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IN OPDRACHT VAN
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Molenvest 19-27
2200 Herentals

1 CONCEPT
De verhuis van beide academies naar het voormalige Belgacomgebouw zal dit gebouw en zijn ruimere omgeving nog beter op
de kaart zetten voor alle Herentalsenaars. Het project streeft
naar een harmonieus samenleven van zijn diverse gebruikers:
de politie en VDAB als reeds bestaande gebruikers en de vele
nieuwe gebruikers van de academies.
Dit schetsvoorstel tracht om met een minimum aan middelen het
bestaande gebouw in te vullen en aan te passen aan het gewenste
programma voor de Kunstencampus en hoofdcommissariaat
voor de politiediensten: berperkte aanpassigen voor de
kantoren van VDAB en politie, een verschuiving van het onthaal
van de politiediensten naar een ruimere, strategische plek en
de integratie van de werking van beide academies. Eén van
de uitgangspunten van dit voorstel is het garanderen van de
operationele zekerheid voor z’n huidige gebruikers.
Het kloppend hart én het visitekaartje van de Kunstencampus
wordt ongetwijfeld zijn ruime academiehal, de overdekte
tussenruimte tussen de beide gebouwdelen. De toegevoegde
waarde van de academiehal is drievoudig: het wordt
een ontmoetings- en verbindingsruimte, een flexibele
tentoonstellingsruimte en is een kostenvriendelijke, duurzame
ingreep om het volledige gebouw compacter te maken.
In de kelder bevinden zich twee voorstellingsruimtes: één grote
dubbelhoge ruimte die zichtbaar is vanop de straat en vanuit
de academiehal en één kleinere ruimte, onder de academiehal.
Een dubbelhoge doorgang onder het voorgebouw zorgt ervoor
dat het gebouwencomplex een duidelijk adres krijgt voor
alle verschillende gebruikers en garandeert een maximale
(toekomstige) doorwaadbaarheid naar het centrum; een
ontegensprekelijke meerwaarde voor de omgeving. De
hoofdtoegangen voor de Kunstencampus en politiecommissariaat
liggen op deze nieuwe informele routing. De toegang voor de
VDAB blijft behouden aan de Molenvest.
Om het Belgacom-gebouw voor de Kunstencampus en het
hoofdcommissariaat een meer publiek karakter te geven,
werden de meeste raamopeningen op de begane grond en in de
dubbelhoge doorgang verlaagd tot het afgewerkte vloerniveau.
Op deze manier ontstaat een maximale transparantie van alle
activiteiten naar de omgeving en wordt het gebouw een duidelijke
publieke speler, herkenbaar voor iedereen.
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2 PROGRMMA /
CIRCULATIE
De programma’s van de VDAB en de politie blijven behouden
op hun huidige locatie in het gebouw. We voorzien hier enkel
beperkte aanpassingen, nieuwe technieken en een vernieuwde
performante gevel. De operationele zekerheid van deze twee
gebruikers is het uitgangspunt. De politie krijgt een nieuw centraal
onthaal, gelegen onder de huidige kantoren, aansluitend bij de
ruime dienstparking én bij de publiek doorgang.
In de beschikbare lege ruimtes rondom VDAB en politie komen
beide academies. De academie voor Beeldende Kunst neemt
de volledige hoogste verdieping in beslag. Daaronder bevindt
zich de academie voor Muziek, Woord en Dans. Op de begane
grond, aansluitend bij de dubbelhoge doorgang, situeren zich
de gemeenschappelijke ruimtes: cafetaria, foyer, onthaal,
secretariaat en de grote academiehal.
In de kelder bevinden zich twee voorstellingsruimtes: één grote
dubbelhoge ruimte die zichtbaar is vanop de straat en vanuit de
academiehal en één kleinere ruimte, onder de academiehal. De
grote dubbelhoge voorstellingsruimte met uitschuifbare tribune
is rechtstreeks toegankelijk vanuit de foyer/cafetaria.
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De centrale academiehal biedt de werking van de Kunstencampus
extra ruimte op de begane grond maar is eerst en vooral de
plek waar de gebruikers van de academie, bezoekers en
cultuurliefhebbers elkaar ontmoeten en confronteren: ze
drinken er koffie in de cafetaria, bekijken samen een nieuw
beeldhouwwerk, genieten er van een voorstelling….
Anderzijds is de academiehal een verbindingsruimte tussen al zijn
aansluitende programma’s: de cafetaria, de voorstellingsruimte,
de muziek- en danslokalen en de verschillende ateliers. Allemaal
programma’s die de academiehal op totaal verschillende of
identieke momenten zullen activeren. Een grote trap wentelt op
het einde van de academiehal tot aan de ateliers op de hoogste
verdieping. Hier bevindt zich ook de grote nieuwe transportlift.
De oostelijke hoek van de site wordt omgetoverd tot een groene
stadstuin. De aanleg voorziet in een duidelijke circulatiezone
voor traag verkeer én een verzonken graszone waar het rustig
verblijven is. De stadstuin kan natuurlijk ook gebruikt worden
als beeldentuin. Een aantal bomen en klimgroen rondom zorgen
voor een groene beleving.
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4 SNEDES

