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-  concept  - 

Eerst is de muur een lijn. We trekken een streep in het landschap. 
Een streep van ‘zo is het wel genoeg geweest’. Genoeg met het kriskras rondstrooien 
van gebouwen.  Genoeg met geluid van de drukke weg. Genoeg met de mallemolen aan
infoborden, ticketjes kopen, fietsen huren, toegangscontrole, automaten, reclame-
slogans op winkelruiten… enz. Het is hier geen luchthaven! Het is hier ‘de Planten-
tuin’….die betreed je liever niet in chaos. Hier stap je binnen in de rust van eeuwenoude 
planten en in de traagheid van de bomen en van zorgvuldig aangelegde bibliotheken 
van kennis. Je stapt binnen in een landschap dat gespaard wil blijven van hetgeen je net 
wou achterlaten… ‘de drukte’.

De muur is veel meer dan een streep. Veel meer dan de streep van ‘zo is het wel genoeg 
geweest’. 
De muur plooit zich tot een rechthoek met één ontbrekende zijde. Het is een kamer die 
zich opent naar één kant en met de drie gesloten zijden een kommetje maakt, het lijkt 
op de letter ‘U’. 
Een kommetje dat omarmt. Een kommetje dat uitnodigt en verzamelt. Een 
kommetje dat nog even verborgen houdt wat straks betoverend zal zijn. We noemen 
het ‘de buitenkamer’… het ligt nog aan de buitenzijde van de Plantentuin en hoewel het 
helemaal tuin is… is het toch een kamer. 

De muur is geen vreemd element in het park…Voorbeelden genoeg van een muur 
die in zijn landschap lijkt versmolten, alsof de muur niet uit mensenhanden komt maar 
vanzelf gegroeid is. Daarenboven is dit geen gewone muur…maar wel een ommuurde 
kom met bomen. 

De buitenkamer omsluit een open plek in de straatwand… maar we beplanten deze 
plek met bomen. Hoog opschietende kruinen met eerder open structuur filteren het 
zonlicht en vormen het dak van de kamer. Tussen de stammen vinden bezoekers hun 
pad. 
We vervolledigen de cirkel, de groene contour van de Plantentuin sluit zich, terwijl 
we hem tegelijk openen. Deze groene buitenkamer is uitnodigend en een voorafblik 
op de Plantentuin. Enkele bomen vinden hun plaats precies op de lijnen van de Ere-
dreef zodat ze voelbaar wordt vanaf de straat, dwars doorheen de buitenkamer.

De Eredreef verloor wat van haar pluimen…maar we geloven dat ze ooit haar glorie 
zal hervinden. Een dreef is recht door zee en is gevoelig voor ‘aantasting’… Want hoe 
krachtig is een dreef die geen haarscherpe lijn is? Hoe zuiver is een ‘lijn met poespas’ 
nog?… Dus we gaan ze niet bezoedelen met toegangscontrole-poortjes er middenin, 
zelfs nog niet ernaast… We gaan ze in haar waarde laten. We blijven eraf: een goed 
gekaderd, waardevol zicht biedt vaak meer dan in één oogopslag alles prijs te geven. 
Des te meer wanneer er een overdaad aan beelden op je afkomt, doet begrenzing goed.

De muur houdt dus langs buiten één en ander tegen… én tegelijk wordt hij langs binnen 
een nieuwe wand. Hij wordt ‘een drager’ van het landschap. Hij is de achtergrond, het 
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decor waarvoor de tuin de hoofdrol speelt. Een serene achtergrond voegt diepte toe 
aan de scène. De constellatie van gebouwen achter de muur, zijn nu niet meer dan 
silhouetten. Zij liggen achter de achtergrond, soms raken ze aan de muur en gluren er 
eens over. 

De muur houdt één en ander buiten…. dat is waar.  Toch is het geen contradictie als ik 
zeg: hij is precies gemaakt om één en ander naar binnen te brengen: mensen namelijk. 
De muur begeleidt de bezoekers naar de toegang…. Niet gewoon rechtdoor, 
de kortste weg is niet belangrijk. We nemen de mooiste weg! 

Van de ene ‘U’…kwam de andere ‘u’… De eerste groot en de tweede klein. De eerste 
buiten de tuin, de tweede brengt je net binnen de tuin. Ze plakken aan mekaar met 
hun opening naar de tegenovergestelde zijden.  De buitenkamer nodigt uit, maakt een 
gebaar van welkom naar de straat. Via een tussenruimte stap je van de grote kom in de 
kleine kom… De kleine ‘u’ is de binnenkoer van de Vlaamse Hoeve.  De kleine kom is 
afgekeerd van de straat en heeft zijn open zijde naar het landschap van de Plantentuin. 
Hier is het stil, de massa van de hoeve beschut de binnenkoer voor het geluid van de 
weg. De massa van de muur beschut je bij het binnenkomen en biedt verbetering tot 
op een zekere afstand. 

Eén schakelstuk verbindt de buitenkamer met de binnenkoer. Die schakel is de hoeve 
zelf, of althans haar linkervleugel. De ruimte is royaal en opengemaakt tot in de nok. 
Omdat de schouw er toch al was… kan er op gure dagen een haardvuur branden. Een 
warme ontvangst!  De tussenschakel vormt ‘de entree’, hier passeer je even de kassa 
om buiten te stappen op de binnenkoer.  Die brengt je door de uitsnijding in de muur 
en zet je af aan de binnenkant, rakelings aan de rand van het tuinlandschap, …op een 
welgekozen plek… Dit is de mooiste weg! Vanuit de geborgen koer, door de muur, de 
wijde wereld in...

Klets boem bang…. wat een zicht!  Het is als vanuit het bos, onder de kruinen, bij een 
open plek komen. Sommigen aarzelen nog wat op de rand - zouden we, mogen we? -… 
Anderen negeren het gevoel van plechtigheid en duiken er meteen in…Want dit zicht 
is dan wel rustig en overschouwend… het toont meteen ook de waaier aan 
mogelijkheden… Nog veel te zien!

Vlak voor je, aan je voeten ligt de welkomsttuin. Het is een dens beplantte kring met 
bijzondere bloemen en planten, rondom een lager gelegen, cirkelvormig open gras-
veld. Je kan er meteen in afdalen of de paden volgen in één omschrijvende beweging 
buitenom en diverse luiken van de Plantentuin ontmoeten.

Met je rug naar de binnenkoer, zie je links de statige Eredreef  in haar volle lengte, 
van opzij. Net nog had je ze op haar as gekadreerd gezien, van in de buitenkamer.  
Mensen die van orde houden, kiezen misschien linksaf omdat zo’n dreef vast wel naar 
de hoogtepunten zal leiden. Mensen die van avontuur houden, vinden rechts een 
kronkelend bospad richting Orangerie en vijvers. Daar is de Grimbergse Dreef deels 
uitgewist en opgenomen door het bos, toch nog afleesbaar in zijn lijnvoering, iets 
bijzonders. Mensen die meteen willen proeven van de rijkdom aan collectie-stukken, 
stappenvoluit rechtdoor de welkomsttuin in…om later de paden terug te vinden.



-  g lobaa l  - 

referentiepunt
mysterie

Landschap : Twee kastelen in de vallei van de Molenbeek. Zichtassen spelen mooi in op de natuurlijke topografie. Twee 
hoog gelegen toegangen, het park ontvouwt zich aan je voeten en nodigt uit om binnen te komen.

Markante zichten, gebouwen of collecties fungeren als referentiepunt, en bieden houvast bij het uitstippelen van een 
individueel parcours door de tuin. Ook onbereikbare of afgesloten plekken spreken tot de verbeelding en nodigen uit 
tot meerdere lezingen.

isometrie inkom Nieuwelaan
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Als de Plantentuin een boek was… zou je hem telkens kunnen herlezen vanuit 
verschillende invalshoeken. Het unieke is doorheen een mooi landschap te lopen 
en je daarbinnen te kunnen verdiepen in bijzondere collecties. 

De Plantentuin is ook een bibliotheek. Dan zijn de collecties de boeken. Het is een 
bibliotheek met mooie gangen tussen de rekken. Vele verschillende parcours door-
heen de bibliotheek zijn mogelijk, met telkens wisselende perspectieven in het hellende 
landschap. Verschillende bezoekers volgen eigen interesses of leefwerelden: botanische 
interesse, kunst, romantische wandelingen, kinderen zoeken avontuur, … 
Maar met als gemeenschappelijke deler: het plezier van ‘tussen planten te zijn’.  

