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De site is deel van een universiteitscampus op Amerikaanse leest. Een 
specifieke morfologie van grootschalige elementen en infrastructuren met 
weidse tussenruimtes. Deze layout van lage en uitgesmeerde gebouwen is 
oneigenlijk voor een kwalitatief urbaan weefsel. Net zoals het gebrek aan 
centrumfuncties of publieke ruimtes waarop een campusgemeenschap zich 
zou kunnen richten. Het dense weefsel van Hasselt, Genk en zelfs Diepenbeek 
vinden we op en rondom deze campus  niet terug. Met enkele typische 
problematieken (mobiliteit, water, levendigheid, onveiligheid) als gevolg.  
Deze campus heeft echter ook potenties. De bestaande tussenruimte,  
infrastructuur en natuurwaarden kunnen ingezet worden voor een vernieuwde 
dynamiek. 

DBLV, Taktyk en VK vormen een geïntegreerd team (architectuur, omgeving, 
duurzaamheid) dat dit project vanuit verschillende aspecten bekijkt. Wij hebben 
vanuit dat standpunt niet enkel gefocust op het realiseren van het gevraagde 
programma, maar minstens evenveel op het vraagstuk hoe deze nieuwe 
toegangspoort een betekenisvolle rol kan hebben binnen het grotere geheel. 
Hoe kunnen we de bestaande problematieken van de campus door middel van 
dit project doeltreffend aanpakken?  Dit veronderstelt een aantal bijzondere en 
misschien zelfs drastische keuzes die tot voorliggend project hebben geleid. 
We hebben immers met open vizier naar deze opdracht gekeken om zo het 
beste antwoord te kunnen formuleren op de gestelde vraag. Door enigszins af 
te wijken van de projectdefinitie, menen we meerwaarde te creëren. 

De aanpassing van de infrastructuur, zoals we die tijdens het tweede 
toelichtingsmoment hebben ontvangen, is ons inziens een ‘gamechanger’. De 
extra infrastructuur die hierin is voorzien wordt enerzijds onoverbrugbaar door 
middel van een passerelle (de gebouwen komen niet enkele fysiek, maar ook 
naar perceptie te ver van elkaar te staan) en anderzijds moet de bijkomende 
verharde ruimte gecompenseerd worden door met een beperkte footprint te 
bouwen. 

Voorliggend project formuleert hierop een heel afgewogen antwoord, 
waaraan verschillende opties zijn voorafgegaan. Talloze volumestudies 
en maquettetests hebben geleid tot wat wij op dit moment als de meest 
kwalitatieve optie achtten. Een optie die ons inziens voldoende geïntegreerd 
is om de vooropgestelde kwaliteit in al haar facetten uit te drukken en de 
problematieken van de huidige campus om te zetten naar potenties. 

Dit voorstel is echter geen eindresultaat. Het is een momentopname in een 
veel uitgebreider proces, dat we ook in de komende fases nog heel intensief 
willen doorlopen. Een uitgebreide zoektocht naar kwaliteit en meerwaarde 
waaraan alle teamleden, de opdrachtgever en andere betrokkenen nog heel 
intensief zullen samenwerken

bestaand schema masterplan nieuw schema masterplan
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KOSTBARE OPEN RUIMTE VRIJWAREN 

Het masterplan en de opportuniteitsstudie gaan uit van een ensemble van drie 
generische en bijna gelijkvormige gebouwen, verbonden door een passerelle. Deze 
configuratie geeft onvoldoende uitdrukking aan de onderliggende ambities en het 
potentieel voor deze plek. De gebouwen zijn zo immers weinig compact/duurzaam en 
te gelijkaardig aan de bestaande gebouwen om voorbereid te zijn op hun toekomstige 
rol als bakens voor de campus. De drie gebouwen hebben samen ook een zeer grote 
footprint, boven op de al aanzienlijke verharde ruimte die voor het autoverkeer zal 
worden gerealiseerd. Wij stellen voor om minder, maar beter te bouwen. Gedreven 
door duurzaamheidsprincipes wordt er daarom  principieel niet gebouwd op één 
van de drie percelen. Daarmee sluiten wij volledig aan op de uitgangspunten van het 
beeldkwaliteitsplan dat vooropstelt om kleine gebouwen samen te voegen, footprint te 
beperken en compacter te bouwen. 

OPGESCHAALDE EN COMPACTE GEBOUWEN 

Door de drie vooropgestelde volumes te herverdelen ontstaan als vanzelf twee 
opgeschaalde, meer efficiënte, goedkope, duurzame en minder energie behoevende 
gebouwen. Een volumineus, maar toch elegant, parkeergebouw en een entreegebouw 
dat door extra volume zichzelf verheft boven het bestaande generische gabariet en zo 
werkelijk als een historische ‘marker’ naar voor schuift. Twee bijzondere architecturale 
figuren die tegenover elkaar worden gepositioneerd als een samenwerkend ensemble. 
De vooropgestelde passerelle creëert in die constellatie weinig meerwaarde, want 
is vooral gefocust op de autogebruiker, deactiveert het maaiveld en zorgt voor een 
uitvlakking van het gebouwde volume. Wij stellen voor om deze dure ingreep niet te 
realiseren zodat de twee vrijstaande karakteristieke gebouwen beter tot hun recht 
komen en we het vrijgekomen budget kunnen besteden om extra programma te 
realiseren. 

0 20m
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VERTICAAL BAKEN IN DE KERN VAN DE HEALTH CAMPUS 

De vooropgestelde positie voor het poortgebouw (in de marge van de campus, 
ingesloten door verkeersinfrastructuur, voornamelijk bereikbaar met een passerelle) 
creëert weinig publieke interactie. Het poortgebouw komt beter tot zijn recht op het 
derde perceel, met de voeten langs de publieke wandelboulevard, in de zichtas van 
de toegangsweg, pal in de kern van de Health Campus. Op die manier kan het de 
rol van katalysator voor de campus beter uitdrukken en wordt het een kloppend hart 
zoals de projectdefinitie dit voorziet. Door de schaalvergroting is het poortgebouw 
plots een verticaal baken met een interactieve publieke sokkel dat op wandelafstand 
van alle andere gebouwen wordt gepositioneerd. ‘Slank en hoog’ zoals we dit in de 
projectdefinitie terugvinden en nog steeds, misschien zelfs beter, zichtbaar vanaf de 
universiteitslaan. 

ONDERDEEL VAN GROTERE INFRASTRUCTUREN 

Een gebouw staat niet op zichzelf, maar moet een wezenlijke bijdrage leveren aan 
de kwaliteiten van de omgeving. Net daarom zijn we op zoek gegaan naar hoe we de 
gebouwen en percelen onderdeel kunnen laten maken van de grotere infrastructuren 
die de campus bepalen. Het parkeergebouw sluit als vanzelfsprekend naadloos aan 
op de voorziene weginfrastructuur, het poortgebouw koppelt zich dan weer aan 
op de wandelboulevard. Alle drie de percelen worden ingekapseld in het sport en 
recreatienetwerk dat we over de hele campus terugvinden. Eén van de voornaamste 
redenen waarom we het poortgebouw niet realiseren op het oorspronkelijk voorziene 
perceel is omdat we net op deze plek potentieel zien om de waterinfrastructuur 
te versterken. Het perceel situeert zich immers op het kruispunt van drie kleinere 
waterlopen en wordt zo de uitverkoren plek om een ‘wetland’ als bijzonder ecologische 
en biodiverse ruimte, te integreren. Dit perceel wordt zo deel van het groen-blauwe 
netwerk.  Zo krijgt elk perceel de meest logische en betekenisvolle rol binnen het 
overkoepelende netwerk van de campus. De drie-eenheid van wetland, parkeergebouw 
en poortgebouw vormen samen de nieuwe toegangspoort. Natuur, structuur en cultuur.  
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EFFICIËNT PARKEERGEBOUW ALS TROEF VOOR EEN AUTOLUWE CAMPUS 

Door een uiterst efficiënt parkeergebouw, binnen de gestelde randvoorwaarden (max. 
footprint van 2.750m2 en zeven bouwlagen) kunnen we hier op deze plek een groot 
aantal parkeerplaatsen (+/- 700) realiseren. Op die manier kan op korte termijn al heel 
wat bovengronds parkeren worden weggenomen in functie van ontharding en kunnen 
we voorkomen dat er nog extra parkeergebouwen gerealiseerd moeten worden. In de 
ontwikkelingsvisie voor de campus is er immers sprake om het parkeren te organiseren 
in zes a zeven parkeergebouwen, waarvan er een aantal centraal in de site zijn 
gepositioneerd. Ons inziens kan dezelfde parkeerinfrastructuur opgenomen worden 
in drie opgeschaalde parkeergebouwen aan de rand van de site. Het parkeergebouw 
dat wij voorzien is hierin een eerste aanzet en kan samen met een ‘mobile shift’ leiden 
tot een autoluwe campus waarin centraal het traag wegverkeer alle ruimte krijgt die 
het nodig heeft. 

UITGEDACHT VOOR DE TOEKOMST

Een duurzaam concept heeft ook een adaptief scenario. Gebouwen moeten de tand 
des tijds kunnen doorstaan om hun levensduur en huidige functie te overstijgen. De 
drie sites hebben elk op zich verschillende kwaliteiten om gewapend te zijn voor de 
toekomst. We lezen in de projectdefinitie dat het veranderingsgericht bouwen niet van 
toepassing is voor het parkeergebouw. Als dit gebouw op termijn dus zijn functionaliteit 
verliest kan het zinvol gedemonteerd worden. Door één deel van de parking in helling 
te voorzien en het andere deel vlak, bestaat echter ook de optie om dit laatste deel 
te hergebruiken als kantoorgebouw. Het poortgebouw heeft in eerste instantie geen 
aanpasbare structuur, maar wordt een robuuste stapeling die door een demontabele 
facade, flexibele vloeren en voldoende hoge verdiepingshoogtes, een verscheidenheid 
aan functies kan bevatten. Wij zien het wetland tenslotte als een natuurlijk element 
dat op termijn een bepalende rol kan spelen in de biodiversiteit van de hele campus. 
Eerder een ‘tiny forest’ dan een park. 
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AFGESTEMD OP VLOT PARKEREN 

In een vergelijkende studie van verschillende organisatie¬opties voor parkeergarages 
(Design recommendations for multistorey and underground car parks) wordt het 
volgende opgenomen: ‘One-way flow systems, if used with angled parking, provide 
a very good solution to the parking problem. They ensure easier entry and exit to 
stalls and allow significant flow capacities to be achieved with the self-enforcing 
flow pattern’ Aansluitend op de éénrichtingsdoorstroom kiezen we dus ook 
resoluut voor het snellere schuinparkeren ipv. het complexe haaks parkeren (meer 
parkeerbewegingen) Zo kunnen we een heel oppervlakte-efficiënt parkeergebouw met 
beperkte overspanningen uitwerken, maar toch mogelijke opstopping vermijden. Door 
integratie van het voetpad in de rijweg wordt deze ook voldoende breed voor snelle 
manoeuvres. De circulatiekernen sluiten aan op de voetpaden en  zijn centraal en in 
het zicht gepositioneerd. Ook de voorbehouden plaatsen zitten steeds op dezelfde 
plek (vier per verdieping). 

