
Tussen Cour en Jardin

Een nieuwe cultuursite voor Oudenaarde
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Tussen Cour en Jardin
Mentale zuurstof
De essentiële plaats die podiumkunsten in onze 
samenleving innemen, werd in de afgelopen covid-
periode maar al te duidelijk. De vraag om het theater van 
Oudenaarde uit te breiden, als hart van een bruisende 
cultuursite met makers en bezoekers samen is juist nu dus 
een sterk signaal.  
Wat in de recente periode ook zichtbaar werd is dat 
cultuurbeleving een verhaal van makers en publiek - 
van mensen - is, die ondanks de strenge maatregelen 
steeds bleven zoeken naar mentale zuurstof, collectieve 
of individuele verbeelding en ontmoetingen. Makers en 
publiek hebben natuurlijk goed uitgeruste podia nodig, 
maar ook plekken - binnen- en buiten - voor improvisatie.  

Inpassing tussen Cour en Jardin
Dit inspireerde ons om op deze bijzondere site het 
gevraagde nieuwe podiumgebouw zodanig in te planten, dat 
voldoende ruimte vrij blijft om deze ruimte voor improvisatie 
te laten ontstaan. Ruimte, die de unieke grensconditie van 
stad en park eer aandoet en met beide zijden verbindt. 
Ruimte, die de site toekomstgericht maakt, niet wordt 
volgebouwd maar waar ruimte is voor mensen om samen te 
komen, te vieren, te ontsnappen en te beleven.  
Gelegen tussen het romantische Liedtspark en het 
levendige stadscentrum ligt de site figuurlijk tussen Cour 
et Jardin, zoals de twee zijden van een scene ook wel 
genoemd worden. Dit theaterjargon is een overblijfsel van 
het Théâtre des Machines, het theater van Moliere, gelegen 
in eenzelfde conditie: tussen de Jardin des Tuileries en de 
Cour des Suisses in Parijs. 

Woekeren met ruimte
De bestaande kleine Woekerzaal is geliefd om “dicht bij de 
artiesten” te zitten. Wij willen deze kwaliteit behouden en 
stellen een zaal voor die de gewenste grotere capaciteit en 
uitrusting combineert met een intieme beleving. Door een 
compacte, brede balkonzaal voor te stellen past de nieuwe 
zaal moeiteloos naast de bestaande gebouwen en laat plek 
er tussen voor twee intieme buitenruimtes: aan de straat 
een antichambre als entree met terras en aan de parkzijde 
een buitenpatio met de mooie bestaande notelaar. Hiermee 
verankert het complex zich aan de stad en het park. 

Hergebruik van bestaande kwaliteit
Deze inplanting laat eveneens ruimte ten opzichte 
van de bijzonder bestaande straatgebouwen, die we 
nieuw leven inblazen. De interbellumarchitectuur van 
de brandweerkazerne is vanuit alle hoeken prominent 
aanwezig – de perfecte plaats voor een karaktervol 
theatercafé dat de hele straat animeert. De 19de eeuwse 
schoolgebouwen lenen zich dan weer prima als kantoor- en 
vergaderruimtes voor de cultuurdienst, of geluidsstudio’s in 
aansluiting op de academie verderop. 

De Foyer: een passage voor ontmoeting
Tussen de bakstenen straatgebouwen, de bestaande 
zaal en de nieuwe zaal weven we een lichte dakstructuur, 
waaronder een seizoensgevoelige “passage” aansluit op de 
buitenomgeving. Dit is de foyer, die alle functies verbindt, 
zich aan alle kanten opent naar de omgeving en ook binnen 
de ruimte biedt voor improvisatie. 

Het Circus: een piste voor improvisatie
Zo is de opzet geslaag en blijft er door de efficiente 
inpassing ruimte over op de site. Ruimte om een landschap 
te maken, waarin groen, water, parkeren en evenementen 
een plek kunnen vinden. 
Tussen het complex, het Liedtspark en de Dreef in, maken 
we een cirkelvormige grote “circuspiste” die als compacte 
parkingcarrousel het gevraagde wagenverkeer isoleert tov 
de omgeving of bij evenementen als knooppunt van paden 
toeschouwers rond een buitenmaats podium samenbrengt.  
Beide archetypes zijn adaptieve slimme ruimtes die vele 
vormen van gebruik toelaten en onverwachte momenten 
genereren. 

RUIMTE VOOR ONTMOETING RUIMTE VOOR IMPROVISATIE
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De Woekersite is een plek met ‘border conditions’ - tussen 
twee condities in, afwisselend binnen en buiten de stad, 
afwisseld cour of jardin. Door deze wisseling heeft de site 
het karakter van beide condities aangenomen. 

1 > Bastion
De herkenbare driehoeksvorm van onze site is tot de 18e 
eeuw de beëindiging van de historische Oudenaardse 
binnenstad geweest: het bastion, een kunstmatig 
landschap, leeg voor militaire exercitie, maar intramuros.

2 > Domein
Met de ontmanteling van de vestingwerken en de verkoop 
van de direct aangelegen delen aan de Familie Liedts in 
de 18e eeuw, veranderde deze relatie. Het bastion en de 
vestingresten werden pittoresk decor voor het romantische 
fantasielandschap binnen hekken van een privédomein.

Van begrenzing naar raakvlak
3 > Park
Het domein verwordt tot publiek park eind 19e eeuw, in de 
tijdsgeest van stadsverbetering. Naast een romantisch park 
met volkstuinen, verbetert Oudenaarde ook zijn publieke 
voorzieningen, waarvoor de leegte op het oude bastion zich 
goed leende: een grote gemeenteschool (1882) en de nieuwe 
brandweerkazerne (1937) Beiden kwamen aan de straat 
gelegen en hielden het groene achtergebied leeg als speel/
oefenterrein voor kinderen en brandweerlieden.

4 > Parking
De ruimte achter het straatfront werd door de tijd heen 
stapsgewijs ingevuld met uitbreidingen van de  kazerne 
en de huidige kleine Woekerzaal. Hiertussen frommelde 
zich de nieuwe protagonist voor de moderne stad: de 
auto. De parkeerplekken in combinatie met theater en 
brandweerlogistiek maakt de site tot een echte achterkant 
van de centrumstad, de stad breekt met het park. 

5 > Ruimte creeeren
De opgave - een levendige cultuursite op het ondertussen 
volverrommelde bastion kan alleen door het grondig 
herorganiseren van de site. De nu afwezige vrije ruimte zou 
de grootste kwaliteit van een échte cultuursite zijn: vrij in te 
vullen openbare buitenruimte. Ruimte voor evenementen, 
naast het centrum, goed bereikbaar. Ideaal voor een keur 
aan diverse, culturele evenementen, die geen plek in park 
of stad kunnen vinden: van vlooienmarkt tot circus, van 
drive-in bios tot straattheater. Een speelplek voor tijdelijk 
stadsvermaak.

6 > Een compacte zaal
De plek voor de nieuwe zaal is cruciaal voor het gebruik. We 
kiezen voor een compacte zaal, direct achter de bestaande, 
monumentale straatgebouwen. Deze worden maximaal 
benut en gematcht met passende programma onderdelen. 
Hierdoor blijft er voldoende buitenruimte open.

7 > Raakvlak tussen Cour en Jardin
We zoeken naar een vruchtbaar raakvlak tussen stad en 
park, tussen binnen en buiten, tussen specifiek en flexibel, 
tussen gebouw en leegte. We verstrengelen gebouw en 
omgeving verder door de mooie, grote bestaande notelaar 
naast de bestaande zaal te behouden en te omarmen als 
‘captured nature’ in het gebouw. Evenzo trekken we aan 
de straatzijde de stoep het gebouw in, door de entree 
terug te leggen achter de straatbebouwing – een publieke 
antichambre en stadsfoyer met het cafe er naast. 