We zien veel grote troeven. Eén detail toont aan dat het vaak subtiele dingen zijn die de 
beleving verbijzonderen.  We merken dat nu de paden regelmatig raken aan de sterke 
zichtassen: ze lopen in die richting, tonen de as van verderaf, maken contact, maar 
buigen er na de aanraking ook weer van weg.  Het is een complementair, zijdelings 
gebaar bij de sterke, rechte assen, zoals de Dreef. 

Er is een goede structuur, een solide basis, maar hier en daar mist er wat focus en wat 
gelaagdheid.  De Plantentuin heeft op sommige punten in die structuur nu reeds wat 
meer ‘mysterie’. Het ‘sleutelgat-principe’ van ‘niet alles meteen prijsgeven’,  de zichten 
vernauwen, veroorzaakt momenten van verwondering. Niet elk pad moet recht naar 
het doel… De mooiste paden zijn getooid met een schakering aan zichten en plant-
kundige palletten. Achter de bocht…wacht een nieuwe impressie.

Aan de Nieuwelaan ontbreekt deze gelaagdheid wat. De Dreef is een landschappelijk 
krachtig element. De inkom via de Dreef is eerder dwingend en stuit meteen op het 
dense bosje van de ijskelder. Het Herbariumgebouw is een sterk gebouw, en komt beter 
tot zijn recht van een zekere afstand. 

We herkennen de kwaliteiten en gelaagdheid des te meer bij de inkom van Meise: 
zacht, gemoedelijk en toch meteen een sterk verzicht. De topografie weet hier alle 
troeven uit te spelen. Het is rustig binnenkomen, maar toch meteen verwend worden.

Het is dit soort gebaar dat we ook aan de welkomsttuin willen stellen. Een zachtere 
manier van binnenkomen doorheen diverse kamers en begeleid door de muur naar 
een meer overschouwende plek. De open plek voor de muur is ook een landschappelijk 
krachtig element.

Van hieraf worden diverse paden en trajecten zichtbaar en zijn meerdere parcours 
evenwaardig. De Plantentuin is veelzijdig en dat kan je hier al zien.

De beleving van dit paradijs is anders voor elke bezoeker.Een aantal paden zetten je op weg, reeds van bij de inkom.

De wachterslokalen zijn zeer fijne gebouwtjes uit vervlogen tijden. Hun grafische esthetiek maakt dat ze tot hun recht 
kunnen komen op uiteenlopende plaatsen in het park, als object ‘an sich’. Op de schets hiernaast... één van de
‘gewaagdere’ ideeën. Door ze verhoogd op pootjes op te stellen, worden het solitaire, contemplatieve plekken zoals een 
boomhut of een kijkplek…. Een piste die we graag verder onderzoeken.

isometrie inkom Meise



BUS

BUS

BERGING BUITEN

DIENSTINKOM

UITLEENDIENST

PERSONEEL

ONTHAAL

GIDSEN
WACHTERS

POST

LOCKERS

9

BUS

BUS

9

10



BUS

BUS

BERGING BUITEN

DIENSTINKOM

UITLEENDIENST

PERSONEEL

ONTHAAL

GIDSEN
WACHTERS

POST

LOCKERS

9

BUS

BUS

9

10

schaal 1/400
schaal 1/200
schaal 1/100
schaal 1/50
schaal 1/20

schaal 1/500 0 25 m

schaal 1/10
schaal 1/5

0 10 20 m

0 5 10 m

0 2,5 5 m

0

0

0

0

2,5 m

100 cm

50 cm

25 cm

50

25

10

1

10

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

1 POLYVALENTE ZAAL
2 BERGING
3 AFWASHOEK
4 CIRCULATIESAS
5 TERRAS
6 TECHNIEKEN

0 2 5 10

0 2 5 10



1 POLYVALENTE ZAAL
2 BERGING
3 AFWASHOEK
4 CIRCULATIESAS
5 TERRAS

0 2 5 10

- de  muur - 

atelierruimtes edvard munch, ekely, noorwegenRobbrecht & Daem, floor for a sculpture, wall for a painting, zwitserland herzog en de meuron, ecologisch zwemband, basel, zwisterland

1 POLYVALENTE ZAAL
2 BERGING
3 AFWASHOEK
4 CIRCULATIESAS
5 TERRAS
6 TECHNIEKEN

0 2 5 10

0 2 5 10

schaal 1/400
schaal 1/200
schaal 1/100
schaal 1/50
schaal 1/20

schaal 1/500 0 25 m

schaal 1/10
schaal 1/5

0 10 20 m

0 5 10 m

0 2,5 5 m

0

0

0

0

2,5 m

100 cm

50 cm

25 cm

50

25

10

1

10

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

n
o

z
w

plan buitenkamer

PERSONEEL

ONTHAAL

GIDSEN
WACHTERS
POST

LOCKERS



-  8-
   O O31  -   team B

anemone nemerosa galium odoratum  robinia pseudoacacia
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Kijken we even terug meer in detail naar de buitenkamer. De ‘U’ van de buitenkamer 
heeft drie zijden: rechts de inkom via de hoeve en links het nieuwe ‘kopgebouw’ met de 
uitgang. Beide zijden van dit voorplein zijn met elkaar verbonden door de bak-
stenen muur als derde zijde. Om de verbinding des te sprekender te maken… loopt één 
luifel als een groot omarmend gebaar door overheen deze 3 wanden van de buiten-
kamer. Ook de groenaanleg en het padenstelsel ondersteunen de verbinding tussen 
overstaande zijden.

De contour van de muur die de buitenkamer vormt, wordt eventjes omgeplooid 
bovenaan tot wat een aanzet van een plafond van de kamer lijkt. Precies door deze 
kleine beweging, wordt de ruimte tussen de muren meer een  ‘plek’, een  kamer… De 
luifel breit de verschillende onderdelen  letterlijk weer aan elkaar en toont alvast één 
mogelijk pad doorheen de buitenkamer.

Het hele programma van kant Nieuwelaan in één gebouw onderbrengen… levert een 
zwaar volume op. We maken er een punt van elke waardevolle boom te sparen, en het 
is ons gelukt. Zware programma’s tussen bomen weven…geen evidentie. Echter na 
grondige analyse valt het programma moeiteloos uit elkaar in 2 luiken en komen we tot 
een slanker gebouw, voorzichtig tussen de bomen geplaatst dat 
complementair is aan de Vlaamse Hoeve.   

Bezoekers komen toe op het padenstelsel onder de bomen. Het hoofdpad buigt meteen 
na het hekken fors af naar rechts, naar de ticketing in de hoeve.  In de hoeve gebeurt de 
snelle doorstroom-circulatie: ticketje nemen, doorlopen. In het nieuwe gebouw links is 
er meer tijd om te grasduinen in het toeristisch infocentrum of te kuieren doorheen de 
tuinwinkel. Dit gebouw kan functioneren los van de openingstijden van de 
Plantentuin. Op de verdieping zit de polyvalente zaal tussen de kruinen, met zicht op 
het achterliggend landschap. We noemen het voor het gemak ‘het kopgebouw’, omdat 
het als een sluitstuk de kopse zijde van de U-vormige muur afwerkt. 

Het concept van de ommuurde voortuin vormt samen met de kruinen van de nieuw 
aan te planten bomen een kader dat de spanning verhoogt. Door af te zien van een 
struiklaag krijgt deze tuin een openheid naar de straat toe. Met de transparantie en 
densiteit van de kruinen ontaat er een licht - schaduwspel. Door in de onderbeplanting 
seizoensgebonden accenten te leggen verhoogt de visuele variatie en belevingswaarde. 
De paden in de voortuin volgen de belangrijkste looplijnen . Fijnere lijnen of losse stap-
vlakken  tussen de kruidlaag, nodigen uit om meer in detail de beplanting te bekijken. 
Ze laten ook toe om via de opening in de muur al een blik te werpen op het achter-
liggende historisch park. 

De plantenkeuze in de voortuin hoeft nog niet specifiek de botanische verzameling af te 
spiegelen, al is dat een mogelijkheid. Het is vooral de bedoeling om via ogenschijnlijk  
natuurlijke plantengezelschappen een gevarieerde, onderhoudsarme en aantrekkelijke 
voortuin te creëren die wel al illustratief  kan zijn voor  dat wat de tuin te bieden heeft.