impressie van een atelier met flexibele wanden en compartimentering
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5 VOORSTELLINGSRUIMTE
De programma’s van de VDAB en de politie blijven behouden
op hun huidige locatie in het gebouw. We voorzien hier enkel
beperkte aanpassingen, nieuwe technieken en een vernieuwde
performante gevel. De operationele zekerheid van deze twee
gebruikers is het uitgangspunt. De politie krijgt een nieuw centraal
onthaal, gelegen onder de huidige kantoren, aansluitend bij de
ruime dienstparking én bij de publiek doorgang.
In de beschikbare lege ruimtes rondom VDAB en politie komen
beide academies. De academie voor Beeldende Kunst neemt
de volledige hoogste verdieping in beslag. Daaronder bevindt
zich de academie voor Muziek, Woord en Dans. Op de begane
grond, aansluitend bij de dubbelhoge doorgang, situeren zich
de gemeenschappelijke ruimtes: cafetaria, foyer, onthaal,
secretariaat en de grote academiehal.
In de kelder bevinden zich twee voorstellingsruimtes: één grote
dubbelhoge ruimte die zichtbaar is vanop de straat en vanuit de
academiehal en één kleinere ruimte, onder de academiehal. De
grote dubbelhoge voorstellingsruimte met uitschuifbare tribune
is rechtstreeks toegankelijk vanuit de foyer/cafetaria.
De centrale academiehal biedt de werking van de Kunstencampus
extra ruimte op de begane grond maar is eerst en vooral de
plek waar de gebruikers van de academie, bezoekers en
cultuurliefhebbers elkaar ontmoeten en confronteren: ze
drinken er koffie in de cafetaria, bekijken samen een nieuw
beeldhouwwerk, genieten er van een voorstelling….
Anderzijds is de academiehal een verbindingsruimte tussen al zijn
aansluitende programma’s: de cafetaria, de voorstellingsruimte,
de muziek- en danslokalen en de verschillende ateliers. Allemaal
programma’s die de academiehal op totaal verschillende of
identieke momenten zullen activeren. Een grote trap wentelt op
het einde van de academiehal tot aan de ateliers op de hoogste
verdieping. Hier bevindt zich ook de grote nieuwe transportlift.
De oostelijke hoek van de site wordt omgetoverd tot een groene
stadstuin. De aanleg voorziet in een duidelijke circulatiezone
voor traag verkeer én een verzonken graszone waar het rustig
verblijven is. De stadstuin kan natuurlijk ook gebruikt worden
als beeldentuin. Een aantal bomen en klimgroen rondom zorgen
voor een groene beleving.