8 > Het Circus
Een compacte cirkelvormige piste past zo nog moeiteloos 
in de punt van de driehoeksruimte: de plek voor 100 
geparkeerde auto’s en tegelijkertijd een plek voor 
evenementen. Het  treedt in dialoog met de gebogen 
contour van het gebouw zoals deze op de hoek van de 
interbellum-brandwoeker al was aangezet.

17e en 18e Eeuw: Intramuros, het bastion van Eine.

1

2

3

4

5

6

7

8

20e Eeuw: open, groene restruimte tussen park en stad

19e Eeuw: Extramuros, het domein van Liedts. Nu: overwoekerd door logistiek

De cultuursite: open, verbonden, flexibele buitenruimte

Een compacte zaal op tweede lijn achter de straatwand

Een Cour (stadsfoyer) en een Jardin (patiotuin)

Ruimte voor het Circus: een ronde piste voor auto’s en evenementen. 
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Het positioneren van de gevraagde 400 nieuwe 
theaterstoelen gaat hand-in-hand met het positioneren 
van de gevraagde 400 autostoelen - 100 parkeerplaatsen. 
Dit was de kern van ruimtelijk inpassing. Hier is lang over 
gepraat in het team, waaruit enkele duidelijke principes 
naar voren kwamen:

- De vraag om een flinke afmeting stadsparking is een 
vraag, sterk geworteld in het ‘nu’ en niet te onderschatten. 
Het is kernelement van de opgave. Echter zien we de 
parkeervraag ook onvermijdelijk onderhevig aan sterke 
veranderingen bij een modal shift in de toekomst. 
- Kijkend in de toekomst vinden we het dus niet gepast 
ingrijpende infrastructuur te plaatsen, die enkel en alleen 
op gebruik als stadsparking voorzien zijn. Naast deze 
unieke historische  parkomgeving - het mooie groene 
hart van Oudenaarde - moeten ecologisch belastende, 
onomkeerbare bouwwerken vermeden worden. 
- De landschappelijk waardevolle Dreef, de 
academiespeelplaats en de aansluiting op het Liedtspark 
willen we vrijhouden van geparkeerde auto’s door 
een duidelijke en harde grens die auto’s niet kunnen 
overschrijden. 
- We willen grote financiele en ruimtelijke investeringen 
ten behoeve van dit ‘tijdelijk’ gebruik door de auto dus 
voorkomen met slim ontwerp. 
- Dit ontwerp moet bovendien leiden tot een 
landschappelijke meerwaarde die naast parkeren ook ander 
gebruik kan dienen en van een last een lust maakt. 

Een licht verlaagde cirkel met een zitbank als omtrek 
concentreert auto’s, minimaliseert hun visuele impact 
en laat aan alle zijdes voldoende afstand. Naast één 
appendixverbinding voor wagens verknoopt deze open 
ruimte zich verder met 3 voetgangerspaden naar het 
park, de academie en de Woeker. De cirkel bakent ook de 
geothermische boorzone af die de nieuwbouw thermisch 
voedt en dient de regenwaterhuishouding van de hele site 
met een centrale verdiept bassin die in tijden van extreme 
hitte verkoeling brengt of tot een winterschaatsbaan 
transformeert. Op enkele verhoogde steunpunten kan 
een tijdelijk podium worden gebouwd. Zo wordt de 
cirkelvormige ruimte een theatrale cultuurarena waar een 
grote hoeveelheid publiek zicht heeft op een centrale kiosk.

De nodige ruimte achteraan ontstaat door vooraan de 
bestaande gebouwen maximaal te hergebruiken en samen 
met nieuwe gebouwdelen functioneel te ordenen langsheen 
een culturele binnenstraat waar cultuurmakers en 
-bezoekers, medewerkers van de cultuurdienst, leerlingen 
en docenten van de academie en cultuurcafégangers elkaar 
ontmoeten. Een geanimeerde cultuurstraat die ook aansluit 
op buitenruimtes gericht op de stad en op het park. 
De ordenende principes die voorop staan worden 
achtereenvolgens verder toegelicht:
een geanimeerd straatbeeld, ruimtelijke beleving in foyer en 

Woeker: een culturele speelplaats

100 Parkeerplaatsen Buitenoptredens? Wintermarkt? Festivaltenten?
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zicht vanaf de Kattenstraat

Een geanimeerd stadsgezicht
De bestaande, monumentale gebouwen in het 
beschermde stadsgezicht willen we invullen met de 
functies, die zo permanent mogelijk bezet zijn en zo 
een geanimeerd mogelijk straatbeeld geven overdag 
en ‘s avonds, in het weekend en doordeweeks.

Het Cultuurcafé vind een onbetwiste plek in de 
expressionistische brandweerkazerne, die met de 
droogtoren een markant baken voor de cultuursite 
wordt. De oude brandweerwagenpoorten worden 
heropend met grote caféramen die de stoep 
animeren. Het café kan los opereren van het theater 
en voelt in de kazerne karaktervol en uniek aan. 

Het bestaande gaat in de straatwand wordt benut 
als voorpleintje van het theater aan de straat - een 
stadsfoyer - waar met sprekende belettering de 
bezoeker welkom wordt geheten op het terrein. 

Naast de stadsfoyer en hoofdentree staat de 
oude school, waarvan de conciërgewoning zich 
met zijn vierkante grondplan en kleine kamers 
uitstekend leent tot een opdeling in garderobe, 
kluisjes en sanitairruimtes naast de hoofdentree.
Op de verdieping liggen de vergaderkamers voor de 
kantoren in de schoolvleugels. Zij lenen zich met hun 
ondiepte en regelmatige traveëen uitstekend voor 

de kantoorruimtes van de cultuurdienst: voldoende 
daglichttoetreding, een gelijkvloerse en centrale plek 
in het hart van het complex, in de directe nabijheid 
van buitenruimte. De kantoren zijn ontsloten vanuit 
de foyer, waardoor kruisbestuiving van bezoekers, 
theatermakers én beleidsmakers kan ontstaan. 

De originele entree aan de straat zal nog als 
aanvullende toegangspoort van het complex in 
gebruik blijven, zodat de huidige zaal ook los van 
de nieuwe zaal gebruikt kan worden. Ook aan de 
Dreefzijde is een aanvullende entree - een van de 
totaal vijf entrees van het alzijdige complex, vanwaar  

het café en theater ook vanaf de parkzijde direct 
toegankelijk zijn.

De Dreef richting het Liedtspark, die onder het grote 
overhangende geblderte over de site voert, wordt 
‘opgeruimd’, weer volledig parkeervrij gemaakt 
en ingericht voor fiets en voetganger - de auto zal 
hier te gast zijn. Door een open inrichting is de 
parkentree zichtbaar dichtbij en zal het een duidelijke 
fietsverbinding zijn. Via de ruime Dreef kan de 
logistiek van het theater goed functioneren en ook 
het Circus op het achterterrein zal via de ruime Dreef 
goed bereikbaar en zichtbaar zijn. 
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Door alle programma onderdelen te verbinden met één 
foyerruimte is een sterk functioneel cultuurcomplex 
gevormd, met de bestaande en nieuwe gebouwdelen. 

Café, kantoren, studio en bestaande Woekerzaal kunnen 
volledig separaat van elkaar geopend worden dankzij 
meerdere posities voor sanitair en meerdere toegangen tot 
het complex aan alle zijden van het gebouw.

De vraag om een kleine zaal (‘nice to have’) wordt gevonden 
in het gebruik van het podium als goed geoutilleerde kleine 
zaal met een eigen toegang vanuit de foyer, maar ook direct 
van buiten voor eventuele evenementen,die alleen via de 
achterzijde toegankelijke dienen te zijn (muziekconcerten 
bijvoorbeeld). 