Een tweede element waarmee de ingang kan worden opgewaardeerd is de tuin voor 
een stuk uit te breiden naar het openbaar domein.Verkeerstechnisch kan de ingang van 
de tuin al voelbaar worden door ter hoogte van het hek via beplanting en profielver-
smalling een  plein te vormen. Hierdoor gaat het verkeer al vertragen en wordt zowel 
de ingang van de tuin als de toegang naar de parking geaccentueerd.  Door de parking 
uit te breiden richting snelweg kan het langsparkeren (ten dele) worden opgeheven. De 
vrijgekomen ruimte kan worden ingenomen door wegflankerende beplanting identiek 
aan de beplanting in de voortuin. Dit draagt bij aan de aantrekkingswaarde en co-
herente visualiteit van de Plantentuin vanaf de straat.
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De hoeve geheel omtoveren in een passiefwoning, lijkt ons minder evident. Daarom 
voorzien we de conciërgewoning en de gastenverblijven in een nieuw volume aan het 
andere kopse einde van de muur, verder weg van het publiek.  De hoeve is wel geschikt 
voor het huisvesten van de de kleinere lokalen en de kantoren. Maar ze groepeert ook 
de ruimtes die niet-verwarmd moeten zijn: de entree, overdekte wachtruimte, uitleen-
dienst van materieel, bergingen,…. Het na-isoleren van de hoeve beperkt zich aldus 
tot het compact gebundelde deel van de kantoren met personeelsruimtes, waarbinnen 
ook de kassa-posten vallen en de wachtlokalen voor de gidsen. Indien op termijn de 
persoonlijke bediening aan de kassa vervalt, kunnen automaten in de hoeve dit mee 
overnemen zonder veel ingrepen. Habituées of mensen met een vooraf geprint ticket, 
moeten de kassa niet passeren en kunnen tussen de muur en de kopse gevel van de 
hoeve voor een snellere route kiezen.

De landschapskantoren krijgen oostlicht via het dakvlak en kleine zichtvensters op 
ooghoogte naar het zuidwesten toe. Vergaderzaal en kantoren kijken uit in de vides 
over respectievelijk de wachtruime en entree.

De bakstenen muur loopt over in de gevels van het nieuwe ‘kopgebouw’, aan deze zijde 
is de herkenbaarheid van de ‘kom als geheel’ groot. Echter…aan de kant van de hoeve 
is er ook de nood om de kom-vorm, de omarming, voldoende in eenzelfde 
materialiteit af te bakenen. We zien de noodzaak om de muur te laten retouren en een 
derde zijde te vormen van de kom, zodat de buitenkamer gelezen wordt als één geheel 
met 3 uniforme zijden als krachtig herkenbaar element vanaf de straat.  We laten de 
muur als een tweede gevel voor de hoeve doorlopen op voldoende afstand, zodat de 
plek tussen beide opnieuw een waardevolle buitenruimte wordt, een tussentuintje met 
een eigen schaduwrijk microklimaat. Een plek waarop het mooi uitkijken is vanuit de 
Hoeve. 

Echter we snijden royale openingen uit deze baksteenwand. De volumetrie van de 
hoeve blijft zo in zijn globaliteit waargenomen en de uitzichten door de typisch kleine 
vensters van de hoeve worden geherkadreerd in een tweede vlak.  De hoeve wordt in 
ere hersteld, er worden slechts beperkt nieuwe openingen  toegevoegd. Ze treedt in 
dialoog met de muur. De optimale verhouding tussen openingen en baksteen-penanten 
dient verder onderzocht, maar alleszins dienen ze de entree te beklemtonen en bieden 
ze een mooi zicht op de hoeve in een tweede plan. Deze baksteenwand ondersteunt 
tevens de luifel die verbreedt als markering van de entree.

snede door inkom in de hoeve
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De nieuwbouw toont zich aan de straatzijde als een ijkpunt voor de Plantentuin. Het is het 
linker-sluitstuk van ‘de muur’. De gevel naar de straat toe toont zich in alle massiviteit van 
de baksteenmuur, met op beide hoeken een lantaarn bovenaan.  Bij avondlijke activiteiten 
in de polyvalente zaal op de verdieping, schijnt het licht uit de lantaarns in de voorgevel.  
De belettering ‘Plantentuin’ zagen we aanvankelijk op deze massa aangebracht, echter ook 
in het hekken met de letters als ranke spijltjes zien we dit mogelijk, nog net iets 
dichter bij de straat.

Een uitsnijding in de langse gevel, naar de buitenkamer toe, maakt ruimte voor twee 
bestaande waardevolle linde-bomen. Deze patio markeert de toegang tot het toeristisch 
infocentrum en de tuinwinkel vanaf het voorplein. De toegang tot het infocentrum wordt 
mee bediend door de mensen van de tuinwinkel. Bezoekers voor de polyvalente zaal 
worden langsheen het infocentrum tot aan de trappen geleid. Vanaf de polyvalente zaal 
kan men een terras betreden op het dak van de tuinwinkel. Een terras met prachtig uitzicht 
op de Plantentuin over de muur. Ruime dakkoepels boven de tuinwinkel kunnen een meer 
serre-achtige tuinwinkel mogelijk maken.

De beglaasde lantaarn steekt hoger op de hoek van het daklvak en vangt zuidzon boven-
daks. De plek onder deze lantaarn en met overhoeks zicht naar buiten, leent zich tot na-
praten met een glaasje na een lezing of evenement.

De uitgang vanuit de Plantentuin verloopt via de tuinwinkel op niveau 0. In het park 
toont de uitgang zich als een soort verzamelende trechtervorm, tussen de muur en een 
tweede overlappend muurvlak. Je keer terug via deze  ‘tussenkamer’. Dit kleinere 
ommuurde koertje wordt ‘getekend’ door de monumentale aanwezigheid van twee kanjers 
van bestaande bomen. Hier kan de toegangscontrole richting uitgang gebeuren zonder 
in beeld te komen vanuit de tuin en zonder het zicht op muur of tuin aan te tasten met 
dit soort van ‘technische poespas.’ Wanneer de tuinwinkel sluit kan de poort in de hoek 
openen als rechtstreekse uitgang.

Ook de buitenruimte van de tuinwinkel, grenzend aan de leveringszone aan de 
personeelszijde, is zo’n tussenkamer. Half overschaduwd door de kruin van de grote beuk 
naast het herbariumgebouw, half in de zon, is deze patio geschikt om diverse types planten 
in uit te stallen. De beuk vlak voor het herbariumgebouw wordt in haar eervolle positie 
gelaten, als een zeer hoog, krachtig element dat reeds op schaal is van het herbariumge-
bouw. Zijn stam valt net naast de patio van de tuinwinkel. De beuk is het centrale ijkpunt 
in de zone achter het ‘belevingscentrum’ en biedt een focus op de zichtas straat-herbarium-
gebouw. 

inkom ‘kopgebouw’

snede en gevel ‘kopgebouw’
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friss knud, villa friss, aarhus, denemarken
alison en peter smithson, upper lawn pavillion, wiltshire, engeland

Het verhaal van het ontstaan van ‘buitenkamers en binnenkoeren’ zet zich verder over 
de hele site,ook aan de kant van Meise. Her en der vormen er zich buitenruimtes geënt 
op de muur, die divers van karakter zijn: een stenen koer met oude bomen aan de uit-
gang, een weelderige schaduwtuin tussen de muur en de hoeve,...

Aan het andere uiteinde van de muur, bevindt zich op de kop de conciërgewoning 
met op het gelijkvloers de gastenverblijven. Een private tuin op het noorden wordt 
omzoomd door de muur en is opnieuw een variatie op de diverse types buitenkamers 
of omsloten tuinen die ontstaan in relatie tot de muur.

Het is een noordgerichte tuin, waar ook de slaapkamers van de gastenverblijven op uit-
geven. De conciërge heeft een royaal  zuidwestgericht privé-terras op +1, aansluitend 
op zijn leefruimte en hij kijkt van hieruit over de muur. Ook dit herhaalt zich aan de 
zijde van Meise. Toch is erover gewaakt geen inkijk vanaf het park toe te laten, gezien 
het telkens achteruitspringen van de leefruimtes op niveau +1 en de afdekking door 
luifels boven niv.0 die tevens als zonwering werken op de zuidzijde.

Tussen de hoeve en deze conciërgewoning,  zit tenslotte een laatste variant van een 
‘buitenkamer’, afgebakend door de muur. Dit is opnieuw een U-vorm geopend naar de 
straatzijde. De conciërgewoning heeft zijn voordeur op dit plein. Het is een bedienend 
tussenplein waar occasioneel auto’s kunnen oprijden voor de conciërgewoning of voor 
leveringen aan de achterzijde van de hoeve.  

