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0. 
Bierbeek - eerste impressie

Typisch Vlaams-brabants heuvellandschap, grote agrarische per-
celen afgezoomd met boomfragmenten, holle wegen. 

Bebouwing in hoofdzaak private residenties, verspreid in linten 
geschakeld aan de wegen. Maar ook: grotere stempels, ensem-
bles van herenboerderijen en vierkantshoeves. Door recente 
schaalvergroting vaak uitgegroeid tot agrarisch-industriële gehe-
len. 

En dan – grote parking met wat gesloten, groot gebouw. 
Tuinbouwcentrum? … 
Cultureel Centrum! 
Per uitbreiding: Sportcentrum. 
Straks: Administratief Centrum.

Binnen (waar is de inkom?): weinig of geen relatie met het land-
schap, met het dorp. Universum op zich. Kind van zijn tijd. Jaren 
70.

Wat vreemd. Of niet? Kan iets na bijna 40 jaar aanwezigheid nog 
vreemd zijn? Gewenning balsemt. Terechte fierheid ook op cul-
turele en sportieve dynamiek.

En dan: de site. Langgerekt, hellend terrein tussen holle weg en 
Cultureel Centrum in. Zicht op landschap en dorpscentrum! 
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1. 
De opdracht voor een nieuw Administratief Centrum te Bierbeek 
kadert in de actuele vraag voor nieuwe huisvesting voor admin-
stratieve en bestuurlijke functies in vele gemeenten in Vlaanderen. 
De infrastructuur die dienst doet sinds de grote fusieronde mid-
den jaren 70, is vaak verspreid – ad hoc bij de fusie samengesteld- 
, verouderd en voor de bewoner weinig herkenbaar.

De vraag stelt zich hoe, buiten de loutere efficiëntie, een bestuur 
van een gemeente zich wil presenteren naar de bewoner/ge-
bruiker toe. Het is de vraag naar de rol en betekenis van archi-
tectuur als veruitwendiging van het publieke collectief van een 
gemeenschap. 

Vaak gelegen op terreinen wat verwijderd van het eigenlijke cen-
trum – wat is bovendien het eigenlijke centrum in de fusiegem-
eenten? En bij uitbreiding in Vlaanderen – is de uitdaging een 
waarlijke publieke ruimte, een gemeenschappelijke plek te creer-
en.

Als ontwerper is dit soort opdracht bijzonder, gezien ze heel gen-
uanceerd moet omgaan met de relatie tussen de infrastructuur en 
de gebruiker/bezoeker. 

Een gemeentelijk administratief centrum is niet zomaar een kan-
toorgebouw, het is de collectieve plek bij uitstek van en voor de 
bewoners van de gemeenschap. Tal van grote momenten – hu-
welijken, geboorteaangiften, bouwaanvragen, … - vinden hier 
plaats.
Tegelijk wenst de bewoner een goed werkend en efficient appa-
raat dat voor hem als individu, met zijn specifieke noden, helder, 
toegankelijk en overzichtelijk is. 
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�. 
Door de locatiekeuze aansluitend op het Cultureel Centrum De 
Borre en de Sportinfrastructuur is de reflectie over de architectuur 
van het publieke voor het project te Bierbeek bijzonder relevant. 
Vanuit functioneel oogpunt is deze keuze meer dan logisch: tus-
sen beide programma’s kunnen interessante synergieën en sa-
mengebruik ontstaan. Ook de aanzienlijke parkeerinfrastructuur 
kan optimaal ingezet worden. 

�.
Maar het CC is van een schaal die de lokale gemeenschap oversti-
jgt en die bovenal als een aan het landschap wat vreemde struc-
tuur in de helling is ingeschreven. Daarmee schakelt het zich in in 
een arsenaal aan Culturele Centra, verspreid over Vlaanderen en 
in oosprong gestoeld op eenzelfde filosofie (en beleidsnota). 

4.
In de dagelijkse werking is de lokale verankering – ondanks de 
erg outonome infrastructuur – uitdrukkelijk aanwezig. Het beste 
bewijs is de keuze om sportcentrum en nu administratief centrum 
te realiseren aansluitend op het CC. Die keuze – hoewel missch-
ien voor het bestuur erg evident – is ons inziens fundamenteel 
en verreikend. Het haalt op programmatisch vlak het CC uit haar 
relatief isolement. 

5. 
Met de architectuur van het nieuwe Administratief Centrum wil-
len we hetzelfde bereiken. Vermijden dat het nieuwe Administra-
tief Centrum als geïsoleerd en vervreemdend overkomt door al te 
veel aan te leunen bij het CC. Meer nog, waarom niet de nieuw-
bouw inzetten om de verankering van de bestaande infrastructuur 
in gemeente en landschap te verzekeren? En zo wat in dagelijks 
gebruik reeds evident is, ook in gebouwde vorm bestendigen?
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6.
Intermezzo. 
Mogen we even een abstract-theoretisch idee (of noem het over-
tuiging) inlassen? 

De tijdslijn in architectuur hoeft niet steeds eenvoudig lineair te 
zijn!