Achter de nieuwe zaal is de uit het zicht genomen laad- en 
loszone, die open- en gesloten kan worden met schuivende 
gevelelementen. Kleine wagens kunnen hierook eventueel 
binnen staan. De logistieke toegang aan de achterzijde van 
de bestaande zaal wordt behouden. De backstage zone is 
afgesloten van de publieke ruimtes in het gebouw en de 
verschillende verkeersstromen zullen elkaar niet kruisen.

Het terrein is open toegankelijk vanuit alle richtingen 
en voorziet vanuit alle benaderingen fietsparkeren, 
zodat fietsgebruik gestimuleerd wordt. De Dreef is 
zodanig ingericht, dat de fietstoegang tot het park 
wordt gefaciliteerd, maar gescheiden is van de brede 
wandelpromenade, waar ook de auto’s en theaterlogistiek 
een plek als gast vinden.

01 Voorplein: Stadsfoyer            150m²
02 Inkomfoyer met ontvangst en ticketing                     433m²
03 Publiek Sanitair                                                                 83m²
04 Vestiaire en lockers                                                        16m²
05 Cultuurcafé                                                                      132m²
06 Keuken                                                                             37m²
07 Multifunctionele ruimte                                                  93m²
08 Woeker XL (400 zitplaatsen)                                          523m²
09 Regieruimte                                                                      7m²
10 Podium                                                                             331m²
11 Laden / lossen groot vervoer                                         52m²
12 Kleedkamers                                                                    27m²
13 Lift Backstage
14 Kantoren Cultuurdienst                                                   114m²
15 Woeker L (227 zitplaatsen)                                           280m²
16 Laden / lossen klein vervoer                                         
17 Studio 1                                                                           77m²
18 Bestaand notelaar
19 Buitentheater                                                                  220m²
20 Tiny Forest                                                                      
21 Circus, 100 parkeerplaatsen                                                                     
22 Dreef, met gescheiden fiets- en autoverkeer
23 Toegang Liedtspark
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24 Vergaderzalen                                                                82m²
25 Artiestenfoyer/personeelsruimte                           65m²                          
26 Kleedkamers                                                                    60m²
27 Techniekruimte                                                                60m²
28 Zaalbalkon                                                                        82m²
29 Personeelsbalkon                                                            43m²
30 Theateropslag                                                                  208m²
31 Facilitaire ruimtes                                                            148m²                                   
 32 Bestaande Woekerzaal (227 zitplaatsen)
 33 Studio 2                                                                           58m²
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26

27 28

29

3031

33

32

24

24

Een groot deel van de backstageruimtes ligt op de eerste 
verdieping, waardoor de footprint van het gebouw compact 
kan blijven. Ook is het zo bereikbaar voor artiesten, die in de 
andere zalen van het complex spelen.

Op de eerste verdieping zijn deze ruimtes direct verbonden 
met de eerste verdieping van de kazerne, zodat hier de 
artiestenfoyer een hoogwaardige plek kan vinden en deze 
zelf kunnen bepalen of ze zich onder het cafepubliek 
mengen of kiezen voor privacy.

De gebouwtechniek en opslag wordt gevonden in een kelder 
onder de zaal. Dit biedt voordelen in de luchttechniek van 
de theaterzaal, maar voorkomt ook hier impact van minder 
waardevolle ruimtes op de grootte van de footprint. Om 
de bruikbaarheid maximaal te houden is een ruime lift 
voorzien, die direct aan de laden/loszone gekoppeld is. 

In de bestaande kelder van de huidige Woekerzaal is door 
het samenvoegen van een viertal kleine ruimtes nog plek 
te vinden voor een tweede studio, met een entree schuin 
tegenover de andere studio op de begane grond. 
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De Cultuurstraat
Tussen de bestaande en nieuwe volumes vormt zich een 
meanderende tussenruimte, die qua karakter zowel buiten 
als binnen voelt: de Cultuurstraat. Het is een publiek 
interieur, die alle in het complex gelegen functies efficient 
verbindt, met hun voordeur aan deze binnenstraat, 
laagdrempelig en gelijkvloers en bevat gedeelde faciliteiten 
voor sanitair en vestiaire voor bezoekers van de alle 
onderdelen van het complex. 

De naamgeving ‘straat’ geeft aan, dat het geen vast 
geprogrammeerde ruimte is. Het is een ruimte de geclaimd 
kan worden, zodat het gebruikt kan worden voor allerlei 
onvoorspelbare activiteiten.   

Het is vooral een plek voor ontmoeting. In de Cultuurstraat 
komen de verschillende gebruikers van het complex 
samen en ontmoeten cafebezoekers, theatermakers, 
Academiestudenten en beleidsmakers elkaar. Het is een 
Een third space, waar ook zonder theaterbezoek gebruik 
van gemaakt kan worden: de meanderende vorm biedt 
veel opties voor tijdelijk, geimproviseerd gebruik: kleine 
optredens, afsluitbare verhuur voor gezelschappen en 
academiestudenten en/of ruimte voor exposities. 

De Cultuurstraat krijgt zo een variatie aan sferen van de 
direct aangelegen functies: het café, beide theaterzalen, 
de werkplekken en vergaderzaaltjes voor de cultuurdienst 
en de studio’s voor muzikanten. De straat wordt voor de 
bestaande theaterzaal met buiten verbonden om een entree 
voor de Academie te bieden.

De twee belangrijkste buitenruimtes - de stadsfoyer en de 
patio met Notelaar - grenzen direct aan de straat en leggen 
zo de relatie avn de Cultuurstraat met park en stad. Het 
foyergebruik vermengt zich zo moeiteloos met een stedelijk 
aperitiefterras aan de voorzijde en een binnentuin die 
aansluit op het park.  

Ode aan het plafond
De ‘5e binnengevel’ is essentieel in het maken 
van een comfortabele publieke ruimte. Hier 
kan structuur, akoestiek, materialiteit en licht 
samenkomen in een integrale, esthetische 
oplossing. Dit oppervlakte maakt of breekt een 
publiek interieur. 
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De huidige Woekerzaal staat bekend als intieme zaal met 
publiek en artiesten dicht op elkaar. Dit karakter willen we 
ook in de grotere zaal overnemen. 
We kozen in het ontwerp voor een balkonzaal en konden 
zo een zeer compact zaalvolume inpassen op de locatie. 
De compacte opstelling komt ten goede aan de gezellige 
sfeer, korte circulatie- en evacuatieafstanden en efficiënte 
en budgettair voordelige bruto-netto verhoudingen. 
Bovendien houdt het zo voldoende buitenruimte vrij voor 
de cultuursite. Nieuwe en oude zaal lijnen met elkaar uit en 
liggen gelijk georienteerd, met tussen hen in de Woekertuin 
met Notelaar. De foyer rondom de patio maakt een snelle, 
directe toegang tot de zaal mogelijk. 

Door de grote zaal in een brede opstelling (27 stoelen 
per rij) met balkon te ontwerpen blijft de afstand 
kort, zichtlijnen direct en spraakverstaanbaarheid 
subliem. Ook de zaaltechniek zit van achter de parterre 
dicht op de voorstelling. De ruime afmetingen van het 
speelvlak (17mx12m), de vrije hoogte van de toren 
(15m) en de uitzonderlijk hoge theateropening (17m) 
zijn gemaximaliseerd om maximale flexibiliteit in 
theatertechniek en podiuminrichting te houden. 
De vraag om een eventuele kleine zaal beantwoorden met 
een dubbelgebruik van het grote podium als kleine zaal. 
Door het podium direct vanuit de foyer te ontsluiten, kunnen 
hier zonder problemen optredens met 400 staplaatsen 
gehouden worden, met hoogwaardige theatertechniek - 
die immers al voorzien is en zo een tweede investering 
voorkomt.  
De backstageruimtes - laden/lossen en kleedkamers zijn 
achter en naast de zaal geplaatst en ook bruikbaar voor de 
bestaande zaal. De artiestenfoyer is op de verdieping in het 
café geplaatst, waar ze waarschijnlijk toch zouden eindigen 
na de voorstelling. 