Het is ook  een groene, zonnige tuin, waarin het waterzuiveringssysteem een plek vindt, 
ingebed in de beplanting. De leefruimte van de gastenverblijven kijkt op deze tuin uit 
en kan hier een terrasje hebben. 

Het karakter van het tussenplein is semi-publiek: toegankelijk voor conciërge, 
personeel en gasten. Echter gegidste wandelingen kunnen ook deze zone betreden en 
zo het educatieve aspect van bv. het waterzuiveringssyteem tonen. 

aanzicht conciërgewoning over tussenplein
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Aan de kant van Meise hernemen we een aantal principes van de zijde van 
de Nieuwelaan, zij het in een aangepast verhaal. 

We hebben opnieuw een muur... maar in dit geval is het een bestaande muur. De muur 
is een historisch te bewaren element dat een dialoog zal aangaan met het toegevoegde 
programma. Opnieuw is de muur sturend voor de circulatie en organiseert hij de toe-
gang tot de Plantentuin. Het nieuwe volume schaart zich binnen de contour van deze 
oude muur.  Een lange, smalle vleugel strekt zich uit tot aan het voorpleintje aan de 
straat. De langgerekte vleugel is opnieuw voelbaar als een massieve muur die de 
bezoeker begeleidt op zijn wandeling tot aan de kassa’s.

Op dit moment bevindt men zich dan in de omsluitende kom van de historisch muur 
in wat we opnieuw als een ‘buitenkamer’ of ‘voorkamer’ bij het betreden van het park 
kunnen omschrijven. Het nieuwe volume buigt mee en stuurt de bezoeker omheen 
ticketing en tuinwinkel naar het park. Het mooie vergezicht overheen een lager gelegen 
zone in het park komt in beeld. 

Bovenop het entree-gebouw staat de tweede conciërgewoning. De footprint van de 
conciërgewoning overlapt met de te verwarmde entree-functies eronder. We vergroten 
hiermee de compactheid van het gebouw om tot een passiefwoning te kunnen komen. 
Zelfde principes als bij de conciërgewoning van de Nieuwelaan: maximaal zonne-
winsten op het zuidwest, kleinere ramen op de noordoostgevel. De conciërge heeft ook 
hier overzicht over het park vanaf niv.+1, zonder evenwel inkijk te verwachten, gezien 
de ruime terugsprong en de overkraging van luifels. Hij betreedt zijn woning via een 
trap aan de buitenzijde van de historische muur. Aan deze kant worden enkele dienst-
functies gekoppeld: afvalberging, carport, uitleenberging en electrische cabine vinden 
hier een plek. Het is tevens langs deze zijde dat leveringen kunnen plaatsvinden zonder 
de bezoeker te hinderen. 

circulatieschema kant Nieuwelaan

circulatieschema kant Meise
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METHODIEK en ONTWERPPROCES

In nauw overleg met de opdrachtgever worden aangename ruimtes op maat van de gebruikers 
ontworpen en passend binnen het vooropgestelde budget. Elk project noodzaakt een in-
dividuele aanpak en wordt hiervoor tot in detail bestudeerd en uitgewerkt zodat uiteindelijk een 
evenwichtig en samenhangend ontwerp ontstaat.

Het team zal, zonder vooringenomenheid, samen met de bouwheer - binnen de vooropgestelde 
parameters en randvoorwaarden - opportuniteiten zoeken. Hoe kan met de beschikbare 
middelen meer gerealiseerd worden dan strikt gevraagd? Een gebouw is eveneens een 
gebruiksinstrument. Aan de basis hiervan ligt een helder en leesbaar plan, dat verschillende 
invullingen toelaat en, door middel van eenvoudige ingrepen, voor ieder soort gebruik een ge-
schikte ruimte weet te creëren en een flexibele indeling mogelijk maakt. Dergelijk plan mag zijn 
wil niet opleggen, maar moet mogelijkheden toelaten op korte en lange termijn.

Een doorgedreven technische en bouwfysische uitwerking evenals een logische constructieve 
opbouw is de volgende stap. Een subtiele detaillering en een grote aandacht voor de afwerk-
ing, textuur en materiaalkeuzes afgestemd op het totaalconcept, verlenen het project de nodige 
gevoeligheid en finesse.

Wij vertrekken vanuit een intensieve samenwerking met de afdeling duurzaamheid binnen het 
team. Dit betekent dat van bij het begin van de conceptvorming rekening wordt gehouden met 
het aspect duurzaamheid. Correcte keuzes moeten reeds aan de basis gemaakt worden, zodat 
technische ingrepen om het vooropgestelde resultaat te bekomen, achteraf kunnen vermeden 
worden. Duurzaamheid betekent niet alleen een laag energieverbruik, maar ook een doordachte 
materiaalkeuze die de ecologische footprint van het gebouw beperkt, een multifunctionele/
flexibele planopbouw, een solide constructie, een tijdloze vormgeving, ….

Het zijn deze elementen die het ontwerpteam als leidraad wil aanhouden, om samen met het 
volledige bouwteam de juiste keuzes te maken gedurende het hele werkproces. Vragen, op-
merkingen of aanpassingen van het Opdrachtgevend Bestuur zullen telkens in eerste instantie 
door de architecten en indien wenselijk door de verschillende adviseurs binnen het ontwerpt-
eam worden geanalyseerd in de ruimere context van het project zodat met een gefundeerd 
antwoord, oplossing of aanpassing kan teruggekoppeld worden naar het Opdrachtgevend 
Bestuur en een gepaste beslissing kan genomen worden.

De architecten zullen de drijvende kracht vormen van het bouwteam, waar alle actoren zowel 
van de zijde van de bouwheer als van de ontwerpers een plaats in hebben. 

De zaakvoerder-ontwerpers hebben een traditie van grote persoonlijke betrokkenheid. Ze zijn 
steeds persoonlijk aanwezig op de cruciale ontwerp- en werfvergaderingen. Het garandeert per-
manentie en continuïteit, de projecten zijn door de zaakvoerders tot in het detail gekend. Door 
die continue betrokkenheid kunnen we een kwaliteitsbewaking garanderen vanaf het schet-
sontwerp tot aan de oplevering van de werken, en kan er ook efficiënt vergaderd worden en ad 
rem beslissingen genomen worden waar nodig.

Belangrijk in alle fasen van het project, is de juiste bepaling van de taakomschrijvingen voor de 
verschillende partijen binnen het ontwerp- en bouwteam. De architecten leiden en 
coördineren, de andere leden adviseren de architecten, elk binnen hun domein. De architecten 
toetsen de ontwerpopties met de constructieve en bouwtechnische logica, de consequenties 
voor de technische installaties, de impact op de bouwkost en de uitvoeringstermijn. 

Wij hebben een genuanceerde visie op duurzaamheid waarbij we zorgzaam willen omspringen 
met het effect van een architecturale ingreep op zowel de private als de publieke ruimte. Het 
uitgangspunt is het creëren van een architectuur die streeft naar een optimaal leefklimaat voor 
(toekomstige) gebruikers én de ruimere omgeving. Hierbij willen we enerzijds focussen op van-
zelfsprekende zaken als duurzame materialisatie en bouwtechnieken, maar ook veel aandacht 
schenken aan thema’s als leesbaarheid, menselijke maatvoering, onderhoudsvriendelijkheid en 
gebruikscomfort. Een uitgekiende inplanting en volumetrie, een zorgvuldig bedacht ritme en 
genuanceerd materialenpalet moeten samen zorgen voor een architectuur die genereus is voor 
buurt, gebruiker en voorbijganger.

PLANNING EN TIMING

De planning van de studieopdracht en het realisatieproces zijn opgemaakt op basis van een heel 
scherpe termijn die aangegeven wordt in het bestek, waarbij binnen de 10 maanden een aan-
bestedingsklaar dossier moet kunnen voorgelegd worden. Rekening houdende met de 
specifieke termijnen voor de verbintenistermijn, de doorlooptijden voor vergunningen en de 
aanbestedingsperioden lijkt dit een ambitieuze inschatting. 