Zo, het is gezegd. Nogmaals, het is een intermezzo – en om ieder-
een gerust te stellen, we geloven niet in teletijdmachines of zo.

Maar nieuwe structuren kunnen soms latente logica’s blootleggen 
of toevoegen aan een bestaande toestand, zodat de nieuwe in-
greep soms voorafgaand lijkt aan de gebouwen die ze complet-
eert. 

In dezelfde abstracte redenering verbeeldden we deze over-
tuiging met een transformatie van een van de wereldberoemde 
bewegingsstudies van Etienne-Jules Marey: Untitled (Sprinter) 
1890 - 1900. Een modernistische opname bij uitstek, niet alleen 
vanwege de analytische registratie van de beweging. Een man 
richt zich op om zich te lanceren, vooruit. De foto toont de man in 
extreem verschillende houdingen die samen deel uitmaken van 1 
gebaar: de spurt naar de toekomst. 

Wat gebeurt er als we de foto manipuleren? Als de tijd niet meer 
rechtlijnig synchroon hoeft te lopen met de bewegingen? 

Een ensemble van uiteenlopende houdingen van dezelfde man. 
De houdingen maken nog steeds deel uit van eenzelfde gebaar 
– de richting ervan is minder duidelijk…

Vervang in bovenstaande de man door architectuur en het ge-
baar door de stad, of zo u wil, het vlaamse stadslandschap. De 
collage verzinnebeeldt plots de mogelijkheid van architectuur om 
– hoewel soms nieuw – toch een gebaar te stellen dat in de glo-
bale beweging vooraf gaat aan het bestaande.

Etienne-Jules Marey    Untitled  (Sprinter)    1890 - 1900 

Etienne-Jules Marey    Untitled  (Sprinter)    manipulated
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7. 
Genoeg. Met onze oprechte excuses.

Het is ook maar een abstracte bedenking, maar ze zette ons wel 
op het spoor van ons projectvoorstel. 

8. 
Op zoek naar de verankering van het nieuwe Administratief Cen-
trum én het CC De Borre met het landschap en de omliggende 
gemeente, zochten we een logica – een typologie? – die verzoen-
baar is met het landschap en de grote schaal van het CC. 

De grote stempels – veelal landbouwbedrijven – lijken een inher-
ente logica te volgen: ensemble van langzaam gegroeide, oude 
hoeve – woonhuis, stallen, schuur geschakeld rond erf – en dan 
vaak de schaalvergroting: industriële loodsen aansluitend op het 
oorspronkelijk ensemble. Structuren die voortdurend groeien, 
adapteren en die zich in die evolutie pragmatisch plooien naar de 
lokale vereisten van programma en plek. 

Hoewel vaak buitenschalig en generisch, worden de loodsen 
specifiek en verankerd door de originele gebouwgroep van de 
hoeve. 

9.
 Referenties?

Niet letterlijk, maar wel de sfeer en de logica ervan.

In de buurt: agrarisch-industriële bedrijvigheid. Stempels van ge-
bouwgroepen in het landschap. En dan recentelijk: uitbreiding en 
schaalvergroting.
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Wat typischer: ook Vlaams Brabant: Herisem papiermolen. 
Gegroeid ensemble rond landweg, elk volume gedimensioneerd 
op eigen programma. Geplooid en gerangeerd naar de lokale 
topografie. 

Papiermolen, Herisem
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Poëtischer? 
Dorp aan de voet van een klip. 
‘Right time, right place’ – Two colour printing in green and orange 
– Reto Geiser, Basel �004

‘Right time, right place    Two colour printing in green and orange    Ret Geiser, Basel �004   
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Architecturaal?
Alvar Aalto, Administratief Centrum voor Säynätsalo

Säynätsalo Town Hall, Säynätsalo  1949-195�   Alvar Aalto
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10.
Als het CC De Borre en de Sporthal de grootschalige uitbreidin-
gen zijn – dan ontbreekt de verankering, de origine, de oorspron-
kelijke gebouwgroep. 

Kunnen we met het nieuwe Administratief Centrum zulk een en-
semble realiseren – eerder dan een gebouw – vergroeid met het 
landschap en dat zodoende lijkt vooraf te gaan aan de bestaande 
grootschalige structuur?

11.
We bedenken het nieuw Administratief Centrum als een groep 
gebouwen - aan elkaar verwant – rond een publiek wandelpad 
dat zich van de voet tot de top van de heuvel uitstrekt.  Een snoer 
van plekken met een verschillend karakter, omzoomd door ge-
bouwen met een eigen functie en vorm. Als een erf, gevormd 
door de pragmatiek van de omliggende bouwmassas en de lokale 
terreincondities. 

1�. 
In combinatie met de gebouwen van het CC De Borre en de 
sporthal ontstaat als het ware een haast typisch gegroeid model, 
met de nieuwbouw als origine en het origineel als uitbreiding.
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1�. 
Het pad.

In plan: snoer van plekken, elk met specifieke funtie en karakter. 

