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CONTEXT
stad en plek
Herentals is van oudsher een belangrijk punt in het netwerk van Kempische
steden en dorpen. In de perimeter van deze rijke geschiedenis bevindt
zich het voormalige Belgacomgebouw. Anno 2016 wordt gevraagd hier
een kunstencampus en een politiecommissariaat te ontwerpen. De huidige
academies bevinden zich verspreid door de stad, zeker de Academie voor
Beeldende Kunsten eerder aan een rand. De inbedding en de korrel van
het toekomstige gebouw in een stad van deze schaal hebben direct iets
publieks over zich: een gevel van bijna 100 meter, vier verdiepingen hoog.
Maar op welke manier kan de inzet van de stad vertaald worden naar een
duurzaam, publiek gebouw als regionale entiteit?
groen en parcours
Bij de eerste bezoeken valt de ruim opgezette stadssstructuur van Herentals
op: binnen de oude omwalling (waar de Molenvest misschien wel de
duidelijkste getuige van is) vinden we in nauwe samenhang met het weefsel
een variëteit aan open plekken terug. Het oude Begijnhof met de omsloten
open ruimte, de Lakenhal met de markt, het park aan de Collegetuin, de
Waltrudiskerk. Op welke manier kan de nieuwe campus hier deel van gaan
uitmaken? Of, anders geformuleerd, hoe krijgt de toekomstige campus
binnen deze traditie zijn publieke karakter?

openheid en toeëigening
kolomvrije overspanningen van 17m

vreemd lichaam
een entiteit, niet eigen aan haar omgeving

programma en gebouw
Het huidige gebouw is niet enkel op stedenbouwkundige schaal genereus.
De maatvoering van het bestaande is indrukwekkend: kolomvrije
overspanningen van 17 meter. De huidige uitstraling van het gebouw toont dit
slechts summier. Dit als latent aanwezige kwaliteit, gecombineerd met een
uiterst gelaagd en gevariëerd programma, schuift de volgende vraag naar
voren: op welke manier kunnen we het bestaande ensemble transformeren
tot een plek waar deze generositeit en kwaliteiten elkaar versterken?

AMBITIE
de paradox van het samenvoegen en het scheiden
Het zeer specifieke en helder gedefinieerde programma is de voedingsbodem
voor een levendige campus. De vraag naar kruisbestuiving tussen de
functies is echter onduidelijk: wat wordt precies gedeeld? Of wellicht beter
gesteld: wat is nuttig en duurzaam delen? Functioneel-organisatorisch
wordt in eerste instantie zoveel mogelijk gescheiden, waar het mengen van
disciplines juist de potentie van kruisbestuiving onderschrijft. Hier schuiven
we het beeld van M.C. Escher naar voren: een wereld waarin iedereen apart
schijnt te existeren, maar waar tegelijkertijd een ruimtelijke onderlegger door
iedereen intensief wordt gebruikt.
ontwerpintenties
In de eerste plaats zetten we sterk in op het genereren van specifieke
ruimtelijke oplossingen en het ontwerpen van ruimte voor toekomstige
ontwikkelingen. We stellen een reeks van interventies en operaties voor die,
binnen het huidige casco, een duidelijke leesbaarheid en werking van het
gevraagde programma bewerkstelligen.

M.C. Escher
de paradox van het samenvoegen en het scheiden

Vilanova Artigas
open structuren onder een gemene noemer

vreemd lichaam
De ambitie voor dit project ligt volgens ons dan ook in de ontwikkeling van
een atmosfeer van het samenzijn, het delen, het creëren en het verbinden.
We zetten sterk in op de identiteit van een vreemd lichaam: een entiteit die
niet eigen is aan haar omgeving. We zien een schoonheid (en duurzaamheid)
in deze aberratie: we willen deze uitzonderingspositie uitbuiten en een plek
creëren waar de kruisbestuiving fysiek en visueel plaatsvindt. Hier denken
we aan het idee van open structuren onder een gemene noemer, zoals de
faculteit architectuur in Sao Paolo van de Braziliaanse architect VilanovaArtigas.