In bijgevoegd overzicht wordt een realistische planning naar voor geschoven met tussentijdse 
sleuteldoelen om deze vooropgestelde timing te halen. Aangezien deze heel krap is, wordt er al 
uitgegaan van een maximale inzet van personeel vanuit de dienstverlener, een vlot 
communicatie- en beslissingstraject van de bouwheer (zie ook luik communicatie) en een 
aanzet tot maatregelen om de termijnen in te korten (vroegere opstart volgende fases na een 
gezamenlijke inschatting van de voortgang van de lopende fase). De opgegeven maanden zijn 
de te leveren werkperiodes in kalendermaanden, waarbij er wordt aangenomen dat het 
beslissingsproces en goedkeuringsperiodes kort gehouden kunnen worden door een nauwe be-
trokkenheid bij het ontwerpproces van het beleid en de begeleidende diensten.  

In samenspraak met de bouwheer zal deze streefplanning moeten overlopen worden, verfijnd 
en kunnen deelperioden bijgesteld worden. Wij beschouwen het als één van onze belangrijkste 
taken om de vooropgestelde planning te halen en deze gedurende het ganse project nauwlettend 
in het oog te houden en up to date te houden ifv het verloop van het project.

KWALITEITSZORG

Ons lastenboek is volledig geschreven op basis van het modelbestek van de VMSW. Aan-
vullingen, specificaties en aandachtpunten zijn heel duidelijk gemarkeerd in kleur. De meetstaat 
volgt het sjabloon VM/B2013 en correspondeert op een heldere, correcte manier met het
lastenboek. 
De uitvoeringsplannen zijn erg volledig en nauwkeurig opgemaakt in een makkelijk leesbare 
lay-out. We besteden veel aandacht aan detaillering wat ook blijkt uit onze aanbestedings-
dossiers: ze bevatten een uitgebreide detailbundel met erg verzorgde, goed uitgewerkte details. 
Ook in de uitvoeringsfase blijft het ontwerpteam de detaillering minutieus opvolgen, dit 
blijkt uit de vele extra uitvoeringstekeningen en -details die nog bijkomend tijdens de werffase 
worden opgemaakt. 

Zo voorzien we ook een grondige lezing van het dossier samen met de aannemer voor de start 
van de werken om duidelijk te maken waar voor ons de belangrijkste aandachtspunten liggen. 
Verder houdt het bureau parallel met de globale planning nauwgezet een ‘beslissingsplanning’ 
bij en bouwt het in elk ontwerp bewust marges in die tijdens de uitvoering waar nodig ruimte 
kunnen bieden aan kwalitatieve oplossingen voor onvoorziene omstandigheden.

We zorgen er ten slotte voor dat onze werfverslagen inhoudelijk zeer volledig zijn, maar door 
hun sterk gestructureerde opbouw en beknopte, heldere taal nooit nodeloos lang worden. Dit 
zorgt voor een uitstekend opvolgingsinstrument.

COMMUNICATIE, PLANNINGSPROCES en CONFLICTBEHEERSING

Het Ontwerpteam is er van overtuigd dat een open dialoog essentieel is voor het welslagen 
van het Project. Een humane dialoog die steunt op het respect voor het creatieve proces van 
de ontwerpers enerzijds en de aandacht voor realiteit en bezorgdheden van de opdrachtgever 
anderzijds.

Het Ontwerpteam en de afzonderlijke zaakvoerders/architecten hebben reeds meerdere er-
varingen in teamleiding en coördinatie bij verschillende multidisciplinaire samenwerkingsver-
banden aangetoond. Het inschrijvende ontwerpteam zal een organisatiestructuur opzetten die 
de aanbestedende opdrachtgever de garantie moet bieden op efficiënte wijze met het ontwerp-
team te communiceren en dit tijdens de volledige duur van de opmaak van het Project. 

Meer bepaald zal de Opdrachtgever bi-directioneel met het ontwerpteam kunnen commu-
niceren via een zogenaamd “Single Point of Contact” (“SPOC”) of Projectleider Ontwerpt-
eam. De verschillende informatiestromen worden zo op dergelijke wijze efficiënt verzameld 
en gekanaliseerd. Deze “SPOC“ zal instaan voor de doorstroming van alle informatie naar het 
ontwerpteam en zal er tevens op toezien dat de onderling vooropgestelde communicatie-
termijnen worden gerespecteerd. Om dit proces te doen slagen voorzien wij een uitgebreide 
communicatie en overlegstructuur van:

Een uitgebreide opstartvergadering waarin het Ontwerpteam een uiteenzetting zal geven voor 
de verschillende leden van de Stuurgroep, de eventuele verschillende Werkgroepen, de verschil-
lende adviesorganen en de eventueel te betrekken externe partners. Deze startvergadering moet 
toelaten dat elk van deze partners en/of groepen op gecoördineerde wijze haar aandachtspunten 
te formuleren. Het ontwerpteam zal de ingediende wedstrijdvisie duiden en kaderen. 

Wekelijkse ontwerpteamvergaderingen (ontwerpers & studiebureaus). Dit moet toelaten dat 
alle facetten van het ontwerp door de verschillende leden van het team kritisch geëvalueerd, 
verwerkt en uiteindelijk gedragen kunnen worden.

Tweewekelijkse Werkgroepvergaderingen (projectmanager, ontwerpteam, vertegenwoordigers 
opdrachtegever) moeten het project vormgeven, wegen keuzes af en formuleren voorstellen 
naar de stuurgroep. 

Maandelijkse stuurgroepvergaderingen die het ontwerpteam moeten inzicht geven in de essen-
tiële vragen, bemerkingen en aandachtspunten van de Aanbestedende Overheid. Desgevallend 

planning/realisatieproces

WEDSTRIJD apr ‘16 jun ‘16 3 maanden
GUNNING/CONTRACT aug ‘16 sep ‘16 2 maanden
VOORONTWERP okt ‘16 nov ‘16 2 maanden

goedkeuring bestuur dec ‘16 jan’17 1 maand

DEF. ONTWERP + BAV jan ‘17 mrt ‘17 3 maanden

goedkeuring bestuur apr ‘17 mei’17 1 maand

AANBESTEDING mei ‘17 jul ‘17 3 maanden
PUBLICATIE sep ‘17 okt ‘17 1 maand
NAZICHT OFFERTES + okt ‘17 nov ‘17 1 maand

    GUNNING

goedkeuring bestuur nov ‘17 dec’17 1 maand

GUNNING dec ‘17 jan ‘18 1 maand
UITVOERING CO jan ‘18 jun ‘19 18 maanden

VOORLOPIGE OPLEVERING jul ‘19 aug ‘19 1 maand

plan van aanpak
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DUURZAAMHEID

Ons team wil toekomstgericht bouwen en beschouwt duurzaamheid dan ook als een evidentie. 
De keuze voor een cluster van gebouwen die subtiel inpassen tussen bestaande gebouwen en 
landschap is dan ook mee gegroeid uit een diep geworteld respect voor mens en omgeving. 
We zijn er van overtuigd dat de vraag naar duurzaamheid in de eerste plaats moet beantwoord 
worden door de architectuur, niet alleen op vlak van energie, maar van elk aspect van duur-
zaamheid. Een combinatie van eenvoudige principes, logische structuur en zo veel mogelijk 
low-tech, aangevuld met juist gekozen technieken resulteren in een duurzaam gebouw met een 
minimale impact op het budget.

Onze duurzame ingreep moet een duidelijke, hoge ambitie waarmaken, maar mag de aandacht 
niet afleiden van de basisfuncties van het project. Het complexe programma vraagt om een hel-
dere ruimtelijke organisatie en moet in de eerste plaats de aandacht richten op de essentie van 
de plantentuin, de planten zelf. We kiezen daarom bewust voor weinig opvallende, eenvoudige 
principes die hun waarde reeds bewezen hebben en op een vanzelfsprekende manier verweven 
zijn met de inhoudelijke functies van de gebouwen. Als het project al een voorbeeld wil zijn van 
duurzaam bouwen, dan liefst op een manier die aantoont hoe logisch en bereikbaar het is voor 
iedere kandidaat bouwer.

Bij de opmaak van onze visie op duurzaamheid voor een project gaan we steeds cyclisch te werk. 
Iedere ontwikkeling van het ontwerp wordt getoetst aan elk van de deelaspecten. Minstens één 
teamlid volgt het project expliciet vanuit het perspectief duurzaamheid en houdt het overzicht 
op de deelaspecten. Deze aanpak zorgt er voor dat mogelijke conflicten tussen esthetiek, functie 
en duurzaamheid, of tussen verschillende aspecten van duurzaamheid onderling, in een vroeg 
stadium duidelijk worden. Ontwerpkeuzes worden bijgestuurd om tegenstrijdige belangen op 
te vangen en opnieuw afgewogen. 
De geïntegreerde aanpak voorkomt niet alleen conflicten, maar leidt ook tot oplossingen die 
tegelijk op verschillende vlakken een meerwaarde bieden. Een heel concreet voorbeeld, bij de 
zoektocht naar een passend materiaal voor de structurele wanden waren er verschillende opties 
uit  klasse 1 van Nibe. Eén van de opties, gelijmde kalkzandsteen, bood door zijn hoge 
massadichtheid meteen ook een verbeterde akoestische prestatie en een thermische buffer. 
Keuze gemaakt.