GEÏNTEGREERD IN HET LANDSCHAP 

De perceptie van het parkeergebouw (zicht op het gebouw, beleving vanuit en in het 
gebouw) is uiterst belangrijk en verdient specifieke aandacht. Het betreft hier immers 
een beeldbepalend gebouw enerzijds, maar anderzijds ook een ontvangstgebouw (de 
plek waar veel externen voor het eerst toekomen op de campus). Het parkeergebouw 
is zo goed mogelijk ingebed in het landschap, omgeven door bosachtig groen, aan 
één zijde toegespitst op autoverkeer en aan de andere zijde voor voetgangers en 
fietsers. Het gebouw is dan wel geïntegreerd in het landschap, maar wil geenszins 
verstopt worden. Het is een gebouw dat gezien mag worden. Net daarom hebben 
wij gekozen voor een elegante structuur (zonder kolommen in de gevel), voor de 
zachte vormgeving van een afgeschuind rechthoekig plan en een stalen balustrade 
waarmee het gebouw transparant oogt. Geen parkeergebouw in de marge, maar een 
beeldbepalende architectuur die mee identiteit heeft aan deze campus. 

PARKEERCAROUSSEL

0 10m
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GEOPTIMALISEERDE DOORSTROOM 

Een parkeergebouw met 700 parkeerplaatsen over meerdere verdiepingen vraagt 
specifieke ontwerpbeslissingen om een optimale doorstroom te garanderen.  Het 
parkeergebouw bevat daarom een continue route in één doorlopende richting zonder 
keuzeopties. Naar boven via de parkeergarage (met vloerplaten in helling) en naar 
beneden via de uitrijtoren. Een duidelijk leesbaar circulatieschema dat gearticuleerd 
wordt in gebouwvolumes. Op die manier ontstaat niet enkel een geoptimaliseerde 
doorstroom, maar kan ook een parkeergeleidingssyteem uitgespaard worden omdat 
elke gebruiker door de continue loop eenvoudig ziet welke parkeerplaatsen wel of 
niet bezet zijn. De optimale doorstroom moet ook in de aantakking op het wegennet 
gegarandeerd worden om opstopping en filevorming te vermijden. Hiervoor voorzien 
we zowel voor in- en uitrijden meerdere toegangen en slagbomen. 

HERBRUIKBAAR EN AANPASBAAR

Vanuit het duurzaamheidsaspect en de levensduur van gebouwen is ingezet op een 
demonteerbare structuur.  Zo beantwoorden we aan de uitgangspunten van het 
bestek. Als het parkeergebouw op termijn zijn functie verliest kan door demontage 
plaats gemaakt worden voor een nieuwe realisatie of voor extra open ruimte. De 
betonnen elementen van het parkeergebouw kunnen dan elders gebruikt worden. 
Gestandaardiseerde elementen (zoveel mogelijk dezelfde elementen) zoals dewelke 
we nu toepassen hebben sowieso als voordeel dat ze sneller en zinvoller hergebruikt 
zullen worden. Qua duurzaamheid biedt het parkeergebouw ook nog een tweede optie. 
De stapelbouw levert voldoende hoge ruimtes die de integratie van andere mogelijk 
maakt. Net daarom ligt één deel van de parking in helling en heeft het andere deel een 
vlakke vloer. Het deel in helling is demontabel, waardoor het vlakke deel aangepast 
kan worden naar bijvoorbeeld een kantoorgebouw. Door toevoeging van een nieuwe 
afwerkingsvloer en het gebruik van de geribde structuur van de TT-liggers als ruimte 
voor kanalen en leidingen, kan dit gedeelte van het parkeergebouw eenvoudig 
aangepast worden. 

plan typeverdiep
106 parkeerplaatsen
ca. 2810m

²
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OPGELADEN MET EXTRA FUNCTIES 

Het nieuwe parkeergebouw is omgeven door een groene boomrijke ruimte die door 
middel van een padenstructuur enerzijds gelinkt zal worden aan de rest van de campus, 
maar anderzijds ook een actieve gebruiksruimte kan worden. De buitenruimte kan 
zelfs ingezet worden voor verschillende sportactiviteiten die dit deel van de site mee 
activeren. Het valt zelfs te overwegen om de binnenzijde van de centrale inrijtoren in 
te zetten als klimmuur. Op het gelijkvloers voorzien we een grote fietsenstalling en 
een horecaruimte (bvb. een broodjeszaak) waardoor het maaiveld nog verder wordt 
geactiveerd en het gebouw op die manier functioneel gekoppeld wordt aan de publieke 
boulevard. Om de campus in Diepenbeek op te laden tot een publieke plek zijn extra 
functies noodzakelijk om de loutere onderwijsactiviteiten te overstijgen. Tussen het 
parkeergebouw met extra programma en de publieke sokkel van het poortgebouw 
ontstaat een bijzondere symbiose, een publieke plek langs de boulevard, een hart voor 
de health campus en een katalysator voor de campus van Diepenbeek. 

GESTAPELD EN DEMONTEERBAAR 

Na een uitgebreide materiaalstudie is uiteindelijk gekozen voor een skeletstructuur 
in beton voor het parkeergedeelte en een stalen optopping voor de dakstructuur. 
Het betonnen skelet is geënt op een repetitief en quasi dubbel symmetrisch grid. 
De structuur laat zo een hoge graad van prefabricatie toe.  Dit resulteert in een 
maximale standaardisatie van de bouwelementen, wat  de bouwkosten drukt en de 
bouwtijd verkort. Er is gestreefd naar een zo groot mogelijke materiaalefficiëntie 
(reductie CO2-uitstoot materialen) door te werken met hyperstatische belaste balken, 
lichte TT-vloeren en geen extra druklaag te voorzien. We trekken resoluut de kaart 
van stapelbouw waarin alle elementen mooi boven elkaar worden geplaatst zonder 
complexe verbindingen. Op die manier is het geheel complexloos, gemakkelijk uit te 
voeren en volledig demonteerbaar. Enkel de ronde uitrijtoren en de verticale kernen 
zijn vaste elementen ifv. horizontale stabiliteit. 
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INGEBED IN EEN VEELZIJDIGE OMGEVING 

Op de originele positie van het poortgebouw zou deze volledig ingesloten worden 
door verharding, met name het gebouw van de UHasselt aan de ene zijde en maar 
liefst drie grote wegen (Universiteitslaan, Campuslaan en straat Wetenschapspark) 
aan de andere zijden. Op die manier bijna volledig afgescheiden van de rest van de 
campus, enkel verbonden met een eventuele passerelle die ons inziens eerder een 
artificiële oplossing lijkt. Op de nieuwe positie is het poortgebouw optimaal bereikbaar, 
verbonden met de rest van de campus en geflankeerd door een veelheid van specifieke 
en kwalitatieve ruimtes. Enerzijds langs de campusboulevard die als een publieke 
buitenruimte tot tegen de sokkel van het gebouw komt en aan de andere zijde een 
natuurlandschap waarin de bestaande waterloop wordt bestendigd en rakelings langs 
het gebouw passeert. De ruimte rondom het poortgebouw is zo publiek, veelzijdig 
en bezit zowel sociale als natuurwaarden. Een ruimte die complementair is met de 
publieke sokkel van zowel poortgebouw als parkeergebouw. 

BAKEN

0 5m
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ACTIEVE GEVEL  

De gevel is uitgedacht vanuit het duurzaamheidsprincipe. Om een energie-efficiënt 
gebouw te verkrijgen moeten we de glasoppervlakte beperken. Volledig beglaasde 
torens zijn immers problematisch naar oververhitting, vragen een groot koelvermogen 
en ze hebben een mechanische zonwering nodig. Door de glasoppervlakte te 
beperken tot +/- 55% en te werken met diepe keramische gevelelementen is er 
voldoende beschaduwing op de gevel.  De diepte van de keramische elementen wordt 
afgestemd op de oriëntatie (één meter diep aan de zuidgevels en een halve meter 
diep aan de noordgevels) De keramische gevelelementen brengen niet enkel diepte, 
maar ook nuance. Ze hebben een dubbel gebakken glazuurlaag waar de glazuur 
tijdens het bakken lichtjes van de rondingen van het element afloopt, waardoor als 
vanzelf een nuance in kleur ontstaat. Een nobel materiaal met een elegante uitstraling 
dat het gedistingeerde voorkomen waar we naar op zoek zijn kracht bijzet. Door de 
geglazuurde elementen reflecteert het daglicht naar binnen, wat bijdraagt tot het lichte 
voorkomen van de gevel, maar ook voordelig is voor een goeie daglichtfactor.     

EXPLICIETE KEUZE VOOR HOOGBOUW 

De opportuniteitstudie gaat uit van een gebouw met tien verdiepingen waardoor 
dit volgens de brandnorm een ‘hoogbouw’ wordt (laatste vloerplaat zit boven 25m 
tov. evacuatieniveau, de passerelle gebruiken als verhoogde evacuatie is immers 
brandtechnisch niet toegelaten) De categorie hoogbouw impliceert een aantal 
bepalende en belangrijke ingrepen (zware paalfundering, twee trapkernen ipv. één 
trapkern, een bijkomende brandlift, hogere brandreacties, etc…) De extra kosten en 
benodigde oppervlakte die deze maatregelen met zich meebrengen wegen zwaar 
door voor een gebouw dat maar tien bouwlagen hoog is. Door resoluut de kaart van 
een opgeschaald gebouw te trekken (twee kleinere gebouwen samenvoegen tot één 
hoger gebouw) kunnen deze kosten gespreid worden over achttien bouwlagen ipv. tien 
bouwlagen. De expliciete keuze voor hoogbouw is dus niet enkel ingegeven door de 
verticale articulatie waar we naar op zoek zijn, maar ook door de wens om materiaal-, 
oppervlakte-, energie-, en budget efficiënt te bouwen. 
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PUBLIEKE SOKKEL 

Wij ontdekken in de projectdefinitie vier functies die ingezet kunnen worden voor de 
publieke sokkel en aldus eerder op een campusschaal dan op een gebouwschaal 
kunnen functioneren: Het restaurant met keuken, de inkomhal,  de foyer en de aula. 
Wij voorzien deze functies op het gelijkvloers en de eerste verdiepingen van het 
poortgebouw om zo het maaiveld te activeren. Dus geen restaurant boven in de lucht of 
een aula halverwege het gebouw, maar één continue publieke sokkel die als kloppend 
hart van de campus kan fungeren. Dit deel van het programma wordt gestapeld 
over drie open verdiepingen, verbonden met vides en aldus voldoende genereus om 
grote groepen  te kunnen ontvangen en een eventuele verdere opschaling van de 
campus (nieuwe gebouwen op de campus = meer gebruikers voor bvb.  restaurant 
en aula) mee te kunnen absorberen. Om een alzijdig gebouw te krijgen en voldoende 
contactvlak met het maaiveld te onderhouden introduceren wij een extra cirkelvormig 
volume aan de voet van het poortgebouw. Hier vinden we het restaurant met keuken 
dat door deze positie volledig autonoom kan functioneren.  
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ROBUUSTE STRUCTUUR 

In tegenstelling tot het parkeergebouw is het poortgebouw niet gepercipieerd als 
een demontabel gebouw, maar bezit het een vaste structuur die veranderingsgericht 
bouwen toelaat. Het gebouw is opgevat als een robuuste structuur die verschillende 
functies en programmaonderdelen kan bevatten. Dat is ook nodig omdat we op dit 
moment zeven van de achttien bouwlagen als extra cascovloeren aanbieden, bovenop 
het gevraagde programma en binnen dezelfde prijs. Een eerste belangrijke aspect 
voor robuuste gebouwen is de verdiepingshoogte. Door een intelligent systeem 
voor ventilatie en het voorkomen van doorhangende balken krijgen we op elk niveau 
een vrije verdiepingshoogte van 3,1m en een verhoogde vloer van 0,5m waarin 
alle technieken kunnen verlopen. De technische ruimtes (vijf kleinere ipv. één grote) 
worden verticaal verspreid over het volledig gebouw, wat een flexibiliteit heeft naar 
technische uitrusting zonder dat de technische kokers veel te groot zouden worden. 
Door tenslotte geen kolommen te voorzien in de gebruiksruimte zelf (maar te dragen 
van gevel tot kern) en het gebouw te voorzien van een volledig aanpasbare gevel wordt 
dit poortgebouw uiterst flexibel, klaar voor de toekomst en voldoende flexibel om 
verschillende programma’s te integreren. 
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MEEST OPTIMALE PLAN 

Bepalend voor de bruto-netto verhouding van een hoogbouw en dus ook voor de prijs 
per nuttige m2 is de centrale kern. Voor dit gebouw zijn volgens simulatie altijd minimum 
drie liften noodzakelijk (twee persoonsliften en één goederenlift)  Hier bovenop komen 
nog sassen, sanitaire ruimtes, technische kokers en een poetsberging. De kern wordt 
zo al snel 75m2 groot. Als we uitgaan van de oppervlakte uit de opportuniteitsstudie 
van 425m2 bruto voor de hoger liggende niveaus dan zou dat impliceren dat de kern 
alleen al 18% van de bruto oppervlakte inneemt. Wij voorzien echter een toren die op 
elk niveau even groot is (namelijk 506m2 bruto) waardoor we meer netto-oppervlakte 
overhouden. Door de asymmetrie van de kern ontstaat er een brede en een smalle 
beuk. De brede beuk is voldoende groot om een aula te integreren. Net daarom zijn de 
ruimtes ook kolomvrij en uitgezet op een optimaal grid van 4,4m x 4,4m. De flexibele 
wanden kunnen aansluiten op de gevel kolommen, waardoor verschillende opstellingen 
mogelijk zijn. Na verschillende layoutstudies bleek dit de beste configuratie. Door een 
verhoogde vloer uit calcium-sulfaat, het ontbreken van een verlaagd plafond en een 
ventilatiesysteem van centrale extractie en decentrale pulsie kunnen eenvoudig nieuwe 
scheidingswanden worden voorzien zonder complexe ingrepen. 

