen: architectuur, interieur, restauratie, technieken
en organisatie.
In de gedetailleerde raming die in de bijlagen is opgenomen
zijn de verschillende elementen ingevoerd per verdieping:
kelder, gelijkvloers, Schoon Verdiep, eerste verdieping,

de opgave. Omdat de BREEAM richtlijnen al van het begin
zijn opgenomen in het ontwerp, zijn de specifieke kosten
hier beperkt. De kosten voor duurzaamheid zijn in alle
eenheidsprijzen opgenomen en er zijn enkel aparte posten
opgenomen voor de BREEAM-certificatie en een beperkte
reservering voor mogelijke aanvullende maatregelen.

Door het aanvragen van een meerjaren-premie overeenkomst
kunnen kosten gespreid worden per fase, zonder de noodzaak
van verdere voorstudies uit het oog te verliezen. Door de
aanvraag in de beginperiode van de werkzaamheden te
plannen, is er vroegtijdig duidelijkheid over het ontvangen van

SUBTOTAAL
97. Onvoorzien

Onvoorziene bouwkosten

10,00%

TOTAAL
Erelonen

TOTAAL

€

1.860.809

timing is cruciaal, wat de kostenbeheersing alleen ten goede

BREEAM

TOTAAL

€

600.000

komt.

Onderhoud en exploitatie

TOTAAL

€

507.220

€

19.493.109

€

1.949.311

de premies en worden financiële risico`s beperkt. Een strikte

TOTAAL EXCL. BTW
Met onze visie wordt een maximaal resultaat beoogt met
een gerichte en economische inzet van middelen. Door deze

Onvoorzien project/aanvullende wensen/programmawijzigingen

10,00%

aanpak is er, naast een post onvoorzien in aanvulling op de

TOTAAL EXCL. BTW, INCL. ONVOORZIEN

€

21.442.420

TOTAAL INCL. 21% BTW

€

25.945.328

directe bouwkosten, ook een post onvoorzien gereserveerd
op projectniveau. Een omvangrijk en ambitieus project als dit
kan immers met zich mee brengen dat er aanvullende wensen
zullen komen. Denk aan bijvoorbeeld het uitvoeren van de
verbinding van de Ruien, en eventueel programmatorische
wijzigingen. Deze kunnen bekostigd worden uit de projectpost
onvoorzien, zonder dat elders op kwaliteit ingeleverd hoeft te
worden.
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VASTGOED EN EXPLOITATIE
De werkelijke kwaliteit van gebouwen toont zicht pas in de gebruiksfase. Een gebouw
moet vooral een prettige en inspirerende omgeving zijn voor medewerkers en
bezoekers. Daarnaast moet het onderhoudsvriendelijk, eenvoudig schoon te houden
en zuinig zijn in gebruik van energie, water en menskracht. Dubbelgebruik en
openstelling in delen vergroot de mogelijkheden voor duurzaam gebruik. Exploitatie
en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Behalve een goede integratie met de openbare ruimte kan het semi-publieke karakter van
het gelijkvloers ook bijdragen aan een verantwoorde strategie in functie van vastgoed en
exploitatie. Geïnspireerd door de oorspronkelijke situatie in de 16e-eeuw kan een groot deel van
het gelijkvloers worden ingezet voor extern gebruik door horeca en handel. Dit is mogelijk door
een deel van het gevraagde programma onder te brengen op de zolderverdieping, die daarvoor
geschikt en aantrekkelijk gemaakt wordt.
Het gelijkvloers voorziet in alle essentiële functies voor het vlot en veilig functioneren van het
bestuur en het politieke apparaat, en een warm onthaal voor de burgers en bezoekers van de
stad Antwerpen. Door een slimme ruimtelijke organisatie, dubbelgebruik en de doorkoppeling
naar een deel van de kelders, komt in de plint van het Stadhuis ca. 605m2 netto verhuurbaar
oppervlak beschikbaar voor eventueel extern en nevengebruik. Hierin kunnen het stadscafé (ca.
180m2), de stadwinkel (ca. 140m2), het toeristenbureau (ca. 45m2) en een aantal zelfstandige
winkelruimten worden ondergebracht (ca. 165m2). Door externe verhuur en/of uitbating van
deze ruimten kan significant aan de exploitatie van het Stadhuis worden bijgedragen.
De uitbating van een stadscafé op deze locatie wordt eerst lucratief door de koppeling aan een
polyvalente ruimte (ca. ca. 115m2) en de foyer (ca. 70m2) van de publieke tribune in de kelder,
waardoor minimaal 185m2 beschikbaar is voor conferenties en feestelijke bijeenkomsten,
ook in de avonduren. Volgtijdelijk gebruik door het café, door groepen toeristen en voor de
programmering door de stad zelf maakt deze aantrekkelijke extra faciliteit ook betaalbaar. De
logistiek en circulatie van het gelijkvloers laten deze diverse gebruiksscenario’s ook toe zonder
compromis aan beheer en veiligheid.
De Grote Markt en omgeving zijn attractief voor toeristen maar vormen geen magneet voor
de bewoners van de stad. De publieke tribune zal de burgers de weg naar het Stadhuis helpen
terugvinden maar een opzichzelfstaand winkelaanbod vormt daarom nog geen financieel
aantrekkelijke optie. Eerder moet worden gezocht naar aanbod voor toeristen, mogelijk te
versterken met de panden langs de Gildekamersstraat. De vestiging van een museale functie in
het naastliggende stadsblok zou daartoe een uitgelezen kans zijn. Bijvoorbeeld de voorgenomen
realisatie van het Zilver- en Diamantmuseum kan worden aangegrepen om enkele diamantairs,
die nu zijn versnipperd over de stad, te groeperen aan deze straat en hen te profileren met een
gezamenlijke marketing. De verhuur van winkelruimten zal daarmee interessanter worden. In
overleg met de stad kan worden onderzocht of er nog meer winkeloppervlak te realiseren zou
zijn door een kleine herschikking van het ruimtelijke programma.
Het eventueel toegankelijk maken van de ruien vanuit De Publieke Tribune zou het mogelijk
maken om het huidige Ruihuis een andere bestemming te geven.