Een ontwerpkeuze die de verschillende criteria overstijgt, maar toch een verregaande impact 
heeft op de duurzaamheid is de verdeling van het programma inkom Nieuwlaan over drie ge-
bouwen in plaats van één centraal compact gebouw. Eén gebouw heeft het evidente voordeel dat 
de buitenschil in verhouding met het totale volume minimaal is en dus zijn warmteverliezen 
tot een minimum beperkt. Het lost één aspect perfect op, maar levert een veelvoud aan andere 
problemen op, voornamelijk omdat heel verschillende functies dicht op elkaar komen te zit-
ten: publiek, kantoor en wonen. Deze drie verschillende functies hebben een heel verschillend 
gebruikersprofiel en tegenstrijdige prioriteiten, zowel op vlak van organisatie als van duurzaam-
heid. Tijdens de uitwerking van ons concept merkten we dat het fysiek uit elkaar trekken van de 
functies in drie compacte blokken, waaronder de bestaande Vlaamse hoeve, een antwoord bood 
op zowel organisatorische en esthetisch-architecturale vraagstukken als op moeilijkheden in 
verband met duurzaamheid. Elk gebouw is aangepast aan eigen specifiek gebruik en prioriteiten 
zoals verder per criterium gedetailleerder toegelicht. 

We benaderen het plan van aanpak in wat volgt voornamelijk vanuit het perspectief van de 
gebouwencluster aan inkom Nieuwelaan. Deze heeft het meest complexe programma en vraagt 
een meer gedifferentieerde aanpak op vlak van duurzaamheid. Inkom Meise is opgevat als één 
gebouw waarvan het beschermd volume een compact blok vormt. De principes die we 
beschrijven voor de conciërgewoning aan inkom Nieuwelaan zullen we ook toepassen in het 
onthaalgebouw aan de kant van Meise.

BINNENKLIMAAT

Uit een eerste overleg met de ir. akoestiek blijkt dat de opdeling naar functie het relatief een-
voudig maakt om verhoogd akoestisch comfort te halen op de meeste eisen, zonder nood aan 
extra budget. Door het wonen te bundelen en te scheiden van de publieke functies zijn bijvoor-
beeld lucht- en contactgeluidisolatie makkelijker te realiseren met standaardoplossingen als een 
zwevende dekvloer. 
Gevelgeluidsisolatie is in de nieuwbouwdelen relatief eenvoudig te halen met de opbouw 
kalkzandsteen-minerale wol-gevelsteen. Het raamoppervlak aan de meest belaste zijde
 (richting A12) is beperkt en raamroosters zijn vermeden door een balansventilatie. Enige aan-
dacht bij de keuze en plaatsing van het buitenschrijnwerk maakt verhoogd akoestisch comfort 
eenvoudig haalbaar. De kantoorruimte onder het dak van de hoeve is complexer, maar haalbaar 
mits aandacht voor akoestische isolatie in het dakvlak en van de dakramen. Dit kan wel een be-
duidende meerkost met zich mee brengen, wat ons voorlopig doet kiezen om de eis te beperken 
tot normaal comfort. 
Geluid van technische installaties is, binnen huidig programma, vooral een kwestie van goede 
dimensionering van luchtkanalen en –roosters. Een berekening naar voldoende lage luchtsnel-
heid maakt verhoogd comfort eenvoudig haalbaar.
Ook de haalbaarheid van ruimteakoestiek met verhoogd comfort is haalbaar met het juiste 
rekenwerk. Zelfs voor normaal comfort zijn in gevoelige ruimtes, bijvoorbeeld toeristisch in-
fopunt of polyvalente zaal, ingrepen nodig. Aandacht voor de juiste materialen is voldoende om 
dit te realiseren. Verhoogd comfort betekent niet noodzakelijk een meerkost, maar vooral het 
correct bepalen van de gewenste absorptiegraad van de reeds te voorziene materialen.
Gezien de aard van het programma worden geen moeilijkheden verwacht met geluidsuitstral-
ing naar de omgeving of buitengeluid in de omgeving van het gebouw.

Een bijkomend aspect van akoestisch comfort is de lawaaihinder in de buitenruimtes die 

veroorzaakt wordt door de A12. In overleg met onze akoestisch ir. hebben we geprobeerd hi-
erop een bescheiden antwoord te bieden. Zonder een voldoende lange geluidsmuur langs de 
A12 is een demping van het geluid over de hele projectsite onmogelijk. Een dergelijke ingreep 
gaat ver buiten de beschikbare budgetten van de huidige opdracht. Door de inplanting van de 
verschillende gebouwen en het concept van de muur zijn we er wel in geslaagd om in enkele es-
sentiële buitenruimtes van de onthaalzone een gevoel van rust en relatieve stilte aan de bezoek-
ers te bieden. Het binnenplein van de hoeve, net voorbij de ticketing, is een eerste rustpunt. Net 
voorbij de muur, met een eerste blik op de welkomsttuin, en langs de hele parkzijde van de muur 
blijft de rust behouden. Ook tot iets verder in het park blijft het geluidsniveau afgevlakt, maar 
het effect vermindert door zijdelingse instroom van geluid langs de noordzijde van het park. 
In de ‘buitenkamer’, die zich opent naar de straat, komt met de bezoekers ook het geluid mee 
binnen. Mocht de wens er zijn en het budget ruimte vrijmaakt, is het met een dempend mate-
riaal tegen het plafond van de luifels technisch mogelijk om ook daaronder stillere zitplekken 
te voorzien.

Op de andere criteria rond binnenklimaat houden we toch graag nog wat reserve, om twee 
redenen. Enerzijds kunnen er zware gevolgen zijn voor het budget. Het is zeker haalbaar om 
aan de hogere eisen te voldoen en ‘uitstekend’ te presteren, maar vaak vraagt dit een grotere 
inspanning van de technische installatie. Binnenluchtkwaliteit IDA1 halen vraagt bijvoorbeeld 
een luchtgroep met een bijna dubbele capaciteit ten opzichte van IDA2. Anderszijds lijkt het 
ons niet mogelijk om de haalbaarheid van een hogere ambitie te garanderen zonder een iets ge-
detailleerdere studie, wat binnen de conceptstudie van de huidige offertevraag te verregaand is.
Conceptmatig willen we in de eerste plaats inzetten op criteria die “low-tech” haalbaar zijn en 
op de invloed die de gebruiker kan hebben op de omgeving. Grotere schommelingen of 
afwijkingen ten opzichten van een vooropgesteld comfort worden veel beter getolereerd als 
gebruikers er een invloed op kunnen hebben.

SOCIAAL-CULTURELE ASPECT

Aan beide eisen op vlak van erfgoedwaarde kan voldaan worden. In het bestek en aanvullende 
informatie werd reeds ruime aandacht besteed aan de historische context. Ons voorstel is er 
op gericht om zowel de Vlaamse hoeve als de eredreef zo veel mogelijk in ere te herstellen, niet 
door ze te herleiden tot een relict aan de zijlijn, maar door ze een actieve rol te laten vervullen 
in de nieuwe context. Het noodzaakt ons wel om een zekere impact om beide te aanvaarden, 
maar we zijn zeker bereid om overleg te plegen met het agentschap Onroerend Erfgoed en onze 
ingrepen zo goed mogelijk af te stemmen op hun visie.

Een eerste analyse van de checklist ‘sociaal veilig ontwerpen’ geeft als resultaat ‘beter’. Aandacht-
spunten zien we hoofdzakelijk in het uitwerken van aangepaste signalisatie en integratie van 
groen. Ons ontwerp wil maximaal groen voorzien, maar kiest bewust ook voor het openhouden 
van zichten. Het groen zit ofwel in de kruidlaag, ofwel in de boomkruinen. De struiklaag, die 
meest risico op hinder geeft, zal ontbreken. De overzichtelijkheid van het voorplein zet zich 
verder in een logische aaneenschakeling van binnen- en buitenruimtes.