HET OPENEN VAN HET GELIJKVLOERS

HET (HER)SCHIKKEN VAN PROGRAMMA

HET CREEREN VAN ADRESSEN

De eerste operatie die we op het huidige gebouwenconglomeraat uitvoeren
is het openen van het gelijkvloers. De huidige situatie creëert veel blinde
hoeken en logheid. De identiteit van een multifunctioneel publiek gebouw
dat gewijd is aan de kunsten begint bij een open en heldere atmosfeer, waar
functies duidelijk leesbaar zijn. We kiezen er dan ook voor om alle gevels
op het gelijkvloers te vervangen door grote raamkaders of zelfs weg te laten
voor een sterke permeabiliteit; hiermee verbonden voegen we een grote
binnengevel toe die haaks op de straat staat. Deze compositie waarborgt
een heldere leesbaarheid voor de functies alsook boeiende vis-à-vis. Op
deze manier wordt de straat (en het toekomstige park richting het centrum)
als het ware ‘naar binnen getrokken.’

De verdeling van alle programmaonderdelen is functioneel van primordiaal
belang: een goede, duurzame werking van een gebouw wordt ten eerste
gevoed door de juiste inplanting van haar functies. De academies bevinden
zich voornamelijk in het voorgebouw (met uitzondering van het nieuwe
volume op het gelijkvloers), geschrankt met VDAB. De AMWD bevindt
zich op de +1 en deels op de +2; de ABK op de +3, de politie maakt een
T-vorm met haar adres aan de Molenvest en de bureau’s in het achterste
gebouw. De enige herschikking van een huidige gebruiker is de VDAB aan
de linkerzijde op de +1 naar de bestaande bureau’s van Dhaxley op de +3.
Deze schikking kan natuurlijk in samenspraak met de bouwheer bijgestuurd
worden. Van belang is dat er weinig nieuwbouw nodig is en dat er ruime
open plateau’s vrijgegeven worden voor de academie.

Elke ‘bewoner’ van de campus krijgt een adres. De werkwinkel van de
VDAB blijft op de huidige plek, het politiecommissariaat krijgt haar adres
ernaast. Rond dit blok is er een loop bedacht voor het af- en aanrijden
voor politievoertuigen. Het gezicht van de academies wordt ten eerste
compositorisch bepaald door de gevelritmering: vanaf de nieuwe binnengevel
wordt de gevel nog een verdieping ‘geopend’. Daarnaast wordt het beeld
van de ABK voornamelijk gemaakt door de tentoonstellingsruimte waaraan
de centrale circulatiekoker gelegen is. De publieke identiteit van de AMWD
ontstaat door het directe zicht op de voorstellingszalen.

HET SCHEIDEN VAN CIRCULATIESTROMEN

AANEENSLUITEN GROENE ENTITEITEN

STEDELIJKE FIGUUR

Naast het creëren van adressen is het scheiden van alle circulatiestromen
een speerpunt van dit project. We behouden zoveel mogelijk trappenkokers
om kruisbestuiving en verticale doorwaardbaarheid van het gebouw te
verzekeren. De academies gebruiken de nieuwe centrale koker, samen
met een nieuwe trap die zich als een sculptuur aan de achterzijde van
het voorgebouw bevindt. Het politiecommissariaat behoudt de trap in het
achterste gebouw en kan een nieuwe circulatiekoker krijgen naast de
huidige van de VDAB om de autonome werking te kunnen verzekeren. Deze
ontdubbeling is misschien geen noodzaak. We willen ze graag bespreken.

De inzet van de nieuwe binnengevel en het uitgebreide trappensysteem welft
zich rond de belangrijkste interventie: de gemeenschappelijke tuin. Deze
deels minerale oppervlakte bindt alle functies (in zowel tijds- als in ruimtezin)
en voorziet, op termijn, een verbinding van het gebouw met andere publieke
en groene entiteiten in Herentals. Op deze manier wordt de campus werkelijk
deel van de stad. Het is allereerst een verdeelplatform op schaal van het
gebouw. Daarnaast kan een scala aan functies hier plaatsvinden en bindt
het op deze manier de campus.