1. toegangshelling       
�. 1ste plaats: publiek  
�. �de plaats: collectief 
4. �de plaats: terras
5. toegang 

In snede: van laag naar hoog, de heuvel op.  

1. toegangshelling       
�. 1ste plaats: publiek  
�. �de plaats: collectief 
5. toegang 

1.

�.

�.

�.
5.

�. 5.

4.

1.
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14.
Het pad omzoomd met functies. 

1. Grondgebied
�. Bevolking
�. Informatie & toerisme
4. Bestuurszaken en Management (nivo +1)
5. Interne zaken (nivo +1)
6. Raadzaal (nivo +1)
7. Vergaderruimte (nivo +1)
8. Cafetaria (nivo +1)
9. Vergaderruimtes CC De Borre (nivo +1)
10. Tentoonstellingsruimte CC De Borre (nivo +1)
11. Wijkkantoor Politie (nivo +1, +�)

�.

1.

�.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

10.
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Ensemble
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Omgeving
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Inplanting
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Glasdak



17 

Hoofdtoegang



18 

1. wijkkantoor politie
�. vergaderruimtes ‘De Borre’
�. cafetaria
4. raadzaal
5. info
6. burgerlijke zaken
7. interne zaken
8. grondgebied
9. beleid en management

1 2

3
4

5
6

7

8 9

Functies
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Publiek terras

info

grondgebied

bevolking

inkom

centrale
wachtruimte
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1

1

1

1

2

3 4

Collectief terras

1. bestaande meeting rooms
�. meeting room �0 m�

�. cafetaria 45 m�

4. raadzaal 90 m�
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1. toegang publiek
�. toegang burgemeester en schepenen (bij ceremonies)
�. zicht op publiek terras
4. ceremoniële trap

1

2

4

3

Raadzaal



�� 

Tentoonstellingscircuit

terras

raadzaal

cafetaria
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Integrale toegankelijkheid

lift

max 5% conform
toegankelijkheidsnorm
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Toegankelijkheid parking
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Fietsenstalling
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wijkpolitie

Afsluitbaarheid

cafetaria

CC

gemeentelijke 
administratie
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1. parking  �. fietsenstalling  �. kleedruimtes  4. technische ruimte / berging

Plannen 

verdieping -1 (9�.50m)
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Plannen 

1. centrale wachtruimte  �. info  �.sanitair  4. grondgebied  5. vergaderruimte  6. berging  7. copy / koffiehoek  8. burgerlijke zaken  9. spreekruimte  10. archief  

verdieping 0 (96.50m)
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Plannen 

1. burgemeester  �. secretaris  �. hoofd personeelsdienst  4. hoofd financiële dienst  5. schepenlokaal  6. collegezaal  7. copy / koffiehoek  8. raadzaal  9. inkijkruimte  10. cafetaria  11. berging  1�. loket politie
1�. verhoorlokaal  14. sanitair  15. vergaderzaal  16. directie  17. serverlokaal  18. IT  19. interne zaken

Plannen 

verdieping +1 (100.10 m)
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Plannen 

1. werkruimte politie  �. commissaris 

verdieping +� (10�.7 m)
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Plannen Plannen 

dakenplan



�� 

Snedes

snede A1



�� 

Snedes

snede A�
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Snedes

snede A�
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Snedes

snede B



�6 

Snedes

snede C
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Snedes

snede D
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Gevel

gevel zuid
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Materialiteit

Hoofdmateriaal: baksteen

Säynätsalo Town Hall, Säynätsalo  1949-195�  
 Alvar Aalto
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Hoofdmateriaal: baksteen

Brick House, Londen  �001-�005  
Caruso St John Architects

Materialiteit
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Materialiteit

Hoofdmateriaal: baksteen

Verbouwing melkerij tot gastenverblijf voor musici 
met muziekruimte en bibliotheek, Gaasbeek  �001-�004  
Robbrecht & Daem
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Glasdak

Sculpture Pavillion, Sonsbeek NL  1986  
Benthem Crouwel

Materialiteit
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Inkom

Museum , Veenhuizen NL �007 (opening) 
 Atelier Kempe Thill

Materialiteit
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Pad

vlnr Projecten in San Miguel, Brussel, Leuven, 
Erik Dhont

Materialiteit
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Nieuw Administratief Centrum  Bierbeek

Het ontwerpvoorstel voor het nieuw Administratief Centrum ‘De 
Borre’ te Bierbeek is de eerste kristallisatie van een visie en speci-
fieke ontwerphouding voor deze opdracht. Het is een toets van 
de krachtlijnen van die visie aan programma en plek. De vorm is 
geenszins definitief – net zo min dat ze pretendeert foutloos te 
zijn of elke nuance reeds juist te duiden. Het is wel een duidelijke 
aanzet, een spoor dat ons boeit voor verdere exploratie. Het is een 
strategie met een open einde, die ons inziens zal leiden tot een 
specifiek, uniek ensemble dat voor de Bierbeekenaar een zekere 
vertrouwdheid en herkenbaarheid koppelt aan verrassing. 

B