impressie van de voorstellingsruimte met zicht op de Molenvest
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7 IDENTITEIT
De Kunstencampus en hoofdcommissariaat voor de
politiediensten krijgen een nieuwe gevel en dus ook een
nieuwe uitstraling.
Enerzijds is er de strenge eis naar BEN die het noodzakelijk
maken om extra te isoleren en het bestaande schrijnwerk
te vervangen. Anderzijds willen we van de gelegenheid
gebruik maken om te onderzoeken hoe we het langgerekte
huidige Belgacom-gebouw beter in het straatbeeld kunnen
inpassen. Een verschaling dringt zich op. Het ritme van de
betonnen structuur is voor deze oefening het uitganspunt.
Voor de onderdelen VDAB en politie behouden we integraal
de ruwbouw. Hier voorzien we enkel nieuw schrijnwerk. Dit
kan snel worden geplaatst en op deze manier garanderen
van de operationele continuïteit. Om de onthaalzone van
deze beide gebruikers op de begane grond een meer
publiek karakter te geven, worden daar de raamopeningen
wel verlaagd tot het afgewerkte vloerniveau.
Voor de Kunstencampus kunnen we iets verder gaan en
hoeven we de ruwbouw niet noodzakelijk te volgen. Daar
willen we verder onderzoeken hoe we voor de verschillende
programma’s strategisch geplaatste open en gesloten
vlakken kunnen voorzien. Tegelijk moet de raamverdeling
een maximale flexibiliteit voor de toekomstige werking van
de Kunstencampus toelaten.
De eerste verdieping met zijn danszalen gaat mee op in
het publiek karakter van de begane grond. De ramen in de
muzieklokalen op de tweede verdieping krijgen kleinere en
dus intiemere raamopeningen en de ateliers beeldende
kunst op de hoogste verdieping krijgen minder, maar hogere
ramen en meer muren.
De bestaande ruwbouw wordt voorzien van heel wat
extra isolatie en een nieuwe lichte, budgetvriendelijke
gevelafwerking. Bovenop komt een raster dat de verticale
en horizontale geleding verder mee zal ondersteunen. Het
raster zal bovendien op de zuidgerichte voorgevel zo worden
gedimensioneerd dat het als zonwering zal dienstdoen.
Voor de andere gevels worden screens voorzien om
overbezonning tegen te gaan.

impressie van de dubbelhoge passage naar de stadstuin en het centrum
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8 ACADEMIEHAL
Het kloppend hart én het visitekaartje van de
Kunstencampus wordt ongetwijfeld zijn ruime academiehal,
de overdekte tussenruimte tussen de beide gebouwdelen.
De betekenis van de academiehal is drievoudig: het is een
ontmoetings- en verbindingsruimte, een grote flexibele
tentoonstellingsruimte én een duurzame ingreep om het
gebouw compacter te maken.
De binnengevels in het atrium worden minder drastisch
aangepast. De transmissieverliezen zijn hier immers
niet aan de orde aangezien de academiehal zorgt voor
een binnenklimaat. De binnengevel aan de zijde van de
academie wordt voorzien van nieuwe te openen raamdelen.
De pianoklanken kunnen dus de academie bezoekers te
allen tijde verwelkomen. De binnengevel aan de kant van
de politie wordt gesloten op gelijkvloers. De bovenliggende
verdiepen hebben enkel zicht op de academiehal maar
geen rechtstreeks contact.
De academiehal krijgt een grote glazen gevel, een glazen
dak en een imposante verbindingstrap.

impressie van de academiehal aansluitend aan de foyer, cafetaria en voorstellingsruimte

9 STADSTUIN
De opzet voor de buitenruimte is een interessante plek te
creëren waar de verschillende gebruikers van de site elkaar
kunnen ontmoeten, alsook een plek dat een bijdrage levert
aan het stadsweefsel van Herentals. We kiezen ervoor om
een groene stadstuin te maken, waarbij het gevraagde
programma een plek krijgt.
De tuin bestaat uit een verzonken graszone, voorzien van
enkele markante bomen en een mooie zitrand rondom.
Op de meest zonnige plek wordt een extra trede voorzien
en een bank langs de muur, waarmee er ook ruimte
is voor een openluchtvoorstelling. Op het gras worden
een aantal elementen geplaatst die als platform voor
openluchttentoonstellingen kunnen dienen, of als informele
zitplek.
Rondom de tuin wordt de circulatie georganiseerd naar het
onthaal van de politie, de fietsenstallingen en wordt ruimte
gelaten voor een toekomstige doorsteek voor fietsers en
voetgangers. We kiezen er bewust voor om de circulatie in
de randen te leggen. Zo hebben we een efficiënte ontsluiting
en vrijwaren we maximale ruimte voor groen. Door de
tuin te verlagen stemmen we de functionele circulatie af
met het verblijven. Eén secundaire verbindingen worden
gefaciliteerd door een stapstenen pad door het gras.
Tot slot worden er klimplanten tegen de fietsenstallingen
en muur geplaatst om de tuin van een volledig groene
omkadering te voorzien.
Het hemelwater van de site kan gebufferd worden in de
ondergrond van de tuin.