Al deze interventies en een eenvoudig aanpak van de gevel genereren
samen een sterk stedelijke figuur. Zeer open en duidelijk gesloten delen
brengen diversiteit en evenwicht in de zeer systematische bestaande
gevelcompositie. Een verfijnd werk op gevelstenen, waarbij legpatronen
een belangrijke rol zullen spelen, zal het werk afronden. Deze strategieën
ontdoen het gebouw van zijn formele (en haast autistische) uitstraling en
geeft, naast de dense inplanting van alle functies, voornamelijk veel lucht,
licht en ruimte aan het ensemble. De korrel van het gebouw komt beter tot
recht met een doorwaadbaar gelijkvloers en hevig gebruikte verdiepingen.
Het creëert een identiteit op schaal van het gebouw en tekent zich sterk af
ten opzichte van de morfologie van het gebouwblok.

LEGENDE +0
0.1 Entree en werkwinkel VDAB
(255 m²)
0.2 Onthaal politie met
wachtruimte en niche
vingerafdrukken en
ademanalyse (41 m²)
0.3 OGP wachtoverste (12 m²)
0.4 Verblijfkamer -18 (8 m²)
0.5 WC
0.6 Radiokamer (15 m²)
0.7 Verhoorlokaal (15 m²)
0.8 Cel (4,5 m²)
0.9 Douche (2 m²)
0.10 Rustruimte interventieteam
met berging (12 m²)
0.11 Parkeerplaats voertuigen
(28 pp)
0.12 Parkeerplaats motors
(4 motorfietsen, 2 bromfietsen)
0.13 Fietsenstalling
0.14 Hondenhokken
0.15 EHBO (8 m²)
0.16 Cafetaria met berging
(80 m²)
0.17 Foyer en
tentoonstellingsruimte (180 m²)
0.18 Secretariaat (60 m²)
0.19 Directie (60 m²)
0.20 WC dames en heren
0.21 WC miva
0.22 Atelier beeldhouwkunst
(200 m²)
0.23 Stockage (36 m²)
0.24 Polyester, metaal, gieten
(66 m²)
0.25 Hout en steen (38 m²)
0.26 Was (22 m²)
0.27 Atroposgebouw (100 m²)
0.28 Gevonden voorwerpen (30
m²)
0.29 Afvalcontainers (12 m²)
0.30 Fietsenstalling
0.31 Toneel en theater (140 m²)
0.32 Voorstellingsruimte (250
m²)
0.33 Toegang kelderniveau
0.34 Gemeenschappelijke tuin
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EEN LEVEND GELIJKVLOERS

1. VDAB en Politie: een duidelijke openheid
2. expo en caféruimte: een uitnodigende kunstencampus
3. langs de voorstellingszalen: bijkomende vitrine- en exporuimte

Aldo Rossi, appartementen
Il Gallaratese, Milaan, 1967

Het gelijkvloers valt uiteen in twee delen: aan de ene kant VDAB en politie,
daarnaast de academies. De werkwinkel van de VDAB blijft zoals deze is,
de politie krijgt haar adres hiernaast. Eén circulatiestroom van de politie
komt terecht in de gemeenschappelijke tuin waar voornamelijk publieke
functies aan zitten: foyer met tentoonstellingsruimte (en daaraan gekoppeld
secretariaat en directie), cafetaria, de voorstellingsruimte en het toneelen theaterzaaltje. Dit is het hart van de kunstencampus waar mensen
samenkomen, circuleren, projecten uitvoeren en in de toekomst richting het
centrum van Herentals wandelen. De inzet van deze figuur is het delen van
een kwalitatieve open ruimte in een dens bouwblok, waarbij de specifieke
noden en privacy van elke gebruiker gewaarborgd wordt. De verschillende
gebruikers krijgen op deze manier allemaal hun eigen duidelijk leesbare
‘eiland’ op het gelijkvloers. De werking van de politie wordt verzekerd door
de fysieke scheiding en de logische schakeling van functies.