Beperken levensduurkosten
Een slimme exploitatie is financieel aantrekkelijk. Om dat te bereiken zijn er drie belangrijke
posten: energielasten, schoonmaak & onderhoud en bemensing. In het voorgaande is toegelicht
hoe het energiegebruik kan worden beperkt door verbetering van de bouwkundige prestaties
door bijvoorbeeld na-isolatie en zonwering. De terugverdientijd daarvan kan relatief eenvoudig
worden berekend. Van recente ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld LED-verlichting en
alternatieve energie kan de balans tussen investeringen, eventuele subsidies en de besparingen
op termijn zich gunstig ontwikkelen.
Dor onderhoudsarm ontwerpen voorkomen we dat er onnodig vervuiling optreedt of onderhoud
moet plaatsvinden. Hiervoor hanteren wij de OPMAF-principes voor schoonmaakbewust
ontwerpen: Ontwerp, Preventie, Materiaalkeuze, Afwerking en Faciliteiten. Door een
schoonmaakdeskundige bij het ontwerpproces te betrekken kan een schoonmaak- en
onderhoudsplan worden opgesteld en gebudgetteerd, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt
wat de invloed van ontwerpopties op de onderhoudskosten is en of investeringen zichzelf
terugverdienen.
Een compacte gebouwopzet en de keuze voor onderhoudsarme materialen en installaties zal
op bemensing voor regulier onderhoud besparingen opleveren. Verder is de indeling van het
complex zodanig gekozen dat de medewerkers voor gastvrijheid, toezicht en veiligheid zoveel
mogelijk vanuit een beperkt aantal servicepunten kunnen opereren.

De exploitatie van passend vormgegeven commerciële ruimten hoeft niet strijdig te zijn met de gewenste
uitstraling van het Stadhuis
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PLANNING & FASERING
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datum

weeknr. 1

f
e
b

5-jan

maand

j
a
n

11-jan

jaar 2015

Indiening dossier
goedkeuring dossier
onderhandelingsfase ontwerpteam
goedkeuring overeenkomst college
ondertekening contract ontwerpteam
Voorontwerp
inclusief tussentijds overleg met bouwheer
Presentatie en goedkeuring bouwheer

ca. 6 maanden

meerjarenpremie overeenkomst
1.opmaak aanvraag beheersplan bij Onroerend Erfgoed (OE)
goedkeuren indienen beheersplan bouwheer
indienen en procedure goedkeuring aanvraag beheersplan door OE
goedgekeurd
2.opmaak beheersplan
goedkeuren beheersplan door bouwheer
indienen en procedure goedkeuring beheersplan door OE
goedgekeurd