Gebruiksmogelijkheden: 
1 Woeker XL  400 zitplaatsen volledig geoutilleerd
2 Woeker L  227 zitplaatsen volledig geoutilleerd
3 Woeker M  400 staplaatsen volledig geoutilleerd
4 Woeker S  100 staplaatsen licht geoutilleerd 
5 Woeker Studio 100 staplaatsen licht geoutilleerd
6 Woeker Tuin 100 zitplaatsen buitentheater
7 Woeker Caroussel   evenementenpiste
8 Woeker Stadsfoyer   straattheater

De grote zaal is een balkonzaal met 250 
stoelen op de parterre en 150 op het balkon. 
Zo is niet alleen de afstand tussen publiek en 
podium minimaal, maar behoudt de zaal ook 
met een kleiner publiek zonder gebruik balkon 
zijn sfeer.

Het podium kan fungeren als een kleine 
zaal voor 400 staande toeschouwers. Er is 
voldoende vluchtcapaciteit voorzien vanaf het 
podium, een directe toegang vanuit de foyer en 
directe toegang vanuit de patio.

XL, maar intiem
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Natuurinclusief Ontwerp
In de omgevingsaanleg willen we naast een bijzondere 
hoogkwalitatieve buitenruimte ook een ecologische 
meerwaarde creëren voor de natuur en haar natuurlijke 
processen:  een natuurinclusief ontwerp. Startend met 
functionaliteit en eigenheid van de plek, is het ontwerp 
beheersgericht en het resultaat van een gedreven 
ontwerponderzoek naar ecologie, waterhuishouding, 
verharding versus groen, groene schaduw, weloverwogen 
plantenkeuzes, biodiversiteit en het temperen van het hitte-
eiland effect.

Het Circus
De parking voor 100 plekken (andervaliden inclusief) is zo 
ontworpen dat, indien géén voertuigen zijn toegelaten, deze 
kan dienstdoen als een evenementenpiste: een cultuurplein 
tussen Liedtspark en theater. De vrijgehouden lege ruimte 
behoort tot een groep van landschappelijke park-entiteiten, 
vreemd aan de korrelgrootte van de binnenstad maar toch 
op een steenworp van de grote markt. Met haar sterke 
geometrie ambieert het plein een nieuwe ‘plek’ te worden. 
De centrale ondiepe waterpartij kan worden leeggelaten 
en voorzien van een (houten) podium: een plek voor 
markten, samenkomsten, buurtfeesten, optredens, 
winterschaatsbaan en vele andere activiteiten. 
Er zijn 11 verlichtingspalen voorzien die hoog doorlopen, 
zodat hier ook een zeil kan tussengespannen worden en het 
plein ook overdekt kan gebruikt worden. 

Ontmoeting
De cultuursite is als uitbreiding van het Liedtspark een plek 
voor ontmoetingen. Rondom het plein, de ‘tiny forest’ en 
langs de bestaande tuinmuur zijn lage zitmuurtjes voorzien 
in beton, zelfde kleur en afwerking als de terreinafwerking. 
Op bepaalde plaatsen zijn deze voorzien van een houten 
zitelementen.

1 Halfverharding met beschaduwing 2 Waterplaats met speelelement 4 Informele zitmogelijkheden3 Waterhuishouding zichtbaar 5 Halfopen verharding  6 Tiny Forest

Het theaterpark
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Het parktheater
Materiaalgebruik
Alle wegenis met uitzondering van het centrale plein en 
de dreef worden uitgevoerd in uitgewassen beton, licht 
zandkleurig.  De verharding wordt gemodelleerd met 
bepaalde diepere vlakken, die tijdelijk water kunnen 
bevatten.  De Dreef - fietsersverbinding en inkom park - 
en de parking worden voorzien in natuurharsgebonden 
waterdoorlatende halfverharding met zelfde kleur als de 
uitgewassen beton. De parkeervakken worden minimaal 
afgebakend met telkens twee messing klinknagels om bij 
afwezigheid van auto’s volledig op te gaan in het terrein.

Rainproof
De waterhuishouding wordt zoveel mogelijk op eigen terrein 
opgelost door buffering en infiltratie.  Het water wordt 
op het terrein zichtbaar gemaakt en gebruikt.  Enkel het 
overstort aan water, na infiltratie, loopt naar de riolering.

Het water wordt opgevangen in ondiepe gootjes en staat 
in verbinding met ondiepe waterpartijen die maximaal 
30 centimeter water kunnen bevatten.  Via cirkelvormige 
openingen in de verharding opgevuld met zandkleurige 
drainagekiezel wordt het water traag afgegeven aan de 
ondergrond. De parking watert af naar de centrale cirkel, 
met overloop naar de dicht gelegen waterpartij in het park.

Tiny Forest (*)
Op de speelplaats achter de Academie voorzien we een 
cirkelvormige ‘tiny forest’. Dit is een dichtbegroeid bos met 
minimum aanéénsluitende oppervlakte van 200 m2.  Dit 
bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, 
bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen van 
alle leeftijden.  Kinderen leren er over de plaatselijke en 
regionale natuur en buurtbewoners ontmoeten er elkaar 

op een gezonde plek.  Belangrijk is hier ook de rol van de 
academie in het project, die kunnen het bos deels beheren 
en betrekken bij hun activiteiten.  Een tiny forest bestaat 
uitsluitend uit inheemse boomsoorten. Mogelijke soorten 
in het bos zijn ruwe berk, grijze els, haagbeuk, veldesdoorn, 
sleedoorn, zomereik, tamme kastanje en meidoorn

De Woekertuin
Hier staat de bestaande, mooie notelaar (Juglans regia) als 
centerpiece in de patioruimte. Gazon wordt afgewisseld met 
een aantal betonstroken van ongelijke breedte en lengte, 
zodat in de tuin ook activitieiten plaats kunnen vinden. 

Verlichting
Het Circus wordt aangelicht door hoge paalarmaturen 
waarop een zijarmatuur is bevestigd. De palen lopen 

(*) Het Tiny Forest-concept is oorspronkelijk bedacht door de Indiase 
ingenieur Shubhendu Sharma volgens de bosbouwmethode Japanse 
bomenexpert Akira Miywaki.

door tot op 10 meter hoogte, zodat hier een zeil kan 
tussengespannen worden om het centrale plein gedeeltelijk 
droog te houden.
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Gelaagdheid
De bestaande straatgevels zijn onmiddellijk herkenbaar 
vanuit de omgeving en vormen het vertrekpunt voor de 
verdere materialisatie. De classistische gevelarchitectuur 
van de schoolgebouwen (1883) valt op door haar horizontale 
witte speklagen. De interbellumarchitectuur van de 
brandwoeker (1937) herneemt ondanks een heel eigen 
vormentaal ook de horizontaliteit van de doorgezette 
druiplijsten van de gemeenteschool. Zo ontstaat een 
denkbeeldige contourlijn op ca. 5m hoogte die ook wij 
verderzetten in wat we als sokkel van het volledige 
gebouwcomplex zullen beschouwen. 

De uitlopers van buitenruimte die we mee het gebouw 
intrekken worden zo ook mee afgebakend door een 
lettersignalisatie die tegelijkertijd als een portiek de 
gebouwtoegangen aangeeft: 

- aan de voorzijde de antichambre tussen 
brandwoeker en conciergegebouw als permanente 
hoofdtoegang  vanwaaruit café en hoofdbalie Woeker hun 
eigen inkomsas hebben. 
- Aan de parkzijde, bij evenementen en vanuit de 
parking, geeft een portiek toegang tot de buitenruimte 
rondom de bestaande notelaar van waaruit de foyer 
integraal toegankelijk is. Naargelang de werking en opdeling 
van het cultuurcentrum kan deze binnentuin visueel 
afgesloten worden. 