LEGENDE +1
1.1 Danszaal 1 (100 m²)
1.2 Danszaal 2 (120 m²)
1.3 Berging en vestiaire
1.4 Douches en kleedkamer
jongens (25 m²)
1.5 Douches en kleedkamer
meisjes (25 m²)
1.6 Douche en kleedkamer
leraar (10 m²)
1.7 Leslokaal instrument/
ensemble (105 m²)
1.8 Woord en voordracht/ws/
avv met bergingen (160 m²)
1.9 Leraarskamer (40 m²)
1.10 Leslokaal piano (20 m²)
1.11 Leslokaal gitaar (19 m²)
1.12 Leslokaal blazers (19 m²)
1.13 Leslokaal elektrische
instrumenten 2 (60 m²)
1.14 Leslokaal elektrische
instrumenten 3 (68 m²)
1.15 Leslokaal elektrische
instrumenten 1 (40 m²)
1.16 Berging elektrische
instrumenten (20 m²)
1.17 Sanitair blok (42 m²)
1.18 Leslokaal instrument/
samenspel (51 m²)
1.19 Muziekproductie studio
(70 m²)
1.20 Cluster politie (bestaand)
1.21 Viertal toegevoegde
bureau’s (4 x 20 m²)
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MUZIEKACADEMIE

1. grote zalen: perfecte akoestische box-in-box met karakter, licht en zicht
2. circulatiehal kunstacademie: onverwachte openheid voor een boeiende ontmoetingsplek
3. danszaal met zicht op straat

Le Corbusier, klooster Sainte-Marie
de la Tourette, Eveux, 1956

De muziekacademie bevindt zich in haar geheel op de +1 en +2 met
uitzondering van de publiekere zalen op het gelijkvloers en ondersteunende
functies in de kelder. Hoewel het programma voornamelijk afgesloten boxen
vooropstelt vanwege akoestische eisen, zorgen de verschillende circulaties
voor afwisselende zichten en een samenhorigheid. Dans, voordracht en
woord krijgen een brede gang met zicht op de tuin en politie. Klassieke
leslokalen bevinden zich tussen twee uitkijkbordessen. De centrale trap,
die ook door de ABK gebruikt zal worden, heeft op elk verdiep een ander
bordes (variërend van foyer, aan leraarskamer, aan bibliotheek, in ateliers)
en vormt zo een sterke identiteit in het gebouw. De varierende korrel van de
specifieke programmaonderdelen is duidelijk leesbaar door de clustering,
er is zowel nabijheid als isolatie mogelijk. De grotere, publieke zalen zijn
integraal volgens het box-in-box principe te bouwen: de zware materialen
en plooien in de muren zorgen voor een verfijnde ruwheid met uitstraling.

LEGENDE -1
-1.1 Archief politie (415 m²)
-1.2 Douches vrouwen (100 m²)
-1.3 Vestiaire vrouwen (50 m²)
-1.4 Vestiaire mannen (100 m²)
-1.5 Douches mannen (50 m²)
-1.6 Technische ruimte (105 m²)
-1.7 Grote berging (60 m²)
-1.8 Sanitair blok (38 m²)
-1.9 Podiumberging (21 m²)
-1.10 Podium (10 m x 12 m)
-1.11 Archief AMWD (15 m²)
-1.12 Opslag kostuums (15 m²)
-1.13 Atelier decorbouw (25 m²)
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LEGENDE +2
2.1 Sanitair blok (51 m²)
2.2 Leslokaal algemene
muziekinitiatie/algemene
muzikale vorming (AMW)
(110 m²)
2.3 Leslokaal AMW en
algemene muzikale cultuur
(AMC) (92 m²)
2.4 Leslokaal slagwerk 1 (60 m²)
2.5 Leslokaal slagwerk 2
2.6 Leslokaal slagwerk 3
2.7 Leslokaal video en animatie
en media, muziektheorie (88 m²)
2.8 Bibliotheek (kunst en
partituren) (40 m²)
2.9 Leslokaal instrument/koor
(50 m²)
2.10 Leslokaal algemene
muziekcultuur, luisterpraktijk,
muziekgeschiedenis (75 m²)
2.11 Lokaal kunstgeschiedenis
(50 m²)
2.12 VDAB (bestaand)
2.13 Politie (bestaand)
2.14 Sanitair blok (toevoeging)
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POLITIE: FRONT- EN BACKOFFICE