TYPEVERDIEPING TECHNIEKEN

0 5m

TYPEVERDIEPING KANTORENTYPEVERDIEPING DEMORUIMTES
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Duurzaamheid vervalt vaak in vage nota’s en intenties die na de wedstrijdfase niet 
realiseerbaar blijken of geen concrete doelstellingen vervullen. Ze worden te weinig 
geïntegreerd in de basis van het concept om bestand te
zijn tegen functionaliteit en haalbaarheid.

Andere duurzaamheidscriteria, zoals BREEAM en de duurzaamheidsmeter zijn 
waardevol, maar kiezen te vaak één specifieke richting en voelen meer aan als een 
keurslijf, dan als een creatieve tool op zoek naar opportuniteiten.

Duurzaamheid is ook geen afvinklijst die betrekking heeft op een aantal ecologische 
aspecten, maar moet ook leiden tot een tijdloos, betaalbaar en comfortabel gebouw. 
Wij wensen voor deze opdracht dan ook een stap verder te zetten dan de zoveelste 
opsomming of standaardtekst. Op de volgende pagina’s formuleren wij daarom op 
basis van voorlopig negen specifieke criteria (geïnspireerd door de thema’s van 
leefmilieu Brussel) een aantal heel concrete doelstellingen. Wij hebben onszelf als 
ambitie gesteld om op alle thema’s te excelleren, wat heeft geleid tot een aantal 
belangrijke ontwerpkeuzes. Duurzaamheid is immers een geïntegreerd verhaal, dat 
niet focust op specifieke aspecten.

Dit is een eerste ambitie die we vanaf dag één met de opdrachtgever willen afstemmen 
en verfijnen en ook voor het verdere traject als methode willen vooropstellen. Wij 
stellen binnen het ontwerpteam iemand aan die dit zelfstandig zal opvolgen en 
monitoren. Zo willen wij een kwalitatief project realiseren dat zich integreert in een 
leefbare campus, maar ook een bijdrage doet aan de toekomst en de samenleving. 
We zijn ervan overtuigd dat dit project, in deze bijzondere tijden, niet enkel duurzaam 
moet worden, maar ook en vooral een voorbeeldfunctie moet vervullen. Er heerst 
momenteel een ware energieoorlog en een grootschalig tekort aan grondstoffen. 
Recente gebeurtenissen die ons misschien wel hebben geïnspireerd om drastische 
beslissingen te nemen, maar wel steeds met de doelstellingen van het project in het 
achterhoofd.

DUURZAAMHEID & VERANDERINGSGERICHT BOUWEN
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NATUURONTWIKKELING

De natuur centraal stellen impliceert een ‘groene mindswitch’. Vroeger werd eerst 
de vraag gesteld wat de beste plaats was om te bouwen en dan pas waar natuur 
gerealiseerd kan worden. Wij draaien die redenering om, door eerst te kijken waar 
natuur het beste tot zijn recht kan komen en pas in tweede instantie te bouwen. Net 
om die reden kiezen we ervoor om niet te bouwen op het originele perceel voor 
het poortgebouw, omdat we net op deze plek potentieel zien om de groen- en 
waterinfrastructuur te versterken. Het perceel situeertzich immers op het kruispunt 
van drie kleinere waterlopen en wordt zo de uitverkoren plek om een ‘wetland’ als 
bijzonder ecologische en biodiverse ruimte, te integreren. 

Een natuurlijk omgeving floreert bij diversiteit. Wij voorzien verschillende natuurlijke 
omgevingen die de diversiteit van de site vergroten. Zo kiezen we op de ene site 
voor een wetland dat, ietwat afgesloten van de rest van de site, kan verwilderen tot 
een ecologisch sterke ruimte. Meer Tiny forest dan bos. Rondom het parkeergebouw 
voorzien wij een bosrijke omgeving, met hoogstammen en paden. Bij het poortgebouw 
voorzien we een natuurlijke omgeving die meer cultureel geïnspireerd is (met hier 
en daar wat halfverharde ruimtes die publieke activiteiten kunnen herbergen). Drie 
verschillende omgevingen die de beleving van de natuur vergroten.

Beeldbepalende gebouwen hebben nood aan een achtergrond om hun monumentaliteit 
te kunnen etaleren. Door het derde perceel als groene ruimte uit te werken ontstaat 
achter de gebouwen een groene achtergrond die de campusboulevard verder 
versterkt. Op die manier wordt het groen niet alleen beeldbepalend maar wordt het 
ook als architecturaal element ingezet om de compositie van gebouwen beter tot hun 
recht te laten komen. Het groen niet als filter, maar als een element op zichzelf. 

Het groen is geen open ruimte die er zomaar bijligt, maar willen we inzetten als een 
actieve bruikbare ruimte. Een actieve site moet meer zijn dan recreatie, dan ‘louter 
onschuldige activiteiten als wandelen, pootje baden en vissen’. Naast de integratie 
van publieke functies willen we daarom ook de open ruimte inzetten om het maaiveld 
te activeren, door hier sport en spelactiviteiten aan te koppelen of leerruimtes in 
te voorzien. Wij gaan graag het gesprek aan met de gebruikers tot hoe ver we dit 
concept kunnen rekken. 

Natuur bestaat niet uit op zichzelf staande open ruimtes met specifieke natuurwaarde, 
maar is het sterkst net daar waar de natuurlijke elementen netwerken beginnen te 
vormen. Vanuit die visie zijn we via kaartonderzoek op zoek gegaan naar de natuurlijke 
netwerken die de campus omgeven en hebben we geprobeerd hier op een zinvolle 
manier op aan te sluiten (connectie van waterlopen, verstevigen van groene buffers 
langs de Universiteitslaan, etc…)
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BOS, SPORT EN NATUUR BOULEVARDWETLAND, WATER EN BIODIVERSITEIT
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PROJECTBEHEER EN PARTICIPATIE

Een goed projectbeheer start met een kritische reflectie op het masterplan en het 
programma van eisen. Na een SWOT-analyse hebben wij met een aantal specifieke 
keuzes geprobeerd om de ambities voor de toegangspoort (beperkte footprint, 
verticaal baken, beeldkwaliteit, groen en blauw netwerk, etc…) door middel van het 
ontwerp nog beter tot uitdrukking te brengen.

Er is niet enkel gefocust op de site zelf, maar ook op het grotere geheel. Via 
kaartonderzoek werd bekeken hoe de site gekoppeld wordt aan de grotere netwerken 
en infrastructuren. Op die manier realiseren we niet enkel het programma van eisen, 
maar dragen we ook bij tot de grotere ambities voor de hele campus en omgeving.
Met het project proberen we de campus beter te maken. Wij voorzien net daarom een 
uitgebreid overleg met de studiebureaus die overkoepelend voor het masterplan of op 
de andere sites van de campus werken. 

De expliciete focus op veranderingsgericht bouwen maakt participatie en flexibiliteit 
mogelijk (functies kunnen groter worden, uitwisselen, anders ingericht worden) 
en bestendigt de levensduur van de gebouwen. Het poortgebouw is een robuuste 
structuur dat veel opties mogelijk maakt en ook het parkeergebouw is opgevat als een 
demontabele of zelfs herbruikbare structuur.

Wij werken met een uiterst compact team van drie partijen (DBLV, TAKTYK, VK) 
waardoor het voorliggend project een volledig geïntegreerd project is, waarin de 
afstemming tussen verschillende disciplines al op voorhand is gebeurd. Door dit team 
in volgende fases aan te vullen met de opdrachtgever, de gebruikers en de aannemer 
ontstaat een compact efficiënt bouwteam met heel wat gedegen expertise.

Wij voorzien een doorgedreven participatie en overleg met de gebruikers. Met een 
flexibel en aanpasbaar gebouw geven wij een eerste aanzet om dit mogelijk te maken. 
De ‘health’ achtergrond van VK engineering is hier een meerwaarde om dat proces te 
stroomlijnen. Het project moet meer zijn dan een goed gebouw, het moet immers de 
filosofie van de ‘health campus’ mee uitdragen.

MATERIAAL EN CIRCULARITEIT

Na een doorgedreven materiaalanalyse (LCC, Totem, ontwerpend onderzoek) zetten 
we in op een correcte toepassing van materialen. De expliciete keuze voor beton lijkt 
misschien ongewoon (in tijden waarin hout en staal in opmars zijn) maar is doelbewust. 
Voor het poortgebouw biedt de betonnen structuur immers een hoge demping, 
horizontale stabiliteit, thermische inertie, brandweerstand, grote overspanning en hoge 
redundantie, waardoor beton hier de juiste keuze is. Ook voor het parkeergebouw is 
beton aangewend, mits de elementen geprefabriceerd, demonteerbaar en gestapeld 
worden uitgevoerd. 

Door voor beide gebouwen zoveel mogelijk te vertrekken van het principe van een open 
structuur met een losse invulling bekomen we een grote ruimtelijke aanpasbaarheid. 
Door de keuze om twee gebouwen samen te smelten tot één opgeschaald poortgebouw, 
wordt een groter volume en iets grotere footprint (506m2 dan de vooropgestelde 
425m2) bekomen, die meer mogelijkheden van verschillende functies toelaat. 

Alle technische installaties worden in opbouw voorzien, zodat aanpassingen achteraf 
altijd mogelijk blijven, er worden geen technieken ingestort. We voorzien technische 
ruimtes op verschillende verdiepingen van het poortgebouw om enerzijds de 
kanaallengtes te beperken, maar evenzeer om het eenvoudiger te maken een andere 
functie te geven aan bepaalde verdiepingen.

Efficiënt materiaalgebruik is niet enkel te bekijken op materiaalniveau, maar ook op 
gebouwniveau. Door de keuze om voor het poortgebouw één opgeschaald gebouw 
i.p.v. twee kleinere gebouwen te realiseren wordt in één ontwerpbeweging 20 % aan 
materiaal uitgespaard (fundering, gevels, daken, verharding, technieken, liften,
trappen, etc…). We kiezen hier ook voluit voor een concept met enkel een verhoogde 
vloer en geen verlaagd plafond, om ook die materiaalkost uit te sparen. Verder is de 
keuze om de dure, maar ook materiaalverslindende passerelle niet te bouwen een 
grote materiaalbesparing. 