voorontwerp

opmaak

max. 90 kalenderdagen

goedkeuren aanvraag beheersplan

opmaak

90 kalenderdagen

goedkeuren beheersplan

3.opmaak aanvraag oprichten beheerscommissie
goedkeuren aanvraag oprichten beheerscommissie door bouwheer
indienen en procedure goedkeuring oprichten beheerscommissie door OE90 kalenderdagen
goedgekeurd en publicatie Staatsblad
4. opmaak meerjarenpremie overeenkomst
goedkeuring meerjarenpremie overeenkomst door bouwheer
indienen en procedure goedkeuren meerjarenpremie overeenkomst
Aanbestedingsdossier
inclusief tussentijds overleg met bouwheer
Presentatie en goedkeuring bouwheer

opmaak
goedkeuren oprichten beheerscommissie

opmaak

2 - 3 maanden

goedkeuren meerjarenpremie overeenkomst

8 maanden

aanbestedingsdossier

a. Restauratiedossier ontwerp
ca. 6 maanden
inclusief tussentijds overleg met bouwheer
inclusief tussentijds overleg met Onroerend Erfgoed (OE)
goedkeuren restauratiedossier ontwerp door bouwheer
b. Restauratiedossier uitvoering
8 maanden
inclusief tussentijds overleg met bouwheer
2e overlegvergadering met Onroerend Erfgoed (OE) inclusief tussentijds overleg
goedkeuren restauratiedossier uitvoering door bouwheer
5. indienen en procedure restauratiedossier uitvoering
machtiging restauratiedossier uitvoering door OE

restauratiedossier ontwerp

restauratiedossier uitvoering
2e overleg OE

ca. 3 maanden

goedkeuren restauratiedossier uitvoering
machtiging

6. aanvraag meerjarenpremies per fase
aanvraag premie fase 1 en goedkeuring
aanvraag premie fase 2 en goedkeuring
aanvraag premie fase 3 en goedkeuring

ca. 1 maand (en reserve)
ca. 1 maand (en reserve)
ca. 1 maand (en reserve)

aanvraag premie fase 1

172 kalenderdagen
termijn ca. 30 dagen
termijn incl.

Indienen en procedure stedenbouwkundige vergunning
onderzoek volledigheid aanvraagdossier
openbaar onderzoek
1e overlegvergadering met Onroerend Erfgoed (OE)
beslissing college

stedenbouwkundige vergunning

1e overleg OE

75 kalenderdagen na volledigheid
105 kalenderdagen bij dossier met openbaar onderzoek
30 kalenderdagen
36 kalenderdagen na bekendmaking

bekendmaking vergunning
min. start uitvoeringswerkzaamheden
ontvangen stedenbouwkundige vergunning
Indienen milieuvergunning
ontvangen milieuverguning
goedkeuring restauratiedossier ontwerp

binnen 3 tot 5 maanden

milieuvergunning

5,5 maanden

Aanbesteden
voorbereiding
aanbesteding
nazicht der biedingen + goedkeuring bouwheer
ondertekening contract
Gevelrestauratie (los van stedenbouwkundige vergunning)
voorafgaand onderzoek gevel
opmaak dossier gevelrestauratie
inclusief tussentijds overleg met bouwheer
inclusief tussentijds overleg met Onroerend Erfgoed (OE)
goedkeuring restauratiedossier door bouwheer
5. indienen en procedure restauratiedossier gevel uitvoering
machtiging restauratiedossier gevel uitvoering door OE
Aanbesteden
voorbereiding
aanbesteding
nazicht der biedingen + goedkeuring bouwheer
ondertekening contract
aanvraag premie fase gevel en goedkeuring
Uitvoering fase gevel
voorlopige oplevering gevel

aanbesteden

ca. 3,5 maand
ca. 4 maand

voorafgaand onderzoek
opmaak dossier gevelrestauratie
overleg met OE

ca. 3 maanden

goedkeuren restauratiedossier gevel

5,5 maanden

aanbesteden

ca. 1 maand (en reserve)
10 maanden

aanvraag premie fase gevel

werkzaamheden los van stedenbouwkundige vergunning en naar wens in te plannen

2017
8 maanden

start van de werken en uitvoering
Uitvoering fase 1 (DV + V2 + deel kelder)
deel voorlopige oplevering
verhuis + tijdelijke ingebruikname
Uitvoering fase 2 (deel kelder + GV)
deel voorlopige oplevering
verhuis + (tijdelijke) ingebruikname
Uitvoering fase 3 (SV gefaseerd + V1)
voorlopige oplevering
einde der werken
verhuis + ingebruikname