Rond de gebouwuitbreidingen draperen we een lichte 
metalen geperforeerde bekleding die zich zowel in de 
gebogen als in de vlakke geveldelen laat toepassen. In de 
gelijkvloerse delen bestaat deze uit grootschaliger vlakken 
die alle mogelijke functionele eisen kunnen opnemen 
binnen eenzelfde vormgeving: kleinere deuropeningen 
(opendraaiend) en grotere opengaande laad- en loszones 
(openvouwend). In de bovenliggende achteruitgetreden 
nieuwe gevelvlakken van de nieuwe zaal verschaalt de 
triangulatie om als vlakker gevelbekledingspaneel gebruikt 
te kunnen worden. De theatertoren van de bestaande zaal 
wordt gelijkaardig ingepakt. 
Zo ontstaat tegelijk een horizontale gebouwgeleding, én een 
verticaal grafisch patroon van verticale schaduwvlakken. 
De bestaande architectuur met haar uitgesproken 
horizontaliteit wordt verweven met de nieuwe gebouwlagen. 
De coulissenwerking van de volumes met straatgevels 
op het voorplan en achteruitgetreden nieuwe volumes 
wordt ook in de gevelmaterialisatie zelf doorgedreven: 
geperforeerde gevelvlakken breken de grote volumes, 
vermijden harde contouren krijgen andere gedaantes 
naarmate de belichting. Met deze conceptaanzet kan 
een verdere artistieke interventie onderzocht worden, als 
eerste suggestie tonen we hier hoe een geabstraheerd 
plantenmotief van een Oudenaards wandtapijt met zijn 
typische kleurtonen een interessante achterliggende laag 
kan zijn die de nabijheid van het Park oproept. 

De bestaande wachtgevel van de 
brandwoeker wordt als volwaardige 
gevel verdergemetst met enkele 
openingen die café op gelijkvloers 
en artiestenfoyer en loges op 
het verdiep rond de stedelijke 
inkomruimte ensceneren. De 
bestaande gebouwen krijgen aan 
de binnenzijde een CO²-negatieve 
kalkhennep isolatie die ook een 
gezonde vochthuishouding in deze 
gebouwen creëert.

De 5m hoogte lijn van de bestaande 
gebouwen wordt maatvoerend 
voor de gelijkvloerse nieuwe plint 
waardoor oud en nieuw vervat zijn 
in een ééngemaakte logica

Het nieuwe volume houdt 
een afstand ten opzichte van 
de bestaande gebouwen die 
hierdoor hun eigenheid bewaren. 
Bouwtechnisch en budgettair 
vermijd dit nodeloze moeilijkheden 
rondom de bestaande 
funderingsaanzetten. 

Tussen de bestaande en nieuwe 
gebouwen wordt een licht houten 
dak “geweven”, dat zich makkelijk 
akoestisch onderbroken tussen 
de volumes laat bevestigen en 
met zeer slanke staalkolommen 
de transparantie bewaart naar de 
buitenomgeving. 

De centrale ruggengraat 
van het gebouw behoudt 
haar visueel elegante en 
akoestisch performante 
houten ruitendak door 
lucht-, bekabeling en 
fluïda in een caniveau 
onder de vloer te 
verdelen naar alle 
aantakkende gebouwen. 

Het zaalvolume heeft 30cm 
massieve betonwanden 
voor optimale akoestische 
isolatie en een sierlijke 
en feestelijke houten 
binnenbekleding die 
de vormentaal van de 
gekartelde gevel en het 
ruitenpatroon van de foyer 
combineert en visueel de 
afstand tot het podium 
verder verkort. 
Alle nieuwe gevels worden 
voorzien van 24cm 
minerale wol – fossiele 
isolatiematerialen worden 
uit ecologische redenen 
vermeden. 

Een portiek met 
belettering (“WOEKER”) 
in de gevelcontour 
bakent de mentale 
grenzen van de 
cultuursite af. De 
achtergelegen stedelijke 
voorkamer is tevens 
een goed georiënteerd 
zonneterras voor het 
café in de brandwoeker.

De architectuur van  de 
bestaande gebouwen 
wordt in ere hersteld 
met schrijnwerk naar 
origineel model, of ter 
hoogte van de originele 
brandeweerwagenpoorten 
op gelijkvloers met mooie 
guillotineramen die het 
originele open karakter 
terug oproepen en de café 
atmosfeer letterlijk laat 
overlopen op een verbreed  
trottoir.

Rond de nieuwe volumes 
wordt een geperforeerde 
metalen gekartelde 
bekleding gedrapeerd 
die naargelang de 
lichtinval telkens 
weer andere decors 
vormt en met verticale 
schaduwbelijning met 
de horizontale belijning 
van de straatbebouwing 
contrasteert. 
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Duurzaam gebruik en beheer
Samen werken aan duurzaamheid
Duurzaam ontwerpen is integraal onderdeel van de 
werkzaamheden van alle partijen in het team. Om dit te 
stroomlijnen beginnen we zowel in architectuur, structuur 
als technieken we met gedeelde uitgangspunten. 

Het team stelde de volgende duurzame ambities:
1 > CO2 neutraliteit
2 > maximale flexibiliteit en adaptiviteit in gebruik
3 > ook verduurzamen bestaande gebouwen

Samen geloven we sterk in een low-tech aanpak. Dit 
houdt in, dat we de duurzame vraagstukken in eerste 
instantie in het gebouwontwerp aanpaken, voor we naar 
technische oplossingen grijpen. We starten met typologie 
en gebruik: hoe functioneert het theatercomplex. Intensieve 
samenwerking tussen theateradviseur, technieken, 
architect en bouwheer is hier essentieel om ook het gebruik 
en de exploitatie te ontwerpen. In de vervolgfase zullen 
we dit natuurlijk direct met de bouwheer oppakken om tot 
varianten, bewuste keuzes en weloverwogen investeringen 
te komen. Ruimte, gebruik en techniek dienen in een 
ineractief proces op elkaar afgestemd te worden.

De Cultuurstraat als energetische buffer en ruggengraat
Een theater is een gebouwtypologie, die relatief laag 
bezet is voor een lange duur, maar ontworpen is naar een 
piekbelasting van bezoekers. Dit vraagt een specifieke 
aanpak. 
Sleutel hierin is de rol van de foyerruimte - de Cultuurstraat. 
Net als bij de historische stadstheaters is de foyer een 
verlenging van de straat, een publiek interieur. Deze ruimte 
kan als tussenklimaat dienen, als bufferzone tussen 

de gebouwdelen. Deze zone zal in de winter als extra 
“thermische laag” beschouwd worden en kan in de zomer 
periode als een open foyer beschouwd worden die flaneren 
tussen de verschillende functies mogelijk maakt.
Door het introduceren van een tussenzone kunnen ook 
alle gebouwdelen onafhankelijk van elkaar geklimatiseerd 
worden. Het eenvoudig aan en uitschakelen van 
gebouwdelen is essentieel in een gebouw, waarbij 
flexibiliteit en onvoorspelbaarheid van gebruik een rol 
spelen. Er kan zelfs energieuitwisseling plaatsvinden 
tussen functies. Het warmteoverschot van de theaterzaal 
(400 mensen!) kan bijvoorbeeld overdag gebruikt worden 
om de kantoren te verwarmen. 
De Cultuurstraat is ook de energetische ruggengraat 
van de distributie van technieken. Van hieruit kan water, 
elektriciteit, communicatie, warmte en passieve koude 
efficient verdeeld worden vanuit een moderne, compacte 
techniekruimte in het nieuwe gebouwdeel aan de kop van 
de straat.