De bewuste keuze voor materialisatie is één ding, maar het komt er ook op aan om 
het materiaal op een zo efficiënt mogelijke manier toe te passen. In een doorgedreven 
onderzoek is bekeken hoe de materiaal efficiëntie te verhogen. Het gebruik van een 
eenvoudige structuur, geen extra druklagen, hyperstatisch belaste
balken, geribde en holle vloeren zijn hiervan het gevolg.

ENERGIE

Een energiepositief gebouw start bij het maximaliseren van het potentieel voor 
hernieuwbare energie. Omdat diepe geothermie, wind en groene waterstof geen optie 
zijn, wordt voor het poortgebouw energie opgewekt door middel van fotovoltaïsche 
zonnepanelen op het dak van het poortgebouw en van het parkeergebouw. Hiermee 
kan 320 MWh per jaar worden opgewekt, dit is ons beschikbare energiebudget. 

Aan de hand van een combinatie van berekeningen op basis van de graaddagenmethode 
maar ook dynamische simulaties, werd een eerste inschatting gemaakt van het te 
verwachten gebouwgebonden energieverbruik van het poortgebouw. Hieruit blijkt 
dat het volledig energieverbruik gecompenseerd kan worden door de PVinstallatie. 
We hebben nog veel overschot om ook de andere energieverbruiken te dekken 
(gebruikerstoestellen, elektrische wagens, etc.) en een deel van het energieverbruik 
van andere gebouwen op de site. 

De basis van de reductie van energieverbruik ligt in de gebouwschil. Met een goed 
uitgedachte bouwschil proberen we de koellasten en het energieverbruik voor 
verlichting te beperken. Eén van de belangrijkste aspecten van ons ontwerp is echter 
de reductie van de gebouwschil door een grote compactheid. Door twee bouwvolumes 
samen te nemen tot één opgeschaald gebouw krijgen we een hoge compactheid 
(volume/verliesoppervlakte) van 4,48 wat bij twee aparte bouwvolumes nooit hoger 
zou kunnen zijn dan 4,00. 

De resultaten tonen ook aan dat in nieuwe, beter geïsoleerde gebouwen, het 
hulpenergieverbruik (in hoofdzaak ventilatoren) de hoofdbrok omvat van het 
energieverbruik van een gebouw. De uitdaging zit erin om dit hulpenergieverbruik 
terug te dringen. Dit kunnen we doen door enerzijds de kanaallengtes zo kort mogelijk 
te houden (om die reden worden worden meerdere technische verdiepen voorzien), 
maar anderzijds ook door hybride ventilatie toe te passen zodat de luchtgroepen op 
bepaalde momenten kunnen uitgeschakeld worden. 

Ook het conditioneren van de lucht (naverwarmen, koelen, bevochtigen, ontvochtigen) 
vormt de hoofdbrok van het verwarmings- en koelverbruik. In een centrale luchtgroep 
wordt eerst de lucht voorverwarmd door een warmtewiel/platenwisselaar, daarna wordt 
ze naverwarmd om ze isotherm de ruimte te kunnen inblazen. Lucht wordt dus centraal 
verwarmd, waarna er in de ruimte wordt gekoeld. Zo krijgen we energievernietiging die 
we willen vermijden. Wij kiezen ervoor de lucht telkens lokaal na te verwarmen/koelen 
in plaats van centraal, door middel van ventiloconvectoren in de vloer. We kiezen 
bewust niet voor klimaatplafonds omdat dan de lucht moet ontvochtigd worden, wat 
weer voor een extra energieverbruik zorgt.

scenario 1 :  business as usual (gasketel)
scenario 2 : wedstrijdontwerp 
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WATER

Door de klimaatverandering verwachten we meer droogte en hevigere regenval in 
korte periodes. Met die toekomst in gedachten werd het bestaande watersysteem van 
de campus geanalyseerd en willen we dit verder versterken. Door infiltratie, buffering 
en vertraagde afvoer verlagen we het risico op overstroming, ontzien we het openbaar 
rioleringssysteem en zetten we het water in als een positief aspect in het ontwerp. 
Hierbij geven we de voorkeur om het water zo veel als mogelijk aan de oppervlakte 
te houden, in wadi’s, vijvers en omringende bosgebieden. Die intentie om water als 
oppervlakte-element te gebruiken heeft het ontwerp grondig bepaald. 

Vlaanderen is volgebouwd, met een specifieke waterproblematiek tot gevolg die op 
korte, maar zeker op lange termijn een gigantische impact zal hebben. Het is niet 
alleen een noodzaak, maar ook een maatschappelijk plicht om de verzegelingsbalans 
van het project te reduceren. Het terrein van de toegangspoort is +/- 35.000m2 
waarvan met het laatste plan maar liefst 8.000m2 (23%) verhard zal worden voor 
infrastructuur. Met de voorziene gebouwen uit de opportuniteitstudie (14%) en 
bijkomende gebruiksverharding (5%) komen we op een verzegelingsbalans van 42%. 
Door twee gebouwen samen te nemen tot één gebouw kunnen we dit reduceren tot 
37% en zetten we alvast een stap in de goede richting. 

We zetten vanzelfsprekend ook volop in op regenwaterrecuperatie. Het hemelwater 
van het poortgebouw wordt opgevangen en hergebruikt voor de spoeling van de 
toiletten. Wat het parkeergebouw betreft, kan op basis van het watervraag in andere 
gebouwen op de campus bekeken worden om het water te recupereren. 

Er is te weinig grijswater beschikbaar in het gebouw (weinig douches) om 
grijswaterrecuperatie rendabel te maken. Duurzaamheid is ook goed weten wanneer 
bepaalde systemen geen meerwaarde hebben. De recuperatie van grijs water is dus 
niet meegenomen in het project. 

Door niet ondergronds te bouwen wordt de grondwaterstroming niet verstoord. Wij 
willen het water alle ruimte geven wat expliciet wordt uitgedrukt in de terreinsnede 
waarin water een bepalend element is in de hoogteverschillen op de site. Zoveel 
mogelijk oppervlaktewater is voordelig om het hitte eiland effect tegen te gaan.

COMFORT

Om zoveel mogelijk energie te besparen, maar ook in functie van comfort, krijgt het 
gebruik van natuurlijk daglicht de voorkeur op kunstmatige verlichting. Het ontwerp 
voorziet in kamerhoge ramen zodat het licht de ruimte diep kan binnen treden. De 
verdiepingshoogtes zijn om die reden bewust hoog gehouden. Een goede maat 
om de kwaliteit van daglicht te berekenen is de UDI (useful daylight illuminance), 
omdat deze de daglicht autonomie combineert met het risico op verblinding. Uit de 
daglichtberekeningen blijkt dat 83% van de oppervlakte een usefull daylight illuminance 
van >50% heeft. 

Gezien de hoogte van het gebouw, werken we met vaste buitenzonwering i.p.v. 
mobiele, door middel van verticale vinnen. De diepte van de vinnen varieert volgens 
de oriëntatie van de gevel. Een comfortabele werkomgeving is ons inziens nog 
steeds een werkomgeving waar manuele en individuele afstemming mogelijk is. Het 
openen van ramen, het sluiten van gordijnen, het afstellen van werkplaatsverlichting 
en dergelijke zijn kwalitatiever dan dure automatische systemen waarin iedereen gelijk 
is voor de wet. 

In een hoogbouw is de horizontale circulatie ondergeschikt aan de verticale circulatie. 
Een kwalitatieve verticale circulatie is dus een belangrijk aandachtspunt. Net om die 
redenen kiezen we voor het publieke gelijkvloers en de eerste verdiepingen voor 
bijkomende genereuze trappen bovenop de vluchttrappen. Wij hebben voor het 
poortgebouw ook een liftsimulatie uitgevoerd. Daaruit blijkt de noodzaak voor drie 
liften: één lift voor 8 personen/650 kg, één lift van 13 personen/1.000 kg en één 
grote lift (die kan dienen als goederenlift) van 17 personen/1.275kg. Op die manier 
kunnen we een kwalitatieve verticale circulatie garanderen, zonder grote wachttijden. 

We moeten ons bewust zijn dat strenge comforteisen gepaard gaan met een hoger 
energieverbruik. Om die reden stellen we voor om met twee modi te werken voor 
HVAC: een eco-modus en een comfort-modus. In de comfort-modus worden de 
ruimtes volledig mechanisch geventileerd en geklimatiseerd volgens de comforteisen. 
In de eco-modus worden de ruimtes volledig natuurlijk geventileerd en hanteren we 
het adaptieve comfortmodel. In alle ramen worden mechanisch opengaande delen 
voorzien gestuurd via CO2-meters en binnentemperatuur. De luchtgroepen kunnen 
uitschakelen. Reeds bij relatief lage buitentemperaturen kan al naar de eco-modus 
worden overgeschakeld. De keuze tussen eco-modus en comfort-modus wordt bij de
gebruikers gelegd. Enkel bij zeer hoge of zeer lage buitentemperaturen, wordt de 
eco-modus uitgeschakeld. 

In een eerste wedstrijdfase werden binnen het ontwerpteam enkele algemene 
akoestische aspecten reeds bekeken. Zo maakt het verschuiven van de toren meer 
op de site en verder weg van de luidruchtige universiteitslaan, het mogelijk om 
natuurlijke ventilatie toe te laten zonder aanzienlijke geluidshinder, wat op de originele 
locatie quasi ondenkbaar was. Verder werd in de gevel een ritmering voorzien van 
ontdubbelde raamprofielen of kolommen, zodat de aansluiting van lokaalscheidende 
wanden eenvoudiger kan geschieden en bijgevolg een hogere geluidisolatie kan 
behaald worden zonder dure voorzieningen om flankerende geluidtransmissie via de 
gevel te verhelpen.

MOBILITEIT

Het gebruik van de auto is belangrijk voor een campus die buiten de stedelijke 
omgeving ligt. Het masterplan lijkt hier een te weinig kritische visie op te hebben, terwijl 
de mobile shift (door nieuwe vervoersmiddelen, meer functies op de campus zelf en 
een aangenamere circulatieomgeving) potentieel groot is. Door de verschuivingen van 
programma-elementen die wij voorstellen willen we het stop-principe fysiek uitdrukken.
Alleen al maar de symbolische zet om het poortgebouw weg te schuiven van de 
Universiteitslaan en te koppelen aan de Campusboulevard spreekt boekdelen. 

Zo vinden wij de passerelle een artificieel element dat teveel op de autogebruiker is 
gefocust. Het creëert een directe fysieke verbinding tussen parking en poortgebouw 
waardoor het maaiveld gedeactiveerd wordt. Door de verschuiving van het poortgebouw 
is deze toegankelijk via het maaiveld zonder dat hiervoor een passerelle noodzakelijk 
is. De directe verbinding van de parkeerplaats tot het gebouw zonder andere functies, 
gebruikers en omgevingen te passeren is immers een principe van een vorige tijd.

Wij hebben geprobeerd om binnen de gestelde randvoorwaarden een parkeergebouw 
met zoveel als mogelijk parkeerplaatsen (700) te realiseren. De opschaling van de 
parking is een eerste aanzet tot een autoluwe campus. Het realiseren van grotere 
parkeergebouwen in de rand is immers kwalitatiever dan het verspreiden van kleinere 
parkeergebouwen over de volledige campus. Dat laatste genereert immers meer 
weginfrastructuur terwijl we die beperkt moeten houden, zo dicht als mogelijk bij de 
campus. 