1 maand
8 maanden
1 maand
12 maanden
mrt-19
1 maand

Voor een vlotte uitvoering van het project heeft het team

De fasering van de werkzaamheden is zodanig georganiseerd

Zodra fase 2 gefinaliseerd is, kan de Publieke Tribune dienen

een planning opgemaakt met speciale aandacht voor een

dat de huidige ‘bewoners’ van het Stadhuis niet naar een

als alternatief voor de ceremoniële ruimten, bijvoorbeeld als

vloeiende opvolging van de werkzaamheden met Onroerend

externe locatie hoeven te verhuizen en dat het Stadhuis kan

trouwzaal. Het gelijkvloers kan in gebruik genomen worden

Erfgoed en de bouwheer. Het project begint met het opstellen

blijven functioneren. De eerste fase, 8 maanden, omvat het

en straalt door de ingebruikname van o.a. het café, de

van een beheersplan, waarvan het team overtuigd is dat het

restaureren van de dakverdieping en de tweede verdieping,

toeristeninfo en De Publieke Tribune.

Stadhuis hiervoor in aanmerking komt. Dit beheersplan is

die op dit moment leeg staan. Een deel van de kelder zal

een onderdeel van het integrale projectbeheer, waarin de

eveneens verbouwd worden ten behoeve van de installatie

Het dossier voor de gevelrestauratie wordt met Onroerend

participatie van de bouwheer ook een vitale rol speelt. Deze

van de technieken inclusief de nieuwe lift. Het trappenhuis met

Erfgoed en Monumenten & Landschappen overlegd ten behoeve

belangrijke overlegmomenten zijn opgenomen in de planning

de lift aan de Gildekamersstraat kan als werftoegang worden

van de goedkeuring hiervan. De timing van de gevelrestauratie

en maken deel uit van een goed realisatieproces. Tegelijk wordt

gebruikt gedurende de volledige werf, zodat de Markt minimale

is in overleg met de bouwheer nader te bepalen gezien hier

het voorontwerp verder verfijnd in overleg met de bouwheer.

hinder ondervindt.

geen stedenbouwkundige vergunning voor vereist is en dit in

Na

de

Hierna start de tweede fase van 8 maanden, en kan de

principe los staat van de overige restauratie werkzaamheden.

stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden in

dakverdieping en de tweede verdieping in gebruik genomen

Naar gelang de wens van de bouwheer, bijvoorbeeld de wens

de zomer van 2015 op basis van het voorontwerp en het

worden door alle ‘bewoners’ in overleg met de bouwheer,

om de uitvoering van gevelrestauratie tegelijk te laten lopen

restauratiedossier ontwerp. Hier zal een eerste officieel overleg

zodat de werkzaamheden in de kelder en het gelijkvloers

met fase 1, kunnen deze werkzaamheden zowel naar voor of

plaatsvinden met Onroerend Erfgoed.

uitgevoerd kunnen worden. Na de grootste ruwbouwwerken

naar achter in te tijd geschoven worden.

In deze periode wordt eveneens een meerjarenpremie

van de Publieke Tribune, kan fase 3 gestart worden, zijnde de

overeenkomst aangevraagd. Zodra hiervoor de goedkeuring

restauratie van het Schoon Verdiep en de eerste verdieping.

Met deze doordachte fasering en goed geïntegreerde

ontvangen is, kan het uitvoeringsdossier opgemaakt worden

Voor deze fase wordt voldoende tijd voorzien, 12 maanden,

overleg- en gunningsmomenten doelt het team op een vlotte

in goed overleg met Onroerend Erfgoed. Na machtiging van

zodat de restauratie werkzaamheden voor de ceremoniële

voorbereiding en uitvoering van de werken.

het restauratiedossier uitvoering kunnen op korte termijn de

ruimten stapsgewijs kunnen gebeuren. Op deze wijze wordt

premies per fase aangevraagd worden. Het team doelt hier op

beoogd de ceremoniële ruimten zo min mogelijk buiten

een start van de werkzaamheden in januari 2017 en het einde

gebruik te stellen zodat het Stadhuis zo goed mogelijk blijft

in het voorjaar van 2019.

functioneren.

het

goedkeuren

van

het

beheersplan

kan

29 / 30

VISIE DOCUMENT STADHUIS ANTWERPEN

a
p
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deel oplevering
verhuizing
start fase 2 incl. asbestverwijdering
deel oplevering
verhuizing
start fase 3 incl. asbestverwijdering (SV gefaseerd zodat ruimten met publieke functie zo lang mogelijk in gebruik blijven)
oplevering
verhuizing