INVLOED VAN DE GEBRUIKER

Deze eis lijkt ons meest van toepassing op het personeel. De gemiddelde toeristische bezoeker 
heeft weinig baat bij eigen invloed op de omgeving en binnen de woonfuncties is aanpasbaar-
heid van de directe omgeving een evidentie. Voor het personeel, van bijvoorbeeld de kantoor-
ruimte, wordt dit nog vaak onderschat. Uit onderzoek blijkt dat mensen minder ideale algemene 
werkomstandigheden makkelijker aanvaarden als ze er een persoonlijke impact op hebben. 
Bovendien is geen enkel persoon gelijk en is de perceptie van de omgeving dus voor iedere 
werknemer anders. Wat voor de ene een aangename temperatuur is is voor de ander te koud. 
Omdat dit aspect een groot effect kan hebben op de algemene tevredenheid van werknemers 
en toch kan bereikt worden met eerder beperkte ingrepen vinden we het logisch om voor dit 
deelaspect voor ‘uitstekend’ te gaan. Aanpasbare zonwering, verlichting en voldoende opgaande 
ramen zijn eenvoudig haalbaar. De werkplekken zijn per beperkte cluster van 4 afgeschermd en 
er zal een afzonderlijke ruimte beschikbaar zijn voor telefoneren of concentratiewerk.

ENERGIE

We kiezen bewust voor een gedifferentiëerde aanpak van de energieprestatie van de verschillen-
de gebouwen op basis van de functie die ze huisvesten. Het gebruikersprofiel van bijvoorbeeld 
het toeristisch infocentrum of de polyvalente zaal tegenover de conciërgewoning is dermate 
verschillend dat een gelijke aanpak van de gebouwen niet te verantwoorden is. 
De woonruimtes hebben een beperkte en eerder permanente bezetting. De energievraag zal dus 
eerder gelijkmatig verdeeld zijn. Een zeer perfomante gebouwschil (isolatie, luchtdichtheid) be-
perkt de energievraag, die op een relatief gecontroleerde manier kan voorzien worden door zon-
newinsten, gebruik van thermische massa en een traag afgiftesysteem als vloerverwarming… 
Binnen deze omstandigheden is een passief gebouw een goed aangepaste oplossing: steeds op 
een aangepaste temperatuur met beperkte toevoer van energie.
Het gebruikersprofiel van de polyvalente zaal is net het tegenovergestelde, met een zeer vari-
abele bezetting. ’s Nachts is er niemand, overdag kan de bezetting schommelen tussen 0 en 200 
personen. De schommeling van interne warmtewinsten van de gebruikers alleen al bedraagt 
200 x 80W = 16kW. Variatie in potentiële zonnewinsten versterkt dit nog. We kiezen daarom 
voor een aangepast concept: nog steeds een goed geïsoleerd gebouw, maar eerder beperkt tot 
een economisch optimum, beperkt glas op zuiden om oververhitting te voorkomen, aangepast 
temperatuursregime (volgens al of niet in gebruik) en een snel reagerend afgiftesysteem op basis 
van lucht voor verwarming (of koeling).
Andere functies bevinden zich tussen deze extremen.

Zoals toegelicht in de schema’s kiezen we voor een consequente toepassing van eenvoudige 
architecturale principes en passieve technieken om de energiebehoefte tot een minimum te 
beperken. We stellen voor om de energiebehoefte die rest vrijwel volledig op te vangen met 
hernieuwbare energiebronnen. Volgend voorstel maximaliseert de efficiëntie door de installatie 
zeer nauw af te stemmen op de noden van de specifieke functies in elk gebouw.

De drie gebouwen aan inkom Nieuwelaan zullen we linken in een geothermisch net die 
langsheen de nieuwe muur een energienet vormen. Dit tracé dient ook voor de verdeling van 
alle andere nutsvoorzieningen. Om op de meest efficiënte manier te kunnen voorzien in de zeer 
uiteenlopende behoeften van de drie gebouwen geven we ze elk hun eigen opwekkingsinstallatie 
doch met één gemeenschappelijke bron. Dit heeft als voordeel dat we de gelijktijdigheidsfactor 
kunnen inrekenen in de dimensionering maar vooral dat installaties warmte kunnen onttrek-
ken en warmte toevoegen zodat er een uitwisseling kan zijn tussen de gebouwen op indirecte 
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beperkt rechtstreeks 
zonlicht / verblinding

overvloedig daglicht

keep it cool turn off the light

bestaande schouw voor natuurlijke 
ventilatie in onthaalzone

grote ramen op de zuidzijde
kleinere ramen aan de noordzijde

goed geïsoleerde gebouwschil

      thermische zonering:

leefruimtes               slaapkamers
20-22°C  16-18°C

                    aangename zichten

voorkomen van windhinder/tocht door zachte barrières
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groendak buffert warmte

aangenamer micro klimaat afschermen koude
NO - winden

evapotranspiratie voor 
koelere omgeving

zonnewinsten    , massa buffert warmte

WINTER
ZOMER

zonnewinsten    door luifel/screen + nachtkoeling

all - LED 
afwezigheidsdetectie

overvloedige natuurlijke ventilatie

winterzon passeert



manier.

Het kopgebouw met tuinwinkel, toeristisch infocentrum en polyvalente zaal heeft van nature 
een grote behoefte aan ventilatie. Dit kan op een gecontroleerde manier door middel van een 
samengestelde luchtgroep. Door het gebouw en zijn deelruimtes dusdanig af te stemmen op een 
zeer laag netto energiebehoefte zullen we met een luchtbehandeling met drie grote VAV zones 
kunnen verwarmen, ventileren en verkoelen. We wensen als enige opwekking een warmtepomp 
water/geothermie en een warmtewisselaar op de geothermie, voor zowel verwarmen als koelen. 
Deze bronnen worden aangesloten op de luchtgroep die op die manier een temperatuur bereik 
krijgt van 16°C tot 32°C pulsietemperatuur. Alle deelzones worden uitgerust met een individuele 
VAVzone zodat slechts de lucht wordt gebruikt die noodzakelijk is. Deze installatie laat freecool-
ing toe (buitenlucht heeft een lagere enthalpie inhoud) en gratis koelen via de geothermie indien 
de buitentemperatuur oploopt. We benadrukken dat indien de buitentemperaturen het toelaten 
er een natuurlijke ventilatie kan worden gehanteerd. De betreffende deelzone of de volledige in-
stallatie zal worden uitgeschakeld.

De technische installatie van de Vlaamse hoeve wordt gereduceerd tot het beschermd volume 
van de kantoren en aanhorige lokalen. We wensen deze lokalen uit te rusten met een goede hy-
giëneventilatie en een statische verwarming, regelbaar per deelzone. In de kantoren wensen we 
het concept van Gravity walls te gebruiken als verwarming en koeling. Deze werken op hoge 
temperaturen koelwater (passieve koeling warmtewisselaar) “ koelconvectoren” in een kast. De 
opwekking wordt aangesloten op de geocollector door middel van een warmtepomp water/geo-
thermie en een warmtewisselaar. Zowel de luchtgroep wordt uitgerust met een koelbatterij als de 
gravity walls worden aangesloten op het vrije koeling circuit.

De conciërgewoning en gastenverblijven worden uitgerust met een zeer goede hygiëneventilatie 
en een statische verwarming, regelbaar per deelzone. De opwekking wordt aangesloten op de 
geocollector door middel van een warmtepomp water/geothermie en een warmtewisselaar. Zowel 
de luchtgroep wordt uitgerust met een koelbatterij als de vloerverwarming (klimaatvloer) wordt 
aangesloten op het vrije koeling circuit. We voorzien een ondersteuning door middel van zonne-
boilercollectoren voor de opwekking  van het sanitair warm water, de ruimteverwarming en in de 
zomer het herladen van de geocollector. Een fotovoltaïsche installatie dekt de eigen elektriciteits-
behoefte. Het dakoppervlakte zal efficiënt gebruikt worden met beide installaties.
Inkomgebouw Meise heeft een gelijkaardige technische installatie, maar omwillen van de afstand 
op een afzonderlijk warmtenet.

We willen nog benadrukken dat (bijna gratis) koeling via de geothermie niet zomaar een voordelig 
neveneffect is van het verwarmingssysteem. Om de efficiëntie van het systeem op lange termijn te 
behouden moet de warmte die in de winter wordt onttrokken in de zomermaanden terug aange-
vuld worden. Natuurlijke regeneratie is vaak te traag en dus onvoldoende, maar de overgedragen 
warmte van het koelsysteem en eventueel overtollige warmte van zonnecollectoren helpen de 
balans herstellen en kunnen zelfs een extra reserve opbouwen.