Op de originele positie van het poortgebouw zou deze volledig ingesloten worden door 
verharding, met name het gebouw van de UHasselt aan de ene zijde en maar liefst 
drie grote wegen (Universiteitslaan, Campuslaan en straat Wetenschapspark) aan de 
andere zijden. Op die manier bijna volledig afgescheiden van de rest van de
campus, een eiland op de campus. Op de nieuwe positie is het poortgebouw optimaal 
bereikbaar, verbonden met de rest van de campus, gekoppeld aan de wandelboulevard, 
eenvoudig toegankelijk te voet en met de fiets. Daarnaast kijkt het poortgebouw op 
die manier niet alleen maar uit op grijze weginfrastructuur, maar meer op groene 
aangename wandelinfrastructuur. 

De nieuwe verbinding voor openbaar vervoer passeert langs het parkeer en 
poortgebouw. In de originele positie is het voorzien van een tramhalte aan het 
poortgebouw complex, omdat het ingekapseld zou zitten in
het kluwen van de weginfrastructuur. In de nieuwe positie kan er een tramhalte worden 
voorzien op de publieke plek tussen poortgebouw en parkeergebouw. Het openbaar 
vervoer dicht bij de publieke sokkel.

83% van de oppervlakte 
>50% UDI
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MENSELIJKE OMGEVING

Op het gelijkvloers van het parkeergebouw voorzien we een grote fietsenstalling 
en een horecaruimte (bvb. een broodjeszaak) waardoor het maaiveld nog verder 
wordt geactiveerd en het gebouw op die manier functioneel gekoppeld wordt aan de 
publieke boulevard. Wij denken dat dergelijke publieke ruimtes aan de voet van het 
parkeergebouw noodzakelijk zijn om het gebouw deel te laten uitmaken van de sociale 
netwerken van de site. Niet louter een parkeergebouw, maar net iets meer.

Wij hebben verder ook sterk ingezet op de publieke sokkel van poortgebouw door 
de aula, de foyer, het restaurant en de inkomhal aaneen te schakelen en te koppelen 
aan het maaiveld en de campusboulevard. Tussen het parkeergebouw met extra 
programma en de publieke sokkel van het poortgebouw ontstaat zo een bijzondere 
symbiose, een publieke plek langs de boulevard, een hart voor de health campus en 
een katalysator voor de campus van Diepenbeek. 

Goede en gezonde sites kenmerken zich door een sterke sociale cohesie. De publieke 
functies die deze cohesie bewerkstelligen moeten zich veruiterlijken naar de omgeving 
in plaats van zich te verbergen in hun eigen gebouw of op hun eigen site. De verschuiving 
van het poortgebouw zorgt ons inziens voor een grotere zichtbaarheid van de publieke 
functies in de sokkel van het poortgebouw, net zoals de publieke functies aan de voet 
van het parkeergebouw. Zichtbaarheid is noodzakelijk voor publieke ruimtes om te 
floreren. 

Om de campus in Diepenbeek op te laden tot een publieke plek zijn extra functies 
noodzakelijk om de loutere onderwijsactiviteiten te overstijgen. Momenteel is er 
immers een gebrek aan horecafuncties of andere functies die de activiteit op de 
campus over de hele dag spreiden. Studentenhuisvesting, horeca of andere diensten. 
Het poortgebouw en het parkeergebouw zijn voldoende flexibel om eventueel in de 
verre toekomst heel andere functies mogelijk te maken. Dat zou een eerste aanzet 
kunnen zijn om te evolueren van een monotone campus naar een multifunctionele en 
levendige omgeving. 

Om een werkelijke kwalitatieve leefomgeving mogelijk te maken mogen de 
campusgebouwen niet enkel gebruikt worden door personen die met de campus zijn 
verbonden maar moet deze ook externen en bezoekers aantrekken. Mensen die bvb. de 
natuurlijke omgeving komen verkennen, een inspiratiedag meemaken of iets gaan eten 
in het restaurant. Door de centrale en minder ingesloten positie van het poortgebouw 
zou de functionaliteit ervan de campusschaal kunnen overstijgen en de regioschaal 
ambiëren. Naast een gebouw voor de Healthcampus, zou het gebouw misschien ook 
kunnen fungeren als een plek voor de regio (dat bezoekers kan ontvangen van buiten 
de campus). Mogelijk maken dat het restaurant fysiek afgescheiden kan worden en zo 
ook buiten de uren van het poortgebouw kan functioneren is hierin ook een belangrijke 
stap.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Ons inziens moeten gebouwen hun rol binnen het geheel uitdrukken. Het landschap 
rondom de campus is een lappendeken van bijzondere sites die telkens gekenmerkt 
worden door een historische ‘marker’. Denk bijvoorbeeld maar aan de schachtbok 
van de C-mine site. De wens om het poortgebouw als een verticaal baken uit te 
spelen en zelfs zichtbaar te maken vanuit Hasselt, wordt niet voldoende uitgedrukt 
in de volumetrie van de opportuniteitsstudie. Net daarom kiezen wij een opgeschaald 
hoger gebouw dat het generische van de site overstijgt en zo als een echte trotse 
poortwachter de ambities van het masterplan kan uitdrukken. 

Er zit een dualiteit tussen de wens om een poortgebouw aan de rand te realiseren en 
dit ook direct als het kloppend hart van de site te willen percipiëren. Een kloppend hart 
zit altijd centraal in het sociale en mentale weefsel, gekoppeld aan een betekenisvolle 
publieke ruimte (denk maar aan het Forum Romanum te Rome, de Agora in Athene, 
de Burg in Brugge) Daarom verschuiven we de poort en het poortgebouw van de rand 
naar het centrum van de site. Het gebouw kan zo waarlijk een kloppend hart van de 
site en Healthcampus worden. 

Hoe moeten de gebouwen van de toekomst zich etaleren naar de omgeving. Resulteren 
nieuwe randvoorwaarden (duurzaamheid, energie, etc…) tot een nieuwe vorm van 
architectuur? Dat is een vraag die wij als ontwerpteam heel vak stellen en wij zijn hierin 
nogal kritisch tegen de laatste ontwikkelingen waarin gebouwen als hoogtechnologische 
machines worden gepresenteerd. Lichte, stalen, glazen, mechanische en zelfs 
bewegende gevels die hun duurzaamheid zo proberen uitdrukken, maar in wezen niet 
altijd even duurzaam zijn. Wij kiezen voor een architectuur die zijn strepen al heeft 
verdient; uitgaande van massieve gebouwen, welomlijnde raamopeningen en een 
minerale materialisatie. Robuuste architectuur die privacy biedt, warmte en koude kan 
capteren en dus geen glazen dozen die koel en afstandelijkheid lijken te zijn. 

Wij zijn ook kritisch voor het generische bouwen dat in de opportuniteitstudie wordt 
vooropgesteld, waarin alle gebouwen op elkaar lijken en eender wat kunnen zijn. 
Een omgeving floreert net door het samengaan van verschillende gebouwen met 
verschillende functies en identiteiten. Net daarom kiezen we drie eigenzinnige sites 
met een eigen focus en identiteit. De drie sites (de parkeercarrousel, de verticale 
marker en het groene wetland) spelen elk een eigen rol in het nieuwe verhaal van 
de campus. In plaats van generisch en flexibel, zijn ze daarom net archetypisch en 
doelgericht. Een drie eenheid van eenduidige elementen die de leesbaarheid van de 
site vergroot.

Architectuur moet inspireren, moet verfijnd en elegant zijn. Voor het parkeergebouw 
zijn we op zoek gegaan naar een bepaalde finesse die we uitwerken in de stapeling van 
verschillende elementen. Voor het poortgebouw zoeken we naar een gedistingeerd 
voorkomen, die we terugvinden in de trotse verticaliteit van het gebouw, maar vooral 
in de nobele materialisatie van de gevel; licht reflecterende keramische geglazuurde 
elementen.

Gevelopbouw uit keramische elementen
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STABILITEIT

PARKEERGEBOUW

Demontabiliteit en efficiënt materiaalgebruik vormen de belangrijkste ontwerpvoor-
waarden voor het parkeergebouw. Dit resulteert in een vrij eenvoudig, leesbare 
structuur. Nochtans wordt er niet ingeboet aan architecturale en organische 
vormgeving. Demontabel gericht bouwen levert een gebouw met een hoge restwaarde 
op.  
Het parkeergebouw bestaat uit een betonnen skeletstructuur.  Dit skelet is geënt 
op een repetitief en quasi dubbel symmetrisch grid. De structuur laat een hoge 
graad van prefabricatie toe.  Dit resulteert in een maximale standaardisatie van de 
bouwelementen. Dit drukt de bouwkosten en verkort de bouwtijd. 

De centrale helix bestaat uit betonwanden en een in het werk gestorte betonplaat. 
De draagvloer bestaat uit TT-liggers. Deze liggers hebben een geribde doorsnede. 
Omwille van demontabiliteit wordt er geen extra betonnen druklaag boven op de 
TT-elementen voorzien. Dit vormt een aanzienlijke gewichts- en materiaalbesparing 
en CO2-reductie. Er dienen daarom alternatieve oplossingen gezocht te worden voor 
de brandweerstand, schijfwerking, opbuiging en lastenspreiding: Een niet-brandbare 
en gemakkelijke demonteerbare afwerkvloer dragen bij tot de lastenspreiding en de 
brandweerstand.  De dwarsverbinding tussen de vloerelementen wordt verwezenlijkt 
door laskoppelingen. De laskoppelingen zullen samen met de kettingenwapening de 
schijfwerking van de vloerelementen realiseren. De trillingen van de lichte TT-elementen 
limiteren de overspanningen.  De vloerelementen worden gestapeld op voorgespannen 
betonliggers. 

Het parkeergebouw wordt in 3 stukken opgedeeld om thermische dilatatie mogelijk 
te maken. De 2 buitenste volumes zoeken hun horizontale stabiliteit in enerzijds de 
trappen- en liftkern en anderzijds in windverbanden, uitgewerkt als exoskeletten. 
Het middelste volume steunt horizontaal volledig af op de cirkelvormige binnen – en 
buitenkoker.

TOREN

Voor het torengebouw werd gestreefd naar een eenvoudig structureel, robuust 
ontwerp met de focus op veranderingsgericht bouwen.  
Van een structuur wordt verwacht te zijn ontworpen voor een levensduur van 50 
jaar en langer. Binnen deze tijdsspanne zijn er verschillende cycli van gebruikers of 
functies. Het is daarom cruciaal om een structuur te wapenen tegen deze wijzigingen 
en te ontwerpen zodanig dat functionele flexibiliteit mogelijk is: Veranderingsgericht 
bouwen.  

Het 74m hoge gebouw telt 18 bouwlagen. De verdiepingen zijn allen vrij identiek 
geconcipieerd. De doorlopende betonnen kern is excentrisch in het grondplan 
gepositioneerd.  Voorgespannen open kanaalplaatvloeren vormen de draagvloer. Deze 
worden in de gevel opgevangen door een betonnen kolom-balk structuur. Verder zijn 
er geen inwendige kolommen voorzien.

 
De betonnen structuur biedt vele antwoorden aan de verschillende eisen van verand-
eringsgericht bouwen. De elementen hebben een hoge redundantie en laten zo een 
grote verscheidenheid van toekomstige functies toe.  
Bij hoogbouw zijn de horizontale versnellingen ten gevolge van de windkrachten soms 
kritiek. Aan alle mogelijke diverse toekomstige functies dient het nodig trillingscomfort 
aangeboden worden. De betonnen skeletstructuur, gecombineerd met de betonnen 
kern kent een hoge demping. De berekende versnellingen bevinden zich dan ook in 
comfortabel trillingsniveau (< 0.1m/s²).
 
De betonnen structuur haalt vrij eenvoudig de vereiste brandweerstand van 
2h door aangepaste betondekkingen te voorzien. Verder zijn er geen ingrepen 
vereist.  