Duurzame verwarming en verkoeling
Wij hebben de berekeningen gemaakt om het volledige 
project inclusief de bestaande zaal te voorzien van energie 
met warmtepomptechnologie en gekoppeld aan geothermie 
-een verticaal geothermische gesloten collector met 
dubbele U-buis. Zo kunnen we verwarmen en verkoelen 
zonder fossiele brandstoffen en is het project CO2 neutraal.  
Met een extra warmtewisselaar zullen we maximaal vrije 
koeling toepassen zonder de werking van de warmtepomp. 
Dit betekent dat we de gebouwdelen gaan verkoelen met 
de koude-energie vanuit de grond. Deze verkoeling gebeurt 
via de vloerverwarmingssystemen, de luchtgroepen en 
gravitywalls. De distributie zal met lage temperaturen 

Integrale systeemschets De foyer als tussenruimte: buffer in verschillende seizoenen

gebeuren, via vloerverwarming en -koeling. Bijkomend 
voordeel van deze slanke koeltechniek is de regeneratie 
van het geothermisch veld. Dit betekent dat we in de 
zomerperiode de warmte terug in de grond gaan afgeven 
en opslaan voor de volgende winterperiode. De passieve 
koelenergie zal maximaal ingezet worden voor het volledige 
project.
Omdat we de bestaande zaal mee opnemen in het nieuwe 
systeem leidt dit ook hier tot een verbeterd comfort. 
Passieve koelenergie zal beschikbaar zijn. We weten vanuit 
een eerdere vraag aan ons (HP engineers) dat het comfort 
niet optimaal is in deze zaal en hebben de ambitie om deze 
zaal een evenwaardig comfort te geven als de nieuwe zaal.

We ambiëren om alle ruimtes te ventileren met een 
ventilatiesysteem gekoppeld aan centrale luchtgroepen die 
uitgerust zijn met een warmtewisselaar type warmtewiel 
absorptierotor met verhoogde vochtrecuperatie.  De grote 
zaal wordt geconcipieerd met verdringingsventilatie die het 
meest optimale comfort kan garanderen. 
Alle luchtgroepen worden uitgerust met een koelbatterij om 
te verkoelen met passieve koude energie van de geothermie.
Alle ventilatie wordt vraaggestuurd ontworpen op basis 
van CO²-metingen. Op die manier wordt volgens behoefte 
geventileerd in tijd en hoeveelheid. Dit betekent dat de 
ventilatoren frequentie gestuurd worden.

Duurzame opwekking: het dak
De primaire energie - elektriciteit - zal worden voorzien 
door een nieuwe middenspanningscabine voor de volledige 
site. De daken gaan we optimaliseren met een PV-installatie 
zodat zo veel als mogelijk primaire energie opgewekt wordt 
op de site zelf.

Hierbij is de gebouwopzet - eenlaags met een groot 
dakoppervlakte - erg gunstig voor de inzet van PV panelen. 
De daken worden maximaal benut met fotovoltaïsche 
panelen. Het project zal op die manier zoveel als mogelijk 
energie opwekken op de site zelf. De luchtgroepen en 
warmtepomptechnologie worden één op één per direct 
gevoed van primaire energie.

Daglicht als basis 
Het gebouw is zodanig ontworpen, dat daglicht in de 
publieke ruimtes overal ruimschoots aanwezig is. Door de 
beschaduwing van de bestaande gebouwen en het inzetten 
van begroeiing wordt de toepassing van zonwering zoveel 
mogelijk voorkomen.
De volledige verlichtingsinstallatie wordt ontworpen in LED 
uitvoering - eventueel ook de theaterverlichting. Bovendien 
is het belangrijk om de sturingen van de verlichting slim te 
ontwerpen met aanwezigheidsdetectie, kleine stuurkringen 
en daglichtsturing van de verlichting waar het opportuun is.  
Het geïnstalleerd vermogen zal onder de 1,5 Watt per 100 
lux bedragen.   

Gebruik van hemelwater
De neerslag hemelwater wordt via het grote dak maximaal 
gerecupereerd en opgeslagen. Grijs water wordt ingezet 
voor spoeling van de toiletten en de bevloeiing van de 
tuinen.  Toiletten worden voorzien van een waterbesparende 
spoelbak met keuzeknop. 
Dit project en dit voorstel is een opportuniteit om voor de 
volledige site comfort aan te bieden op een zeer duurzame 
en CO²vrije manier. Dit project is future proof en dient als 
rolmodel voor andere projecten.

de Cultuurstraat als energetische ruggengraat Gebruik maken van de site: Geothermie, zonne-energie en waterberging
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Constructieve logica = Akoestische logica
Ruimtelijke logica = Constructieve logica
De inpassing van de nieuwe theaterzaal dicht achter de 
bestaande, monumentale gebouwen, vraagt een zorgvoldige 
aanpak. Er dient rekening gehouden te worden met de 
afstand tot de bestaande gebouwen en deze dienen 
constructief onafhankelijk te fungeren. 
De constructieve logica volgt de ruimtelijke logica. Door 
de zaal als een zelfstandige, stabiele massieve doos te 
beschouwen, staat deze los van de overige gebouwdelen. 
Door hiertussen een lichte, vooral op trek belaste 
dakconstructie te maken, kan deze licht en betaalbaar 
blijven. 

De zaal: massa gewenst
De nieuwe theaterzaal met aanhorigheden is een compacte 
massiefbouw. De zaal zelf is een betonnen doos om een 
goede akoestiek te garanderen. De betonwanden vervullen 
de rol van wandliggers daar waar de gradins licht uitkragen 
boven de foyer. De afdek van de zaal gebeurt met welfsels 
die in staat zijn een technische plafond te dragen en de 
grootste overspanningen tot 17,5m in één keer te maken.  De 
verspringing tussen toneeltoren en de zone met de gradins 
wordt opgevangen met een stalen spant gecombineerd met 
een betonnen invulling.

C
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watertafel -350m

Voor de overige dienende ruimtes rondom de zaal waar 
een beperktere draagkracht en gewicht vereist is voor 
de dragende wanden, wordt geopteerd voor dragend 
metselwerk i.p.v. beton. De draagvloeren daarentegen 
worden eveneens uitgevoerd in welfsels met uitzondering 
van de laad- en loszone voor de grote vrachtwagens. 

De foyer: licht en zichtbaar
De foyer meandert tussen de verschillende gebouwdelen. 
Het dak is ontwerpen als een lichte structuur. Een houten 
netwerk samengesteld uit houten liggers (Massief, LVL 
of XLAM),  die onderling verbonden zijn, overspant van 
bouwdeel naar bouwdeel en blijft overal zichtbaar. Ter 
plaatse van de open, beglaasde gevels wordt het door 
geïntegreerde stalen kolommen in de gevelvlakken 
gesteund. Hier wordt de constructie een orienterend en 
herkenbaar element in de tussenruimte. 

Onderbouw
Op basis van het beschikbare sonderingsverslag, de 
aanzienlijke en heterogene lasten, is een diepfundering op 
palen aangewezen voor de massiefbouw teneinde zettingen 
in het algemene en differentiële zettingen te voorkomen.
De foyer daarentegen wordt op een algemene plaat 

gefundeerd, die desgewenst vertand kan worden uitgevoerd 
in de voormalige gemeenteschool en de bestaande Woeker. 
In een volgende fase zullen bijkomende sonderingen vereist 
zijn, teneinde voorgesteld funderingssysteem te toetsen of 
bij te sturen.

Constructieve logica = Akoestische logica
Waar constructief de gebouwdelen van elkaar gescheiden 
worden, levert dit direct ook de oplossingen voor het 
combineren van verschillende functies in één gebouw. 
Door structurele voegen te plaatsen en te ontkoppelem 
wordt geluidsoverdracht tussen de belangrijkste 
geluidsproducerede zones voorkomen. 