Energiemonitoring is een logisch verlengstuk van een zuinige installatie. Hoe gedetailleerd we 
de opvolging uitbouwen is vooral een budgettaire aangelegenheid die we graag met de opdracht-
gever bespreken.

MATERIALEN

Op vlak van materiaalkeuze volgt ons team bij elk project  een principe in drie trappen: be-
houd waar mogelijk, recuperatie bij afbraak en, wanneer nieuwe materialen gebruikt worden, bij 
voorkeur uit hernieuwbare grondstoffen met een minimum aan grijze energie.
De keuze om de Vlaamse hoeve deels in te richten als onverwarmde inkomzone en onthaal is 
mede gevormd door het idee van rationeel materiaalgebruik. Met een aantal beperkte ingrepen 
en een grondig herstel waar nodig kan het gebouw meteen zijn functie opnemen, met maximaal 
behoud van erfgoedwaarde. Hoewel het in één vleugel wel moet gebeuren wordt zo een complexe 
ingreep om het gebouw aan de binnenzijde te isoleren deels vermeden. De woning aan de zijde 
inkom Meise wijkt zo ver af van de aantrekkelijke onthaalfunctie dat we hier toch opteren voor 
afbraak. We zien wel potentieel in het hergebruik van het stenig afval als onderfundering voor 
verhardingen. De inventaris van aanwezige bouwmaterialen zal uitwijzen of er nog opties zijn.
We staan achter het principe van rationeel materiaalgebruik en hebben gekozen voor compacte 
bouwvolumes met een eenvoudige structuur. In tegenstelling tot een zuiver utilitair gebouw zal 
een aantrekkelijk onthaalgebouw toch nood hebben aan een fijnere detaillering. Maximale inzet 
op dit criterium vinden we dan ook te hoog gegrepen. De gesloten grondbalans is geen probleem. 
Onze ingreep past zich aan aan het bestaande reliëf. Het beperkt noodzakelijke grondverzet kan 
op een verantwoorde manier en zonder problemen in de directe omgeving van de gebouwen 
opgevangen worden.

Met een minimale aandacht voor materiaalkeuze zien we de eis ‘uitstekend’ zeker haalbaar. 
Zonder ingewikkelde ingrepen is het volgens ons zelfs mogelijk om meer dan 90% van de ma-
terialen te kiezen uit klasse 1 tot 3c. Bijna alle materialen die op een rationele manier toegepast 
worden in het bouwelement waarvoor ze zijn bedoeld behoren tot deze klassen. We denken aan 
structurele wanden in gelijmde kalkzandsteen, isolatie met minerale wol en afwerking met gevel-
steen. Dak- en plafondstructuur zien we bij voorkeur in hout, drukvaste minerale wol als isolatie 
en epdm dichting met groendak...
Nibe volgt een specifieke rekenmethodiek en probeert een zo volledig mogelijk beeld te geven van 
mogelijke milieuschade. Moeilijkste factor aan deze berekening is de weging van verschillende 
milieueffecten ten opzichte van elkaar. We beoordelen ieder materiaal daarom graag ook in een 
breder kader ten opzichte van andere methodes met andere klemtonen, bijvoorbeeld het Nature-
pluslabel voor hernieuwbare materialen.

Een procedure voor beheer bouw- en sloopafval zal worden geïntegreerd.

WATER

Aan de eisen voor beperking waterverbruik zal worden voldaan.

We zien verschillende redenen om een extensief waterbeheerssysteem op te zetten. De grote 
behoefte aan water in de tuinwinkel en de publieke toiletten vraagt om een maximale recuperatie. 
Daarnaast kan een systeem op basis van planten zowel een educatieve meerwaarde op technisch 
als op botanisch vlak als een meerwaarde op vlak van biodiversiteit betekenen. We zien een cas-
cade van verschillende reservoirs, telkens een ander biotoop, met een eigen functie: grijs water 
zuiveren in een rietveld, licht verontreinigd water (overloop bevloeiingssysteem, ev. groendaken) 

in een nazuivering met andere oeverplanten, eerste buffer als open watervlak, ondergronds
 reservoir en ten slotte infiltratie in wadi. Groendaken op de nieuwe gebouwen bufferen al een 
deel van het regenwater. Positionering van het systeem tussen hoeve en conciërgewoning maakt 
het mogelijk om de doorstroom grotendeels gravitair te laten verlopen. Afvoer van te lozen wa-
ter kan herleid worden tot een absoluut minimum in uitzonderlijke omstandigheden. 
Ondanks de inspanning om een maximum aan water op te vangen en te hergebruiken ver-
wachten we dat dit onvoldoende is om de grote behoefte van de tuinwinkel en openbare toi-
letten op te vangen. Verdere studie en dimensionering zal uitwijzen wat het werkelijk potentieel 
is, maar omwille van deze onzekerheid houden we de ambitie in de duurzaamheidsmeter voor 
de publieke delen voorlopig laag.

OMGEVING

Ons team besteedt bij elk project bijzondere aandacht aan groen- en omgevingsaanleg. Het 
belang van planten in dit project versterkt dat alleen maar. Bij de inplanting van de 
gebouwen zijn we dan ook heel voorzichtig te werk gegaan en huidig voorstel slaagt er in om 
het programma vorm te geven zonder ook maar één waardevolle boom te moeten omhakken. 
De groendaken, extra bomen, en kruidige bloeiende ondergroei met aandacht voor inheemse 
flora en afgeleide cultivars versterken de aanwezige biodiversiteit. We zien planten tussen, langs, 
tegen, op en in onze gebouwen.
De bomen komen soms bijzonder dicht bij de gebouwen te staan, maar uit de gegevens van ver-
schillende plaatsbezoeken en vooronderzoek van de landschapsarchitect blijkt dat het haalbaar 
is zonder dure ingrepen. De twee lindes langs de huidige personeelsingang zijn wellicht het 
meest kritiek. Ze komen rakelings langs het gebouw te staan. In vergelijking met veel boom-
soorten zijn lindes goed bestand tegen stressvollere omstandigheden en in de huidige posi-
tie staan ze al deels in verharding. Het hoogteverschil tussen de berm en de verharding biedt 
ruimte aan een aangepaste fundering en de takkenstructuur op de onderste meters is dermate ijl 
dat opsnoeien tot boven het nieuwe gebouw geen probleem is. Mocht er twijfel bestaan over de 
conditie van de bomen in de buurt van de gebouwen kan een VTA-controle uitwijzen of extra 
maatregelen nodig zijn en of behoud van de bomen op langere termijn niet in het gedrang komt.
De uitbreiding van de bomengordel heeft ook een direct positief effect op beperking van licht-
pollutie en windhinder. Verlichting is in dit concept ook subtiel inpasbaar en eerder beperkt tot 
rechtstreeks aanschijnen van de functioneel noodzakelijke oppervlakken. Beschaduwing van 
naburige gebouwen is niet van toepassing en de schaduw die de extra bomen laten vallen zijn 
eerder een meerwaarde dan een hinder.

GEBRUIK EN BEHEER

We onderschrijven de aandachtspunten van de checklist ‘onderhoud & herstelling’ en ‘schoon-
maakbewust ontwerpen’. Uit een eerste analyse blijkt dat we met ons concept het prestatielevel 
‘beter’ halen, voorlopig zonder specifieke ingrepen op deze punten. De architectuur doet haar 
werk en met voldoende aandacht in elke fase zullen we dit prestatieniveau bestendigen. 
We staan zeker achter het principe van toekomstige aanpasbaarheid, maar voelen aan dat dit 
principe omwille van het complexe en zeer specifieke programma onderschikt wordt aan andere 
criteria. Een eerste analyse van de checklist bevestigt dit en we beperken dan ook onze ambitie 
in deze fase.

RESULTAAT DUURZAAMHEIDSMETER

Volgens de informatie die we in de beperkte omvang van deze conceptstudie konden verzame-
len scoren we over het geheel ‘beter’, met score die overwegend grenst aan ‘uitstekend’. We heb-
ben ons op verschillende criteria eerder voorzichtig uitgesproken, maar zullen tijdens het verder 
verfijnen van het ontwerp steeds verder zoeken naar betere oplossingen, afgewogen tegen de 
wenselijkheid voor de opdrachtgever en het beschikbare budget. We durven deze visie naar 
voor te schuiven als een haalbaar minimum, maar zien zeker nog mogelijkheden voor optimali-
sering.
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