De voorgespannen holle vloerelementen hebben een beperkt eigengewicht. Dit 
heeft in hoogbouw een grote impact op het funderingsontwerp. De voorgespannen 
vloerelementen creëren grote open ruimtes.  Het kolommenvrij ontwerp levert een grote 
flexibiliteit aan de gebruikers.  De structuur is zeer geschikt voor een doorgedreven 
prefabricatie. Dit maakt een snel en goedkoop bouwproces mogelijk. 

FUNDERING

Het sonderingsrapport 36777 van Sondex toont de aanwezigheid van vrij slappe lagen 
op 30m TAW. Deze laag is zettingsgevoelig. Om de zettingen te beperken is een 
diepfundering op palen noodzakelijk. Dit is van toepassing voor de toren als voor het 
parkeergebouw. 

TECHNISCHE PRINCIPES 

Een uitgebreide uiteenzetting van de technische voorzieningen wordt verder besproken 
in de duurzaamheidsnota. 

Voor het poortgebouw voorzien we volgende installatie: 

- ventilatie: 4 luchtgroepen voorzien van hygrothermisch warmtewiel, verspreid over 
verschillende verdiepingen om kanaallengtes, warmteverliezen en drukverliezen te 
beperken

- verwarming en koeling: geothermische warmtepomp gekoppeld aan een BEO-veld, 
aangevuld met  een luchtwaterwarmtepomp. In de meeste delen van Limburg kan een 
KWO-systeem toegepast worden. De campus Diepenbeek bevindt zich echter in een 
kleine regio waar KWO niet haalbaar is. 

- sanitair: decentrale SWW boilers en doorstromers om warmteverliezen te beperken 
en het risico op legionella uit te sluiten
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BETER BOUWEN MET HETZELFDE BUDGET

De raming van dit project is uitgewerkt volgens een globale meetstaat die grotendeels 
gebaseerd is op m2 prijzen per type ruimte. Dit is geen gedetailleerde raming, maar 
heeft ons inziens wel een voldoende hoge detailgraad om een juiste inschatting te 
kunnen maken van de kostprijs van deze twee gebouwen. Het betreft immers een 
parkeergebouw met een eenvoudige structurele opvatting en een poortgebouw dat 
uitgaat van identieke vloeren (met uitzondering van enkele kleine variaties op het 
gelijkvloers).  

Het gepubliceerde budget voor deze opdracht is 25,7 miljoen euro. Als we dit 
indexeren sinds de publicatie dan komt het huidige budget op 27,14 miljoen euro 
(excl. btw en erelonen). 

Omdat ons project uitgaat van een aantal specifieke ingrepen, wordt dit ook 
gereflecteerd in de opbouw van de raming. Zo voorzien wij geen budget voor de 
passerelle omdat wij deze niet realiseren, maar voorzien wij daarentegen wel budget 
voor acht extra casco vloeren in het poortgebouw en de tijdelijke aanleg van het 
derde terrein omdat we het poortgebouw daar positioneren. Wij denken dat een goed 
budgetbeheer altijd start vanuit een realistisch wedstrijdontwerp. Voorliggend concept 
gaat uit van efficiënt, duurzaam en dus ook goedkoop bouwen. Een aantal specifieke 
maatregelen leidden tot een betaalbaar wedstrijdontwerp: 

- Aandacht voor standaardisatie, prefab, materiaal efficiëntie van de structurele 
elementen, zowel voor parkeergebouw als poortgebouw. 

- Oppervlakte-efficiënt bouwen door compacte kernen en flexibele plannen. 

- Ook in afwerking aandacht voor uitsparen materialisatie, bvb. geen verlaagd plafond 
in poortgebouw.

- Door het toevoegen van extra volume op het poortgebouw krijgen we een hoge 
compactheid wat voordelig is voor het budget. 

- Bewuste keuze voor hoogbouw, waardoor de dure ingrepen die gepaard gaan met 
hoogbouw verdeeld wordt over meer verdiepingen. 
 
Op die manier komen wij op volgende raming: 
Poortgebouw: 17.087.096,00 €
Parkeergebouw: 9.568.086,00 €
Tijdelijke aanleg: 520.500,00 €
Totaal: 27.175.682,00 € (excl. btw en erelonen) 

BUDGETBEWAKING 

Een wedstrijdontwerp is een momentopname, waarin door zowel architect als bouwheer 
aannames worden gemaakt en waarbij er nog een aantal onbekende factoren zijn. De 
wedstrijdraming probeert op een aantal onzekerheden reeds te anticiperen, en laat 
mogelijkheden toe om bepaalde functies te verschuiven, uit te breiden of te schrappen. 
We zijn bereid hier - in nauwe samenwerking met het ganse bouwteam (aannemer en 
opdrachtgever) – naar varianten te zoeken die de (financiële) haalbaarheid van het 
project te allen tijde garanderen. We maken een planning, volgen deze nauwgezet op 
en sturen bij waar nodig, en houden de bouwkost nauwlettend in het oog gedurende 
het gehele ontwerp- en bouwproces. Het intern kritisch evalueren en bijsturen van het 
ontwerp stelt ons in staat om tot een sluitende totaaloplossing te komen. 

Daarnaast betekent proactief kostenmanagement veel meer dan het opvolgen 
van budgetten. De grote winsten en voordelen worden vaak pas gehaald tijdens 
de exploitatiefase. Daarom is een optimaal ontwerp met maximale operationele 
effectiviteit essentieel. Wij hebben heel hard ingezet op een duurzaam gebouw 
waarin de exploitatiekosten tot een minimum worden herleid (enerzijds beperkte 
onderhoudskosten door vermijden mechanische zonwering of goed bereikbare 
technieken en anderzijds een energiepositief gebouw dat weinig tot geen energiekosten 
heeft) 

Deze ambitie werkt door op niveau van ruimtelijke configuratie en architectuur en op 
niveau van technische installaties en de conceptie ervan. Daarnaast is het interessant 
dat de ruimtelijke en technische configuratie flexibiliteit biedt in functie van toekomstige 
evoluties. Het budget voor dit project is uitdagend, waardoor de bewaking ervan des 
te bepalender wordt. Mogelijke optimalisaties – en de impact ervan – zullen we steeds 
met u als opdrachtgever (alsook de aannemer) bespreken. Door het poortgebouw 
te concipiëren als een robuuste structuur met een aantal casco vloeren kan dit 
gemakkelijk bijgestuurd worden. Bvb. schrappen van een bouwlaag als dat budgettair 
nodig blijkt of toevoegen van een bouwlaag als het budget dat toelaat. 

Eventuele optredende spanningen tussen kostenraming en budget signaleren wij zo 
snel mogelijk om vervolgens de mogelijke consequenties en eventuele correctieve 
acties met de opdrachtgever te bespreken. Het resultaat dat we beogen is de 
realisatie van een project passend in de tijd, met een laag risicoprofiel en binnen het 
taakstellend budget.

ELEMENTENRAMING 

In de eerste ontwerpfases na de wedstrijd zal worden uitgegaan van prijzen voor 
‘elementen’ d.w.z. pakketten opgebouwd uit verschillende materialen zoals een 
‘vloerpakket’, ‘dakpakket’, ‘wandopbouw type 1’ enzovoort. 
Het spreekt voor zich dat de opgegeven oppervlaktes per element overeenstemmen 
met het voorgestelde wedstrijdontwerp. Het ontwerpteam rekent met een zekere 
marge door het toepassen van een % ongemeten posten en een % onvoorziene artikels 
(zie raming). Deze % zullen, naarmate het ontwerp evolueert en de raming verfijnd 
wordt, dalen tot 0 (fase aanbesteding). Omdat het ontwerp voorlopig uitgaat van twee 
complexloze gebouwen die heel eenvoudig zijn opgebouwd, is de post onvoorziene en 
ongemeten maar 5%. 

Een groot voordeel van dit project is de goede bereikbaarheid van de site en de 
beschikbare ruimte voor opslag en werfinrichting. Waar we in stedelijk gebied normaal 
rekenen met 8% tot soms 10% voor werfinrichting, zal de werfinrichtingskost voor 
dit project eerder beperkt zijn, wat we zo hebben opgenomen in de wedstrijdraming. 

De opgegeven eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de som van eenheidsprijzen van 
de verschillende lagen waaruit het element bestaat en weerspiegelen de gangbare 
/ markconforme prijzen o.b.v. recente aanbestedingen en/of soortgelijke projecten. 
Het is een methode die vast gehanteerd wordt door ons team en ervoor zorgt dat er 
heel vroeg in het ontwerpproces teruggekoppeld en bijgestuurd kan worden in functie 
van het beschikbare budget. De berekening gebeurt in overleg met de verschillende 
ingenieurs / adviseurs. Zij sturen het architectenbureau zo nodig om op een rationele 
manier met de bouwtechnische randvoorwaarden om te gaan. 

Wij geven voor zowel het poortgebouw (bruto en netto) en het parkeergebouw (bruto) 
de m2 prijzen mee. Voor het poortgebouw geeft dat een vertekend beeld omdat het 
wedstrijdontwerp een groot aandeel cascoruimte bevat, zie onderstaande overzicht: 

Gebruiksruimte: 4.254m2
Kern + technische ruimte: 1.461m2
Casco ruimte: 3.503m2
m2 prijs per bruto ruimte: 1.712,31 €/m2
m2 prijs per netto ruimte: 2.202,80 €/m2

Als we het poortgebouw volledig zouden afwerken dan krijgen we een beter beeld van 
de correcte m2 prijzen: 
Gebruiksruimte: 7.454m2
Kern + technische ruimte: 1.461m2
Casco ruimte: 303m2
m2 prijs per bruto ruimte: 1.982,22 €/m2
m2 prijs per netto ruimte: 2.550,03 €/m2

Met een beperkte meerkost van  2.693.500,00 € krijgen we in één beweging 2.782m2 
extra gebruiksruimte.  
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bruto m2 netto m2 
9.979,00 7.757,00

Werfinrichting SOG 800.000,00 € 800.000,00 €
(open en toegankelijke werf = +/- 5% van het totaal)

Riolering SOG 50.000,00 € 50.000,00 €

Fundering, vloerplaat en grondwerken 871,00 m2 550,00 € 479.050,00 €
Vloer (isolatie) 871,00 m2 40,00 € 34.840,00 €
Stabiliteit per niveau (kolommen, wanden, balken, plaat) 9.979,00 m2 420,00 € 4.191.180,00 €
Dak ( isolatie en dakafwerking) 871,00 m2 100,00 € 87.100,00 €

Gevel keramisch 6.930,00 m2 750,00 € 5.197.500,00 €
Gevel restaurant 272,00 700,00 € 190.400,00 €

Luifel restaurant SOG 50.000,00 € 50.000,00 €
Technische optopping restaurant SOG 30.000,00 € 30.000,00 €

Afwerking (vloer/plafond/wand) gebruiksruimte 4.254,00 m2 400,00 € 1.701.600,00 €
Afwerking (vloer/plafond/wand) kern + technische ruimte 1.461,00 m2 225,00 € 328.725,00 €
Afwerking casco 3.503,00 m2 75,00 € 262.725,00 €

Verwarming/koeling per m2 5.715,00 m2 125,00 € 714.375,00 €
Verwarming/koeling installatie SOG 100.000,00 € 100.000,00 €

Ventilatie per m2 5.715,00 m2 105,00 € 600.075,00 €
Ventilatie installatie SOG 80.000,00 € 80.000,00 €

Elektro per m2 5.715,00 m2 140,00 € 800.100,00 €
Elektro installatie SOG 100.000,00 € 100.000,00 €

Sanitair per m2 5.715,00 m2 30,00 € 171.450,00 €
Sanitair installatie SOG 20.000,00 € 20.000,00 €

Goederenlift 1,00 101.500,00 € 101.500,00 €
Personenlift 2,00 72.500,00 € 145.000,00 €