1V
DV
2V
SV
2V
1V
DV
GV
1V
SV
2V
KV
SV
GV
1V
GV
KV
SV
KV
GV

werftoegang
werftoegang
werftoegang
werftoegang

2V
DV

KV

technieken, gefaseerd

fase 1
fase 1
fase 1

technieken, gefaseerd

fase 1

technieken, gefaseerd
technieken, gefaseerd

huisvesting tijdelijk

2V
DV

huisvesting tijdelijk
huisvesting tijdelijk

1V
DV
2V

huisvesting
huisvesting tijdelijk
tijdelijk

SV
2V
1V
DV

huisvesting tijdelijk
huisvesting tijdelijk

GV
1V
SV
2V

huisvesting tijdelijk

KV
SV
GV
1V
GV
KV
SV
KV
GV
KV

werf werf werf werf

DV

fase 2
fase 2
fase 2
fase 2

DV

1V
DV
2V
SV
2V
1V
DV
GV
1V
SV
2V
KV
SV
GV
1V
GV
KV
SV
KV
GV
KV

werftoegang
werftoegang
werftoegang
werftoegang

2V
DV

restauratie gefaseerd
restauratie gefaseerd
restauratie gefaseerd
restauratie gefaseerd

fase 3
fase 3
fase 3

LEGENDA
werkzaamheden

fase 3

in gebruik voor restauratie
DV
2V
DV
1V
DV
2V

in gebruik na restauratie

SV
2V
1V
DV
GV
1V
SV
2V

KV
GV

fase 4
fase 4
fase 4

KV

fase 4

KV
SV
GV
1V
GV
KV
SV

9-sep

2-sep

26-aug

19-aug

12-aug

5-aug

29-jul

22-jul

15-jul

8-jul

1-jul

24-jun

17-jun

10-jun

3-jun

27-mei

20-mei

13-mei

6-mei

29-apr

22-apr

15-apr

8-apr

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
1-apr

9

25-mrt

8

18-mrt

7

11-mrt

6

oplevering gevel

in gebruik na restauratie

s
e
p

5

werkzaamheden

DV

a
u
g

4

start gevelrestauratie

werkzaamheden
in gebruik na restauratie
in gebruik voor restauratie

j
u
l

3

aanvraag premie fase 3

in gebruik voor restauratie
werkzaamheden
in gebruik na restauratie
in
gebruik voor restauratie
werkzaamheden
in
restauratie
in gebruik
gebruik na
voor
restauratie

j
u
n

2

aanvraag premie fase 2

start fase 1 incl. asbestverwijdering

m
e
i

4-mrt

m
r
t
25-feb

f
e
b
18-feb

31-dec

24-dec

17-dec

10-dec

3-dec

26-nov

19-nov

12-nov

5-nov

29-okt

22-okt

15-okt

8-okt

1-okt

24-sep

17-sep

10-sep

3-sep

27-aug

20-aug

13-aug

6-aug

30-jul

23-jul

16-jul

9-jul

2-jul

25-jun

18-jun

11-jun

4-jun

28-mei

21-mei

14-mei

7-mei

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
30-apr

9

23-apr

8

16-apr

7

9-apr

6

2-apr

5

26-mrt

4

19-mrt

3

12-mrt

2

j
a
n

11-feb

2019

d
e
c

4-feb

n
o
v

28-jan

o
k
t

21-jan

s
e
p

14-jan

a
u
g

7-jan

j
u
l

5-mrt

j
u
n

26-feb

m
e
i

19-feb

a
p
r

12-feb

m
r
t

5-feb

f
e
b
29-jan

1-jan

25-dec

18-dec

11-dec

4-dec

27-nov

20-nov

13-nov

6-nov

30-okt

23-okt

16-okt

9-okt

2-okt

25-sep

18-sep

11-sep

4-sep

28-aug

21-aug

14-aug

7-aug

31-jul

24-jul

17-jul

10-jul

3-jul

26-jun

19-jun

12-jun

5-jun

29-mei

22-mei

15-mei

8-mei

1-mei

24-apr

17-apr

10-apr

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
3-apr

9

27-mrt

8

20-mrt

7

13-mrt

6

2-jan

5

26-dec

4

19-dec

3

12-dec

2

5-dec

48 49 50 51 52 1

j
a
n
22-jan

2018

d
e
c

15-jan

n
o
v

6-mrt

o
k
t

27-feb

s
e
p

20-feb

a
u
g

13-feb

j
u
l

6-feb

j
u
n

30-jan

m
e
i

23-jan

a
p
r

16-jan

m
r
t

9-jan

f
e
b

28-nov

j
a
n

8-jan

2017

d
e
c

fracties

schepen

schepen

security

techniek

faciliteiten