impressie van de doorwaadbare stadstuin en het onthaal van de politie

10 MOBILITEIT
CONTEXT EN OMGEVING
De projectsite is gelegen langs de Molenvest, de
historische stadsomwalling van Herentals. De Molenvest
is vormgegeven als een 2x1-wegprofiel, met een zeer
brede middenberm. Langs beide zijden van rijbanen wordt
geparkeerd. De middenberm is aangeplant met groen en
bomenrijen. Via N13a Lierseweg en Herenthoutseweg kan
op eenvoudige wijze de R15, de ring rond Herentals, bereikt
worden.
Langsheen de Molenvest zijn voornamelijk woonfuncties
gevestigd. De percelen zijn relatief smal en de
meeste woningen beschikken niet over een garage of
parkeermogelijkheden op eigen terrein. Aan de noordzijde
zijn enkele handelszaken gelegen. Ter plaatse kan er dan
ook op de middenberm geparkeerd worden. Hoewel het
kerngebied van de Stad Herentals een parkeerregulering
kent, kan er op de Molenvest nog onbeperkt vrij geparkeerd
worden. Dit resulteert in een zeer druk parkeerbeeld,
waarbij regelmatig parkeerzoekverkeer optreedt.

aangeven dat de uit te voeren mobiliteitsstudie maximaal
de onderzoekselementen van dergelijk MOBER reeds vanaf
het begin van het planningsproces zal meenemen, teneinde
de wetenschappelijke benadering te garanderen.
Dit betekent dat op basis van het geplande programma
en de aangeleverde cijfers door de Stad Herentals, een
inschatting wordt gemaakt van de huidige en toekomstige
verkeersstromen van en naar de projectsite. Deze cijfers
worden met de verschillende (nieuwe) functies afgetoetst
en waar nodig verfijnd. Op deze manier wordt een duidelijk
beeld verkregen van de te verwachten mobiliteitsimpact
van het centraliseren van deze functies.
Gegevens die niet door de Stad of de functies zelf worden
aangeleverd voor de bepaling van de te verwachten
verkeersgeneratie werden door MINT zelf aangevuld. Hiertoe
kan MINT terugvallen op eigen kennis en een verzameling
van diverse kencijfers met betrekking tot gelijkaardige
functies. Hierbij kan MINT gebruik maken van een ruime
eigen ontwikkelde databank met kencijfers vanuit diverse
gerealiseerde projecten en uitgevoerde studies.
Op basis hiervan is er een berekening gemaakt van de
totale verkeerstromen van en naar de site (en dit voor de
maatgevende spitsmomenten), waarbij eveneens aandacht
besteed wordt aan de te verwachte distributie van de
verschillende verkeersstromen.
parkeren

ONTWIKKELINGSENVELOPPE
Het projectdossier geeft een eerste inschatting van de
nieuw te verwachten verkeersdrukte en het mobiliteit
sprofiel van de bestaande functies op de projectsite.
mobiliteitsprofiel

Studiebureau MINT wil graag aangeven dat elk ontwerp en de
bijhorende mobiliteitsgegevens op een wetenschappelijke
manier dienen benaderd te worden. Hoewel het renoveren/
herbouwen van het ‘Belgacomgebouw’ niet de noodzaak
meebrengt om een MOBER op te maken, willen we graag