PV panelen 506,00 m2 150,00 € 75.900,00 €

onvoorziene en ongemeten (5%) 775.576,00 €

17.087.096,00 €
bruto m2 prijs 1.712,31 €
netto m2 prijs 2.202,80 €

Poortgebouw (wedstrijdontwerp) 
bruto m2 netto m2 

9.979,00 7.757,00

Werfinrichting SOG 900.000,00 € 900.000,00 €
(open en toegankelijke werf = +/- 5% van het totaal)

Riolering SOG 50.000,00 € 50.000,00 €

Fundering, vloerplaat en grondwerken 871,00 m2 550,00 € 479.050,00 €
Vloer (isolatie) 871,00 m2 40,00 € 34.840,00 €
Stabiliteit per niveau (kolommen, wanden, balken, plaat) 9.979,00 m2 420,00 € 4.191.180,00 €
Dak ( isolatie en dakafwerking) 871,00 m2 100,00 € 87.100,00 €

Gevel keramisch 6.930,00 m2 750,00 € 5.197.500,00 €
Gevel restaurant 272,00 700,00 € 190.400,00 €

Luifel restaurant SOG 50.000,00 € 50.000,00 €
Technische optopping restaurant SOG 30.000,00 € 30.000,00 €

Afwerking (vloer/plafond/wand) gebruiksruimte 7.454,00 m2 400,00 € 2.981.600,00 €
Afwerking (vloer/plafond/wand) kern + technische ruimte 1.461,00 m2 225,00 € 328.725,00 €
Afwerking (vloer/plafond/wand) casco 303,00 m2 75,00 € 22.725,00 €

Verwarming/koeling per m2 8.915,00 m2 125,00 € 1.114.375,00 €
Verwarming/koeling installatie SOG 150.000,00 € 150.000,00 €

Ventilatie per m2 8.915,00 m2 105,00 € 936.075,00 €
Ventilatie installatie SOG 120.000,00 € 120.000,00 €

Elektro per m2 8.915,00 m2 140,00 € 1.248.100,00 €
Elektro installatie SOG 150.000,00 € 150.000,00 €

Sanitair per m2 8.915,00 m2 30,00 € 267.450,00 €
Sanitair installatie SOG 30.000,00 € 30.000,00 €

Goederenlift 1,00 101.500,00 € 101.500,00 €
Personenlift 2,00 72.500,00 € 145.000,00 €

PV panelen 506,00 m2 150,00 € 75.900,00 €

onvoorziene en ongemeten (5%) 899.076,00 €

19.780.596,00 €
bruto m2 prijs 1.982,22 €
netto m2 prijs 2.550,03 €

Poortgebouw volledig afgewerkt
bruto m2

17.875,00

Werfinrichting SOG 200.000,00 € 200.000,00 €

Riolering en hemelwaterafvoer SOG 30.000,00 € 30.000,00 €

Fundering, vloerplaat en grondwerken 2.750,00 m2 282,00 € 775.500,00 €
Stabiliteit per niveau beton (kolommen, wanden, balken, plaat) 15.125,00 m2 286,00 € 4.325.750,00 €  
Stabiliteit per niveau staal (kolommen, wanden, balken, plaat) 2.750,00 m2 250,00 € 687.500,00 €

Afwerking parking 17.875,00 m2 30,00 € 536.250,00 €

Horecaruimte extra 270,00 m2 1.000,00 € 270.000,00 €

Afwerking gevel (balustrade) 8.492,00 m2 75,00 € 636.900,00 €

Blus, haspel en hydranten 17.875,00 m2 10,00 € 178.750,00 €

Elektro per m2 17.875,00 m2 35,00 € 625.625,00 €

Sanitair installatie SOG 30.000,00 € 30.000,00 €

Personenlift 2,00 67.500,00 € 135.000,00 €

PV panelen 2.750,00 m2 150,00 € 412.500,00 €

Laadpalen 60,00 stuks 5.000,00 € 300.000,00 €

Inritinstallatie 4,00 stuks 16.000,00 € 64.000,00 €

onvoorziene en ongemeten (4%) 360.311,00 €

9.568.086,00 €
bruto m2 prijs 535,28 €

Parkeergebouw

EVOLUTIE VAN BOUWPRIJZEN 

Een project loopt vaak over jaren heen, waardoor ramingsprijzen onderhevig zijn aan 
fluctuaties in de tijd; eenheidsprijzen zullen daarom per fase geëvalueerd worden 
o.b.v. recente prijszettingen en informatie van fabrikanten / aannemers. Om eventuele 
prijswijzigingen te kaderen t.o.v. een voorgaande raming kan gebruik gemaakt worden 
van een indexatiefactor (bv. ABEX-index). Deze index weerspiegelt de evolutie van 
bouwprijzen per 6 maanden. De interactie met de aangestelde aannemer zal hierin ook 
belangrijk zijn om de prijszetting mee op te volgen. 
Let wel: de prijsschommelingen die vandaag de dag (anno 2022) aan de orde zijn, 
maken het  voor ons als ontwerpteam erg moeilijk om gangbare eenheidsprijzen op te 
geven en te voorspellen hoe deze in de nabije toekomst zullen evolueren (doorstijgen, 
stagneren…). Voor het wedstrijdbudget hebben wij alvast een indexatie toegepast. 
Het budget is immers vorig jaar gepubliceerd, waardoor het zonder indexatie al 
achterhaald zou zijn. 

AANDACHTSPUNTEN  VOOR HET VERDERE TRAJECT

comfort, duurzaamheid en kwaliteit 
Wij willen een project ontwerpen dat in alle facetten voldoende kwalitatief is en voldoet 
aan de wensen die vooropgesteld zijn. Soms brengt dat keuzes met zich mee die 
financiële consequenties hebben. Het investeren in duurzaamheid is duurder dan een 
klassiek systeem; dit zijn ons inziens noodzakelijke investeringen en betalen zich snel 
terug op termijn. 

subsidies
Het is van belang om reeds in vroege fase, samen met de opdrachtgever, te bekijken of 
het mogelijk is om bepaalde subsidiëring aan te vragen. We denken hierbij bijvoorbeeld 
aan subsidies in verband met innovatie en technieken.

VERFIJNINGSLOGICA PER FASE 

Tijdens het traject evolueert een elementenraming naar een detailoverzicht met 
correcte hoeveelheden en up-to-date eenheidsprijzen die telkens met het ganse 
ontwerpteam worden afgetoetst. 

installatie van de werkzaamheden / voorontwerpfase 
In deze fases wordt de elementenraming na de wedstrijdofferte opgemaakt en steeds 
verder aangevuld o.b.v. de projectdefinitie. Metingen worden bijgestuurd en eventuele 
varianten worden uitgewerkt, ter evaluatie van de bouwheer.

aanbesteding 
Het uitvoeringsontwerp wordt budgettair geëvalueerd aan de hand van een gedetailleerde 
raming gebaseerd op een uitgebreide meting. De eenheidsprijzen worden berekend 
aan de hand van recente aanbestedingen in vergelijkbare projecten. De verschillende 
studiebureaus maken binnen hun domein de aanbestedingsdocumenten. Indien 
een deelbudget ontoereikend blijkt bij de detailstudie, wordt in onderling overleg 
geschoven tussen de verschillende deelbudgetten. De raming wordt opgemaakt door 
het ontwerpteam, maar wordt op verschillende tijdstippen ook getoetst aan de input 
van de aannemer. 

uitvoering 
Tijdens de uitvoering wordt de evolutie van de vorderingen en verrekeningen geëvalueerd 
tijdens de kostenvergadering, waarin naast de leden van het projectteam ook de 
afgevaardigden van de aannemer zetelen. De evolutie van het aanbestedingsbedrag 
tot de eindafrekening wordt gedetailleerd opgelijst in een overzichtelijke spreadsheet. 
Deze geeft weer wanneer de meer- en minwerken werden aangevraagd en wanneer 
het beslissingsmoment valt om ze goed te keuren of af te keuren. Gedurende het 
volledige bouwproces worden de kostenstaten van de aannemer door de architect 
bijgehouden, gecontroleerd en nagekeken.

PUBLIEKE SOKKEL

PROGRAMMA

CASCO SURPLUS
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KLAARGESTOOMD VOOR EEN VLOT EN PARTICIPATIEF TRAJECT

Het ontwerpteam heeft in onderling overleg en op basis van ervaring met gelijkaardige 
projecten (ook rekening houdend met een intensief participatietraject) een aangepaste 
planning uitgewerkt. Deze wordt hierboven op een schematische manier weergegeven 
op de tijdlijn. Dit impliceert een heel kort traject, maar niet onmogelijk. Op dit moment 
wordt er efficiëntiewinst behaald doordat er geen aanbestedingsfase is. Het valt te 
bekijken hoe dit in realiteit zal verlopen (prijszetting door aannemer en afstemming 
prestatiebestek) Verder wordt er na elke fase een validering door de opdrachtgever 
voorzien. 

MIJLPALEN 

Het einde van elke fase is een mijlpaal. Tussen deze sleutelmomenten is periodiek 
overleg volgens een vooraf opgesteld tijdsschema noodzakelijk. Dit periodiek overleg 
willen wij organiseren volgens een vast ritme, waarbij bijvoorbeeld tweewekelijks een 
contactvergadering plaatsvindt waarbij het team een stand van zaken presenteert 
(kerngroep). 

Om van een eerste schetsontwerp tot een goede realisatie te komen is continuïteit 
nodig, zowel van de kant van het ontwerpteam als van de kant van de opdrachtgever. 
Het uitwisselen van informatie moet snel en veelvuldig kunnen gebeuren om alle fases 
perfect te stroomlijnen. Hoe korter het proces, hoe intensiever alles wordt. 

Wij stellen voorlopig een structuur voor met wekelijkse besprekingen (de ene week 
intern, de andere week tussen bouwheer en ontwerpteam). Dit strak tempo vraagt 
discipline van iedereen, het tijdig aanleveren van gebundelde feedback t.a.v. het 
ontwerpteam (heldere oplijsting van intern afgestemde opmerkingen ) is cruciaal. 
Het tempo en bijgevolg de haalbaarheid van de geplande feedbackmomenten moet 
in onderling overleg worden gefinetuned. Ook het voorzien van voldoende tijd om 
nazicht te doen van allerlei documenten is van belang. Het ontwerpteam neemt hier de 
verantwoordelijkheid om tijdig aan te geven wanneer de planning in het gedrang dreigt 
te komen. Transparante communicatie is een must voor het slagen van deze opzet. 

PROJECTSTRUCTUUR 

Er worden een aantal specifiek overlegmomenten ingepland om de continuïteit van het 
project te garanderen: 

Ontwerpoverleg: dit betreft een tweewekelijks intern ontwerpoverleg met het hele 
ontwerpteam (DBLV-Takyk-VK) ifv. voldoende afstemming tussen de verschillende 
disciplines. 

Stuurgroep: dit is een maandelijks overlegmoment waarin de overkoepelende 
beslissingen worden genomen. Hierin zetelen de verantwoordelijken (directeurs en 
zaakvoerders) en de projectmanagers van zowel ontwerpteam, opdrachtgever en later 
aannemer. 

PLANNING 

aug/22 sep/22 okt/22 nov/22 dec/22 jan/23 feb/23 mrt/23 apr/23 mei/23 jun/23 jul/23 aug/23 sep/23 okt/23 nov/23 dec/23 jan/24 feb/24 mrt/24 apr/24 mei/24 jun/24 jul/24 aug/24 sep/24 okt/24 nov/24 dec/24 jan/25 feb/25 mrt/25 apr/25 mei/25 jun/25

Gunning 

VO

6 maanden validering

DO

4 maanden validering

UO

4 maanden validering

UV

18 maanden 

Omgevingsaanvraag 

4 maanden 

Gunningsfase aannemer

6 maanden 

Input aannemer 

Ontwerpoverleg xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x 46

Stuurgroep x x x x x x x x x x x x x x x x x 17

Kerngroep xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x x x x x x x x x x x x x x x x x x 46

Werfvergadering xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 72

Kerngroep: dit is een tweewekelijks overleg waarin de dagdagelijkse opvolging van 
het project gebeurd. Hierin zetelen de projectmanagers van zowel ontwerpteam, 
opdrachtgever en later aannemer. 