Mies van der Rohe,
Barcelonapaviljoen, 1929

1. onthaal politie: nabijheid van de kunstschool, gemakkelijke toegang tot burelen en parking
2. kantoren in het hart van de kunstcampus

Het adres van de politie is afgesloten van de overige gebruikers: zowel
vertrouwelijke informatie als politievoertuigen kunnen afgescheiden binnen
de behuizing circuleren via een nieuwe circulatiekoker. Op het gelijkvloers
voorzien we de functies zoals in het bestaande plan, met toevoeging van
een extra verhoorlokaal en een verblijfkamer -18. We stellen voor het EHBO
lokaal te delen met de kunstencampus. Op de -1 voorzien we een royale
oppervlakte voor alle douches en vestiaires, praktisch gekoppeld aan het
onthaal aan de parking. De bureau’s laten we zo veel mogelijk intact, enkel
op de +1 voegen we bureau’s toe waar vroeger de douches waren. Op de
verdiepingen ontstaat er een kijkspel met de academies; de oostelijke trap
van de politie is verbonden aan de gemeenschappelijke tuin: hier is er de
keuze om in dialoog te gaan met de andere gebruikers - eveneens is het
mogelijk apart te functioneren via de westelijke circulatiekoker.

LEGENDE +3
3.1 Atelier keramiek (220 m²)
3.2 Sanitair blok (45 m²)
3.3 Ovenruimte (32 m²)
3.4 Glazuurruimte (23 m²)
3.5 Spuitcabine voor glazuur (25
m²)
3.6 Kleiruimte (27 m²)
3.7 Gips/mallen (27 m²)
3.8 Berging keramiek (34 m²)
3.9 Atelier grafiek (210 m²)
3.10 Berging grafiek (6 m²)
3.11 Atelier schilderkunst (300 m²)
3.12 Berging schilderkunst (18 m²)
3.13 Atelier tekenkunst (300 m²)
3.14 Berging tekenkunst met
berging voor grabbelpasactiviteiten
(46 m²)
3.15 VDAB (bestaand)
3.16 VDAB (uitbreiding in huidige
vertaalbureau, 400 m²)
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DE KUNSTACADEMIE

Gerrit Rietveld, Rietveldacademie
Amsterdam, 1966

1. ingetogen ateliers met muuroppervlakte, daklicht, ontmoetingsruimtes tussen de ateliers
2. beeldhouwkunst op het gelijkvloers: vervoer en lawaai vormen geen probleem

Het publieke gezicht van de kunstacademie - de foyer met cafetaria en
tentoonstellingsruimte - bevindt zich net als het beeldhouwatelier op het
gelijkvloers. Deze royale ruimte gelegen aan de tuin beantwoordt de specifieke
benodigdheden voor dit atelier. Alle overige ateliers bevinden zich op de +3.
Bergingen en specifieke lokalen zijn opgevat als boxen tussen de ateliers
waarlangs steeds gecirculeerd kan worden. We waarborgen voornamelijk
zenitaal licht vanuit het noorden voor een optimale werking, met punctuele
zichten naar de tuin en op Herentals. Een paar grote raamopeningen zorgen
voor veel muuroppervlakte voor het ophangen van werk, juist zoals in de
huidige werking van de academie. Een enfilade die zich strekt over een
kleine 100 meter waarborgt het sterk inclusieve karakter van de academie.
Wat betreft materialiteit denken we dat het zichtbaar maken van de structuur
van primordiaal belang is, de afwerking zelf zien we industrieel-sober.