De zaalakoestiek 
De grote zaal is akoestisch opgevat als een intieme 
theaterzaal, ontworpen op spraakverstaanbaarheid. 
De korte nagalmtijd van 1 seconde is optimaal voor 
theater en versterkte muziek. Voor onversterkte muziek 
kan de nagalmtijd desgewenst op elektro-akoestische 
wijze verlengd worden. De spraakverstaanbaarheid en 
de klankdefinitie worden scherpgesteld door vroege 
reflecties op het plafond en zijwanden. De bekleding van 
de zaal laat toe om de nodige akoestische absorptie en 

diffusie te reguleren. In het definitieve ontwerp van de 
zaalafwerking zal door middel van  akoestische modellen 
het interieurontwerp mede bepaald worden. Form follows 
sound.  
Aan de bestaande zaal worden net als aan de nieuwe zaal 
sassen geplaatst om de geluidsisolatie van de zalen te 
garanderen.

Ruimteakoestiek algemene ruimtes
In de foyers wordt voldoende akoestische absorptie 
geïntegreerd in de cassetten tussen de houten balken, voor 
een aangename beleving en voldoende comfort. In de café-
concertruimte wordt bovendien gewerkt met akoestische 
doeken. Ten behoeve van de geluidsisolatie wordt de lichte 
structuur van de foyer akoestisch ontkoppeld van de grote 
zaal, en een dilatatievoeg is voorzien in de vloeren.

Studios: doos-in-doos
De studio’s worden voorzien als lichte akoestische doos-
in-doos constructies door middel van ontkoppelde 
voorzetwanden, vloeren en plafonds. De studios bevinden 
zich  in bestaande bouwdelen geplaatst, waar een strategie 
met voorzetwanden en -plafonds zowieso al de logica volgt. 

Constructieve schets: zware zaal en lichte foyer Voldoende afstand van nieuwe bouwdelen tov de bestaande bouwdelen is  gegarandeerd
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Procesontwerp
Wij willen u alvast bedanken voor de vrije ruimte in 
uw projectdefinitie. Dit heeft ons  als ontwerpteam 
ruimte gegeven voor eigen interpretatie en klemtonen. 
We hopen dat onze lezing van de opgave en de 
gevonden opportuniteiten u kunnen overtuigen. 
De kwaliteiten die we voorzien kunnen echter op 
verschillende manier gevonden worden en laten 
vele opties vrij. We staan dus uiteraard open om 
samen met u, met verschillende cultuurspelers en 
beleidsmakers gezamenlijk de beste route te nemen, 
opties te kiezen en het ontwerp samen vorm te geven. 
We zijn niet enthousiast over dit vooruitzicht.

Enthousiast teamwerk
Deze visie kwam tot stand vanuit een ontwerpdialoog 
tussen onze teampartners, waarmee we ervaring 
en affectie hebben. De zaakvoerders van Bob 
McMaster en krft kennen elkaar al meer dan 15 
jaar - sedert een gezamenlijke studieperiode in 
Parijs - en komen dus snel met elkaar to the point 
- geen beleefdheidsrituelen. We combineren ons 
beider kennis met internationale projectreferenties 
en een grote kennis van de lokale bouwcultuur. 
Ook met de andere studiepartners is er een sterke 
vertrouwensrelatie en wederzijds enthousiasme. 
Het ontwerpplezier dat we hebben zou herkenbaar 
moeten zijn in het eindresultaat. We werken graag 
in workshopverband en zullen dat ook blijven doen, 
zodat er een zo integraal mogelijk eindproduct zal 
groeien.    

Procesbereidheid in ontwerp en proces 
Een goed proces maakt een goed gebouw. Als 
ontwerpers zijn we gewend om diverse, soms 
tegenstrijdige doelstellingen te verenigen binnen 
een coherente ontwerpvisie. Dit vraagt een creatieve 
flexibiliteit en inventiviteit die we vanzelfsprekend 

Bob McMaster Architecten
Gedreven ontwerpers met 
grote procesbereidheid en 
affiniteit met elke fase van het 
architectuurmétier, van publiek 
gebouw tot herbestemming. 

krft
Internationale topexpertise 
op gebied van theaterontwerp 
en erfgoed met ervaring op de 
Belgische bouwpraktijk.

Dirk Vandekerkhove 
Landschapsarchitect
Jarenlange lokale ervaring 
in groene en stedelijke 
landschapsopgaves.

TTAS / Ingenium
theatertechnieken
Dé referentie op gebied 
van theatertechnieken in 
Vlaanderen

UTIL structuurstudies
Structuuringenieurs met een 
hart voor architectuur, streven 
naar een integraal en sterk 
totaalconcept.

Kahle acoustics 
Een in vele internationale 
concert- en theaterzalen 
klinkende naam. 

vinden. U kunt van ons de nodige ervaring verwachten 
om de balans te vinden tussen die coherente 
ontwerpvisie en de vele uitdagingen die we nog 
tegen zullen komen. Wij zullen concept en opdracht 
bewaken opdat het gebouw tot slot breed inzetbaar, 
maar authentiek genoeg is en kan evolueren in tijd. 
Ook het bewaken van planning en budget zien we 
als een primaire taak, aangezien deze even sterk 
bepalend zijn voor de kwaliteit van het eindresultaat. 
Wij zijn gewoon een  flexibele attitude aan te 
nemen, binnen goed gemaakte afspraken. Een 
hoog-kwalitatieve dienstverlening is essentieel in 
onze relatie met opdrachtgevers. In verschillende 
samenwerkingen tot vandaag met bouwheren, 
teampartners en aannemers ontstond telkens een 
sfeer van constructieve samenwerking en wederzijds 
respect waarbinnen een opbouwende attitude kon 
bestaan op enkele cruciale momenten. 

Participatie, duiding en terugkoppeling
Het cultuurcentrum zal enorm veel betekenen 
voor het stadscentrum en alle betrokkenen. We 
kijken uit naar het gezamelijk vormgeven van een 
participatietraject voor bewoners. We vinden het 
als ontwerpers fijn om in gesprek te gaan, in vraag 
gesteld te worden en gezamenlijk draagvlak te 
zoeken. We ervaren dit als  een verrijkend proces. 
We geloven meer in het tonen dan uitleggen en 
proberen het proces aan te jagen met sprekende 
schetsen, documenten, modellen en maquettes,  
waartegenover posities kunnen ingenomen worden. 
De terugkoppelingen moeten daarbij steeds de 
essentie en integriteit van een ontwerp verduidelijken 
en vergroten. 
Op het einde van elke studiefase zal een 
validatiemoment ondubbelzinnig besluiten 
vastleggen in een goedgekeurd fasedocument en 
wordt beoordeeld of er naar een volgende fase kan 
worden overgegaan en de vooropgestelde timing 
kan worden aangehouden. In deze fasedocumenten 
worden altijd de primaire aspecten kwaliteit, tijd en 
geld benoemd en getoetst.

Rolverdeling, agendasetting, continuïteit
Deze sturing vraagt professionele organisatie en 
beslissingstrajecten die we samen maken: agenda-
setting om een compacte stuurgroep op tijd in te 
lichten over beslissingsmomenten en hierop te laten 

anticiperen.  Hierdoor wordt het regelmatig overleg 
tussen de relevante key-spelers niet overbelast en 
kunnen plenaire vergaderingen teruggebracht worden 
tot enkele precies vooraf ingeplande momenten.  
Als relatief compacte architectenbureaus zijn 
we als zaakvoerders zelf directe betrokkenen en 
dus de beste garantie op continuïteit. Dankzij 
een goed ondersteunend team behoudt de 
projectverantwoordelijke voldoende overzicht op het 
hele proces om de uitgezette krachtlijnen in het oog 
te houden. Ervaringen in vorige complexe projecten 
gaf ons de nodige bagage voor een goede omgang 
met het projectteam en andere stakeholders zoals de 
brandweer, erfgoedinstanties, gebruikersgroepen en 
grote aannemersconsortia.  