Werfvergadering: dit is het overleg tijdens de uitvoering met alle betrokken partijen ifv. 
de voortgang van de werf. 

G.O.T.I.K.-ANALYSE 

De projectarchitect stelt bij afronding van elke fase een ‘g.o.t.i.k.’ analyse op die 
gepresenteerd wordt op de stuurgroep. Dit is een analysedocument dat toelaat 
managementbeslissingen te nemen en bestaat uit vijf delen: 

1. geld: samenvatting van de kostenbeheersing. 
2. organisatie: verloopt de organisatie van het project volgens de verwachtingen? 
3. timing: is er voorsprong/achterstand op de voorziene planning en wat zijn de 
oorzaken? 
4. informatie: wordt alle informatie tijdig en volledig in het projectteam verdeeld? 
5. kwaliteit: wordt de gewenste kwaliteit geleverd? 
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TRIUMVIRAAT VAN GELIJKGEZINDEN

Wij kiezen voor een compact ontwerpteam, een triumviraat van gelijkgezinden. Dus 
geen afzonderlijke partijen die naast of onder elkaar opereren. Maar drie gelijke 
partijen (DBLV, TAKTYK en VK) in één evenwichtig ontwerpteam volgens een horizontale 
structuur. Niet onbelangrijk. Op die manier wordt immers voldoende ervaring en pro-
fessionaliteit gebundeld, zonder het persoonlijke contact te verliezen. Een team is 
immers altijd meer dan een samenbrengen van ervaring en expertise. Het moet een 
hechte ploeg zijn van mensen die in dezelfde richting kijken, die voldoende vertrouwd 
zijn met elkaar om enerzijds een optimale samenwerking te garanderen en anderzijds 
een persoonlijke interactie met de opdrachtgever te initiëren. Enkel in aangename 
werkrelaties kunnen immers kwalitatieve en gedragen projecten ontstaan. Elkaars 
werk begrijpen en aanvoelen is een belangrijk aspect voor de stroomlijning en om tot 
een geïntegreerd project te komen. Voorgaande samenwerkingen tussen DBLV, Taktyk 
en VK garanderen die integratie. Door haar specifieke Health-achtergrond (en zelfs 
een eigen Healthcare divisie) heeft VK ook de juiste troeven in handen om dit project, 
samen met de gebruikers, mee te stroomlijnen. 

Het organigram werd hierbij toegevoegd en is een eerste aanzet vanuit onze intenties. 
Het spreekt voor zich dat dit in samenspraak met de opdrachtgever nog verder 
gedetailleerd en verfijnd dient te worden, maar enkele eerste uitgangspunten willen wij 
zeker benadrukken: 1) één contactpersoon of aanspreekpunt per partij voor efficiënt 
overleg. 2) een duidelijke structuur van vergaderingen en overleggen. 3) een heel 
direct contact tussen opdrachtgever en ontwerpteam.

EEN VISIE OP BIM

Het ontwerpteam omarmt BIM (Building Information Management) als een middel om 
een doel te bereiken, namelijk: het op een efficiënte en gecoördineerde manier tot 
stand brengen van een bouwwerk in ontwerp en uitvoering samen met alle partners 
van het team en de aannemer;  en de opdrachtgever de mogelijkheid te bieden om 
dit op een evenzeer efficiënte manier te gebruiken, exploiteren en onderhouden. Om 
deze beoogde efficiëntie in een BIM-context te bekomen zijn de vlotte doorstroom en 
centralisatie van informatie van primair belang. Door gebruik van onderling compatibele 
applicaties, formaten en workflows – en de wil tot samenwerken en informatie delen – 
kan over de volledige levenscyclus van het bouwwerk een gecentraliseerd informatie-
model opgebouwd en beheerd worden, dat op elk moment raadpleegbaar is door alle 
belanghebbenden.

DBLV ARCHITECTEN
(COORDINATIE EN ARCHITECTUUR)

TAKTYK LANDSCAPE AND URBANISM
(OMGEVING)

VK ARCHITECTS & ENGINEERS
(STABILITEIT, TECHNIEKEN, EPB, DUURZAAMHEID, BRAND, AKOESTIEK) 

OPDRACHTGEVER

AANNEMER 

ZAAKVOERDER
Alexander Dierendonck

DIRECTEUR
Veerle Van geldre 

ZAAKVOERDER
Thierry Kandjee 

PROJECTMEDEWERKER
Ionut Popa 

INGENIEUR AKOESTIEK 
Marjolein Vandersickel 

PROJECTMANAGER
Jürgen Vandewalle 

INGENEIUR STABILITEIT
Pieter Claeys

ZAAKVOERDER
Hans Lust

DUURZAAMHEID/EPB
Tine Van Besien 

OFFICE MANAGER
Sophie Poblome 

INGENIEUR BRANDVEILIGHEID 
Bart Vanweyenberghe 

PROJECTMEDEWERKER
Carolien Vereecken 

INGENIEUR TECHNIEKEN
An Bogaert

PROJECTMEDEWERKER
Manon Deck-Sablon 

We maken een onderscheid tussen:

1) BIM ALS PROJECTREALISATIE-TOOL

Voor het ontwerpteam staat BIM ten dienste van het bouwproject en wordt aangewend 
om alle projectaspecten maximaal te ondersteunen (o.a. planning, budgettering, 
ontwerp, uitvoering, projectcommunicatie…). Binnen het ontwerpteam werken de 
afdelingen Architectuur, Omgeving, Stabiliteit, Speciale Technieken en Fire Safety de 
modellen uit in Autodesk Revit of Archicad. Het evoluerende model moet toelaten om 
op elk moment projectvereisten te kunnen evalueren, de impact van wijzigingen in te 
schatten en efficiënt en klantgericht te communiceren naar alle betrokken partijen in 
het project. Daartoe zal de graad van detail  in het model mee evolueren per fase 
volgens noden. Specifiek per project worden afspraken rond de BIM vereisten van 
de opdrachtgever en de aannemer, opgenomen in het BIM-protocol, verwerkt in een 
praktisch gericht BIM uitvoeringsplan  door de ontwerpende partners onder leiding van 
een BIM Process Manager. Voor dit project zal deze rol worden opgenomen door de 
BIM Process manager van DBLV architecten of VK.

2) BIM ALS INFORMATIEBASIS TOOL

Daar BIM in hoofdzaak draait om het managen van Informatie zal het BIM-model dienst 
doen als centraal gebouwinformatieknooppunt en wordt samen met alle gerelateerde 
projectbestanden ter beschikking gesteld via een Common Data Environment 
(CDE), dat als Document/Issue Management System een cruciale rol speelt in het 
projectbeheer. Het ontwerpteam kiest er ook voor om de engineering modellen op een 
‘Live’ collaboratieve manier via BIM360  uit te werken en te connecteren, wat een ‘early 
design coordination’  toelaat op ontwerpteam-niveau. Vanuit dit platform zal volgens 
afspraken gecommuniceerd worden naar de CDE van het project waar de modellen 
gedeeld en ontvangen worden van de andere partners. Het BIM-model wordt in de 
ontwerpfase steeds als basis gebruikt voor het afleiden van meetstaten, inventarissen, 
lijsten… en als basis voor o.a. stabiliteitsanalyses. Aan het einde van de ontwerp fase 
worden de modellen overgedragen aan de aannemer, die deze verder zal uitwerken 
tot as-built modellen.

Deze BIM aanpak richt zich op meerwaarde creatie voor alle partners in het bouwtraject 
door een efficiëntere samenwerking in het virtuele bouwproces, wat in realiteit, finaal,  
resulteert in een betere risicobeheersing (planning, budget) en besparing in de 
bouwkost (minder materiaalverspilling en kwaliteitsverlies, minder conflicten… ).

PARTICIPATIE VAN DE AANNEMER

Bij een Design- en Build moet de aannemer samen met een degelijke prijszetting ook 
een hoge kwaliteit vooropstellen. Bij een klassieke aanbesteding wordt de kwaliteit 
geïntegreerd in het dossier van de architect. Voor de methodiek die voor dit project 
wordt voorgesteld (met een bouwteam dat tijdens het traject wordt gevormd) is het niet 
duidelijk hoe de kwaliteit gegarandeerd zal worden. En hoe te voorkomen dat de input 
van de aannemer niet enkel betrekking heeft op efficiëntie en betaalbaarheid, maar 
ook op kwaliteitsgarantie. Wij hebben een gelijkaardig traject al drie keer doorlopen 
en blijven vanuit die expertise kritisch over dergelijke samenwerkingsverbanden. Toch 
staan wij open voor een dergelijke samenwerking, mits er goeie afspraken gemaakt 
worden. Wij willen onze expertise aanbieden om samen met de opdrachtgever de 
selectie/gunning van de aannemer te begeleiden. Op dit moment is het niet eenvoudig 
om hier een uitspraak over te doen. Dat zal heel hard bepaald worden door de manier 
waarop het project evolueert. 

Wat wel een belangrijk gegeven is, is de beperkte complexiteit van het project. 
Het gaat hier niet over een combinatie van renovatie/sloop/nieuwbouw en ook niet 
over een complexe integratie in een stedelijke omgeving. Door de passerelle niet te 
realiseren wordt de opdracht uiterst eenvoudig met een beperkt aantal ‘elementen’ 
en een heel ongecompliceerde opvatting. De afstemming met de aannemer kan dus 
waardevol zijn op vlak van bouwmethodiek, maar de prijszetting voor dit project zal 
weinig complex zijn en het aantal materiaalkeuzes zijn eerder gelimiteerd. In die zin 
zien we de participatie van de aannemer niet heel uitgebreid, maar toegespitst op een 
aantal specifieke aspecten. 

Tijdens het ontwerpproces verwachten wij van de aannemer vooral input over: 
1. Bouwmethodiek
2. Werfinrichting
3. Uitvoeringsplanning 
4. Alternatieve voorstellen voor materialisatie als deze binnen de gestelde kwaliteit-
seisen vallen
5. BIM (dit kan best samen uitgewerkt worden met de aannemer) 
6. Informatie over eenheidsprijzen en opvolging van budget
7. Controlemeetstaten die door de aannemer worden opgemaakt
8. Technische input op detaillering 
9. Nazicht van technische concepten

Tijdens de uitvoeringsfase zien we de rol van de aannemer eerder klassiek. 

Mbt de invloed op de taken van de architect zou dit na verloop van tijd (in tussenstappen) 
kunnen evolueren naar een Design & Build werkverdeling. Wij zien dan volgende opties: 
1. Eventueel kan het opvolgen van de meetstaat en raming opgenomen worden door 
de aannemer, als hier specifieke afspraken over worden gemaakt. 
2. BIM-procesmanagement kan overgenomen worden door de aannemer. 
3. Wij gaan er vanuit dat het ontwerpteam nog steeds een bestek maakt, maar dit zou 
eerder een prestatiebestek dan een uitgebreid bestek kunnen zijn. 
4. Als de aannemer op voorhand onderaannemers technieken en ruwbouw aanstelt 
dan zouden deze actief kunnen mee participeren in het traject. 

Voorlopig kunnen we uitgaan van een mogelijke reductie van het werkvolume. 
Anderzijds impliceert de participatie met de aannemer natuurlijk wel een bijkomend 
overlegtraject. 
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