paradox van het scheiden en het samenvoegen:
leven in de ingewanden van een vreemd lichaam temidden van Herentals

architecturaal project, met inbegrip van detaillering, lastenboeken, meetstaten. Onze ramingen bleken tot nu toe zeer
juist in aanbestedingsfase. Deze expertise laten we momenteel uitgroeien tot een zelfstandige praktijk. De bedoeling
is om deze expertise verder te verfijnen dankzij samenwerkingen met andere architecten.
vergaderingen en proces
We maken het onderscheid tussen drie soorten vergaderingen die tot een besluitvorming leiden:
- ontwerpvergaderingen: tussen de leden van het ontwerpteam;
- overlegvergaderingen: in aanwezigheid van het projectteam, inclusief bouwheer, gebruikers en eventuele andere
partijen;
- communicatie en raadplegingsvergaderingen: met derde partijen (brand, toegankelijkheid, bewoners, enz.)
Deze werking heeft als doel de contactmomenten te structureren. Wij centraliseren alle communicatie tussen het
ontwerpteam en de andere patijen via één contactpersoon, zodat er een duidelijk kanaal gevolgd wordt. Hierdoor
worden misverstanden, vergetelheden en fouten vermeden. Deze persoon zorgt ook voor de opmaak en de verspreiding
van de verslagen van de besluitvormingen.

COMMUNICATIE en PARTICIPATIE
Communicatie is sleutelbegrip in de aanpak van een proces, in het bijzonder in dit geval, gezien de talrijke belanghebbenden
en gebruikers.
Het uitzetten van verschillende vergaderingen is niet alleen zaak van procesverloop. Die verschillende vergaderingen
hebben op verschillende momenten verschillende doelstellingen (zie “proces”).
Maar naast die vorm van communicatie – tussen de directe actoren – is nog een andere vorm van communicatie even
belangrijk. Uiteindelijk zullen gebouwen in gebruik genomen worden door gebruikers en/of publiek.
Betrokkenheid van publiek of gebruikers kan in het perspectief van hedendaagse visies of ambities niet meer zomaar
alleen op het einde van een realisatieproces. Ook enkel maar tussentijdse raadplegingen of communicaties zijn niet
langer voldoende. Maatschappij, gebruiker en bewoner vragen vandaag een actieve betrokkenheid. Communicatie is
geen eenrichting meer van uitvoering naar gebruiker. Communicatie loopt in twee richtingen. Communicatie is sleutel in
het welslagen – lees: van accepteren tot werkelijke omhelzen - van het project door de gebruiker of het publiek.

AKOESTIEK

Eigenlijk is dat het beginsel van duurzaam: een plek waar men wil zijn en wil blijven, dat door iedereen gedragen wordt.

In het akoestisch advies tijdens het wedstrijdontwerp keken we naar de belangrijkste opties inzake de geluidisolatie,
de zaalakoestiek en de technische installaties. Het is onze bedoeling om de grote lijnen van het ontwerp in de juiste
richting te sturen. Deze uitgangspunten zijn de basis voor de verdere uitwerking van de akoestische maatregelen
op een veel gedetailleerder niveau, tijdens het definitieve ontwerp, in overleg met alle betrokkenen. Dit laatste is erg
belangrijk: de gebruikers moeten ook de kans krijgen om het ontwerp te sturen met hun ervaring en hun verwachtingen.

Van belang is evenwel dat deze communicatie hanteerbaar is. Noch mag ze te weinig motiverend zijn ten aanzien van
de gebruiker of het publiek. Noch mag ze te veel of verkeerde verwachtingen scheppen.

Het voornaamste aandachtspunt, gezien de verschillende gebruikers éénzelfde gebouw delen, is de akoestische
scheiding van lokalen. In de academie zijn er een aantal functies die geluid en trillingen veroorzaken, zoals de
danslokalen en de repetitieruimten voor instrumenten, en ook functies die een zekere stilte en rust vragen, zoals de
woordlokalen. Deze lokalen moeten onderling geïsoleerd worden, maar ook van de kantoorfuncties van de politie en
de VDAB, en van de aanpalende buren.
Dit wordt ten eerste nagestreefd door een juiste verdeling van de activiteiten in het gebouw, en ten tweede door
technische ingrepen (box-in-box, half box-in-box, zwevende vloeren, zachte vloerbekledingen, absorptie, enz.)