Overzicht, affiniteit en nabijheid
Binnen het team zal Bob McMaster architecten de 
werfopvolging verzorgen. Met een vestiging in Gent 
ligt Oudenaarde niet veraf. We kennen de lokale markt 
goed en kennen het klappen van de zweep in publieke 
projecten van deze schaal. Vanuit onze affiniteit met 
het bouwen, waarderen we de goede samenwerking 
en complementariteit tussen bouwpartners. Met een 
respectvolle maar strikte houding vervullen we onze 
rol als kwaliteitsbewaker op de werf en blijven we 
ons met de aannemer inzetten om het best mogelijke 
uitvoerbare resultaat te bekomen. Ook hier maakt 
de continuïteit van de projectleider van bij begin 
tot en met werfopvolging het grote verschil – het 
dossier is tot in de details eigengemaakt en er kan 
op elke moeilijkheid ruim op voorhand geanticipeerd 
worden. We gaan er prat op dat vele bouwheren én 
aannemers onze werfaanpak waarderen. Voor de pv’s 
van rondgangen zijn we gewoon te werken met een 
digitaal werfmanagmenttool (“letsbuild”, voorheen 
“aproplan”) die het voor alle partijen gemakkelijker 
maakt opmerkingen op te volgen en weg te werken.

HP engineering
technieken
Topingenieurs technieken 
uit Oudenaarde met ervaring 
in duurzame oplossingen in 
nieuwbouw en erfgoed.

O
O

40
03

_O
ud

en
aa

rd
e_

C
ul

tu
ur

si
te

 d
e 

W
oe

ke
r

15



Bouwkostbeheersing
Na de Scheldeboorden, schiereiland ‘de Scheldekop’ 
en de Grote Markt maakt de stad Oudenaarde nu de 
nodige middelen vrij voor een bruisend en volwaardig 
cultuurcentrum. We vinden dit bewonderenswaardig 
en in deze pandemietijden een belangrijk signaal om 
publieke middelen in te zetten voor de “essentiële 
activiteit” die cultuurbeleving voor velen is. Dat 
daarbij, naast geld voor infrastructuur, ook middelen 
voor werking belangrijk zijn, maakt dat we de 
beschikbare publieke middelen budgetbewust 
en toekomstgericht willen inzetten. Van bij 
ontwerpschets tot aan uitvoering zetten we dan ook 
verschillende middelen in om de kosten te beheersen.

Ontwerpkeuzes
De essentie van de projectvraag is een professioneel 
uitgeruste, grote zaal - Woeker XL - om grotere 
producties te kunnen ontvangen. De nieuwe zaal moet 
dus sterk uitgerust en begroot zijn om de gevraagde 
kwaliteitssprong te maken tov de bestaande zaal: 
juiste theatertechnieken, een hoogwaardig feestelijk 
interieur, een goede akoestiek, goede laad- en 
loskades en voldoende berging. De inplanting van 
deze nieuwe betonconstructie tracht verder onnodige 
constructieve complexiteiten te vermijden door 
voldoende afstand te bewaren tot de bestaande 
bebouwing en een ondergrondse berging met een 
funderingsplaat boven de grondwatertafel.

Dubbel Rendement
Als ‘nice to have’ werd een extra kleine concertzaal 
gevraagd. Met een zware betonnen constructie 
(akoestiek), aanvullende technische uitrustingen 
en een ruimtebeslag voor publieksontsluiting 
heeft deze vraag op het programma een heel grote 
impact. We stelden vast dat de schaal van een 
kleine zaal overeenstemt met de podiumgrootte 
van de grote zaal, dat hier een al aanwezige zware 
betonconstructie is en de beste technische uitrusting 
voorhanden is. Door slimme positionering heeft 
dit geen extra publieksontsluiting nodig. Met een 
minimale extra kost vergroten we de gebruiks- en 
programmatiemogelijkheden van de grote zaal 
dus ook als kleine concertzaal. Verder koppelen 
we de bestaande Woekerzaal aan het complex, 
zodat het ook volledig ingezet kan worden voor de 
programmering. Met de multifunctionele ruimtes 
in de foyer, de studio’s en de buitenpodia zijn er 
genoeg mogelijkheden om het gehele complex tot een 
bruisend geheel te programmeren. 
Artiestenfoyer en personeelsrefter worden 
gecombineerd in eenzelfde ruimte op het eerste 

verdiep van het cultuurcafé wat vanzelfsprekend tot 
optimalisaties leidt. 

Function follows form: bestaand erfgoed valideren
De essentie van duurzaamheid is zorgzaam omgaan 
met bestaand erfgoed. Het zinvol herbestemmen van 
gebouwen is zowel ecologisch als budgettair de beste 
optie. Het leek ons evident om in de karaktervolle 
kazerne het theatercafé onder te brengen: prominent 
aanwezig op de as tussen markt en park animeert 
ze de straat en is ze commercieel interessant voor 
exploitanten. 
De klassiek 19de eeuwse schoolarchitectuur ernaast 
leent zich met haar regelmatige traveeën dan 
weer tot modulair inrichtbare werkplekken voor de 
cultuurdienst en zorgt tevens voor een permanente 
dagbezetting aan de straat. De klassieke typologie 
van de conciërgewoning met haar kamerstructuur is 
dan weer zonder al te veel zware ingrepen, ruimtelijk 
geschikt voor de gevraagde vergaderlokalen

Duurzaam, toekomstgericht investeren
Mbt omgevingsaanleg gaven we reeds aan dat we 
principieel geen infrastructuur wensen te bouwen 
of uitgraven naast het park op maat van auto’s die in 
een nabije of verre auto-lozere toekomst geen vraag 
meer inlost en dreigt te moeten worden afgebroken 
of gedempt. We laten dus het maaiveld intact maar 
geven het een duurzame vorm die vele vormen van 
gebruik toelaat. Dit is een budgetgunstige aanpak 
die alle toekomstscenario’s open houdt en toch alle 
actuele noden inlost. 
De technische installaties zijn eveneens toekomst- 
gericht ontworpen, het bestaande beoveld wordt 
uitgebreidt. Door een efficiente technische 
ruggengraat in ons ruimtelijk ontwerp kan zelfs de 
bestaande Woeker op deze installatie overschakelen. 
Onze ontwerpvisie met haar binnenstraat anticipeert 
zelfs op een mogelijk toekomstige verbinding met de 
kunstacademie.

Anticiperen
In verdere ontwerpfases komen kostenimplicaties 
steeds duidelijker in beeld en kunnen de marges 
op de raming kleiner worden. Omgekeerd is het 
van belang in vroegere fases steeds voldoende te 
rekenen met overschotten. We voelen ons vandaag 
met de berekende budgetmarge op basis van een 
elementenraming en een robuust ontwerpconcept 
goed gewapend om deze kostenbeheersing verder 
te zetten. Bij het verder verfijnen van het ontwerp 
worden alternatieve uitvoeringswijze goed afgewogen 
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met behoud van kwaliteit. Hiervoor werken wij direct 
samen met diverse leveranciers om een zo actueel 
mogelijke raming te kunnen opmaken. 

Controleren
Het correct inschatten van een budget betekent 
ook voldoende eigen controle op de metingen om 
eventuele hiaten of foute meetcodes op te sporen. 
Naast de controle voor de eigen discipline worden 
ook elkaars deelstudies grondig nagekeken om deze 
fouten uit te sluiten. In eerdere samenwerkingen 
werd de onderlinge coördinatie intensief opgevolgd 
waardoor de verschillende deelstudies goed op elkaar 

afgestemd konden worden en er geen fouten op de 
werf opdoken. 

Voet bij stuk
Op de werf worden nauwlettend opgevolgd welke 
meer- of minkosten er ontstaan en welke impact 
dit op het totale budget teweegbrengen. Een goed 
voorbereid uitvoeringsdossier minimaliseert de 
onvoorziene elementen, toch moet in een dergelijk 
project elke fase alert opgevolgd worden. Met een 
respectvolle maar indien nodig kortdate werfleiding 
verdedigen we de (publieke) belangen van de 
bouwheer zonder nodeloos bruggen op te blazen. 
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