ENERGIE / ECOLOGIE
Deze dimensie streeft naar een minimale impact op de omgeving. We stellen voor om de volgende ontwerpstrattegieën
te bestuderen:
architecturaal
- zo weinig mogelijk afbraak en nieuwbouw;
- hoge compaciteit;
- hergebruik van bestaande gevelcompositie en structuren;
- hoge graad van flexibiliteit op lange termijn door groeperingen van functies en gebruikers
- eenvoudige en robuuste materialen (ruwbouw als afwerking, metselwerk, ...)
technisch
- goede isolatie: een grondige isolatie van muren en beglaasde gehelen.
- gezien het onregelmatig gebruik van de ruimte, geen vloerverwarming, wel traditionele verwarmingselementen;
- decentralisatie van de verluchting met warmteterugwinning (flexibiliteit en berperking van de ruimtelijke impact)
- decentralisatie voor eenvoud van onderhoud en beheer / indien niet mogelijk ten minste lokale warmwaterreserves voor
het beperken van verlies door kringen;
- recuperatie van regenwater (sanitair, onderhoud park);
Deze robuuste technieken die lange tijd meegaan en weinig onderhoud vergen, streven naar een maximale beperking
van de energiebehoefte. Indien gewenst kunnen bijkomende technieken toegepast worden, met zicht op het benutten
van duurzame energiebronnen, als zonnepanelen voor verwarming of elektriciteit, warmtepompen, enz. Deze technieken
zullen bestudeerd worden in functie van het beschikbare budget en het financieel rendement.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen communicatie en participatie.
participatie
In de eerste ontwerpfases is een echte participatie mogelijk, waarbij een werkelijke uitwisseling in beide richtingen
mogelijk is tussen ontwerpteam en belanghebbenden. Dit helpt het project te verankeren in plek en gemeenschap. Ook
helpt het anticiperen op wensen, eisen en mogelijkheden die het project beter maken en een vlot traject tot stand te
brengen.
communicatie
Na vastleggen van het voorontwerp en vastzetten van het project in de vergunningsaanvraag worden de mogelijkheden
tot participatie beperkter - weliswaar blijven de gebruikers fundamentele gesprekspartners. Betreffende minder directe
belanghebbenden verschuift het accent dan naar een continue communicatie. Een werf is nooit een aangename periode
voor de omwonenden. Een vlotte communicatie kan helpen om bekommernissen in acht te nemen en de onvermijdbare
lasten verdraagbaar te maken.
middelen: de maquette als centrale ontwerp-, participatie- en communicatiemiddel
Het gebruik van zeer leesbaar materiaal voor niet-professionelen is in participatie en communicatie fundamenteel.
Plannen, snedes en axonometrieën zijn zeer nauwkeurig maar moeilijk verstaanbaar voor de meeste niet-professionelen.
Perspectieven, tekeningen werken als noodzakelijke aanvulling. We werken veel met maquettes. Maquettes vragen
geen voorkennis. We stellen voor om bij elke fase van het project een maquette op grote schaal te bouwen, die als
referentie kan gebruikt worden voor de communicatie- en participatiemomenten.

DUURZAAM
Duurzaam projectmanagement reikt een scala van instrumenten en principes aan die zich als een dynamisch systeem
willen etaleren. Ze zijn instrumenten en leidraad; zonder dat ze de finaliteit zullen zijn van het project. De finaliteit van
het project ligt in het realiseren van een project waar iedereen in zal willen wonen en werken, die iedereen zal koesteren
maar ook zal motiveren. Dat bewust weet om te gaan met milieu, planning, budget, comfort en communicatie.
De formulering van deze instrumenten en hun onderlinge verhouding zijn het gevolg van enerzijds een weldoordachte
opzet alsook anderzijds als gevolg van toetsing aan de ervaring. Deze instrumenten en de onderlinge verhouding ervan
zullen alleszins bespreekbaar met de opdrachtgever. Nooit zal daarbij uit het oog verloren worden dat de installatie van
het projectmanagement een middel is om een beter, duurzaam en gedragen project in teamverband te ontwikkelen.