Zoals reeds aangegeven in de context van de planningsgebied
is parkeren een kernelement van de mobiliteitsstudie. Op
basis van het aantal bezoekers en werknemers, maakt MINT
een inschatting van de noodzakelijke parkeerbehoefte van
de vooropgestelde ontwikkelingsenveloppe op.
Tegelijkertijd wordt het parkeergebruik, op niveau van de
Molenvest (en de aanpalende interessante functies zoals
de bibliotheek) in kaart gebracht. Hiertoe voorziet MINT
een parkeeronderzoek waarbij op de meest maatgevende
momenten de parkeerdrukte in kaart wordt gebracht door
middel van kentekenregistraties. Op deze manier kan
eenvoudig de parkeerbezetting in de huidige situatie, maar
ook het parkeermotief van de geregistreerde parkeerders
in kaart worden gebracht. Door deze elementen samen
te brengen en te projecteren op het beschikbare

parkeeraanbod, kan aangegeven worden hoe men dient
om te gaan met parkeren.
Dit onderzoek wordt MINT noodzakelijk geacht aangezien
de parkeermogelijkheden op de site beperkt is. Door een
correcte inschatting te maken van de parkeervraag van de
functies die niet gefaciliteerd worden op de projectsite kan
de impact op de omgeving berekend worden. Op basis van
deze impact kunnen dan de geijkte oplossingsrichtingen
worden geselecteerd. Enkele mogelijkheden op basis van
een snelle projectscan zijn:
- Het aanpassen van de bestaande parkeerregulering op de
Molenvest tot een blauwe zone met bewonersparkeren;
- Het afbakenen van een kiss ’n ride-zone ten behoeve
van het ophalen of afzetten van kinderen ter hoogte van
de academies. Overdag kan deze kiss ’n ride-zone gebruikt
worden voor baliebezoekers van het hoofdcommissariaat;
- Het inschakelen van bijkomende parkeercapaciteit in
de onmiddellijke omgeving van de projectsite, zoals het
aankopen van de achterliggende terreinen of het dubbel
gebruik van de parking aan de bibliotheek.

ontsluiting op microniveau voor elke modi en ontstaat een
zeer fijnmazige ontsluiting.
Op basis van het verwachtte gebruik wordt de correcte
dimensionering van de toe- en uitritten berekend. Het
implementeren van de juiste toegangen voor voetgangers
en fietsers, zorgt samen met de juiste dimensionering
van rijbanen, hellingsbanen en parkeervakken voor een
verkeersveilig gebruik. Met betrekking tot de situering van
liften en trappen kan worden opgemerkt, dat de voetgangers
zo weinig mogelijk hinder dienen te ondervinden van het
rijdende verkeer.

UIT TE VOEREN ONDERZOEKSSTAPPEN
Zoals reeds aangegeven in deze visienota, werkt MINT
maximaal conform het stramien van een MOBER. Dit om
een zo goed mogelijke kwaliteit te garanderen tijdens het
onderzoeksproces.
Volgende onderzoekstappen zijn volgens MINT essentieel
om gedurende de concurrentiedialogen en de verdere
ontwerpstappen te komen tot een kwaliteitsvolle en
gedragen mobiliteitsvisie:

KWALITATIEVE VISIE

- Het uitvoeren van bijkomend verkeersonderzoek;

Het ontwikkelen van dergelijke sites is niet alleen een
cijfermatige oefening. Tegelijkertijd is het ook een
kwalitatieve visieontwikkeling. Door mobiliteit vanaf
het begin van het ontwerpproces mee te nemen is een
duurzame benadering hiervan gewaarborgd.

- Raming van de verkeersgeneratie van de vooropgestelde
ontwikkelingsenveloppe;

Door het centraliseren van de academies en de
mogelijke aankoop van de achterliggende percelen
kan de ambitie gedestilleerd worden dat de projectsite
ontwikkeld kan worden als een ontbrekende stapsteen
op schaal van Herentals. Met name voor voetgangers en
fietsers biedt het ontwikkelen van dit project de kans om
langzaamverkeersverbindingen op schaal van Herentals op
te waarderen. Het garanderen van de doorwaadbaarheid
door de site betekent een bres in figuurlijke vesten rond
de stad. Op deze manier zal het project een substantiële
meerwaarde betekenen voor het centrum en wordt
gekozen voor een duidelijk gedifferentieerde ontsluiting
waarbij aandacht wordt geboden voor een kwaliteitsvolle

- Projectie van de verkeersstromen en evaluatie;
- Projectie van de parkeervraag en uitwerken van
parkeerbalans en parkeervisie op niveau van het bouwblok;
- Het bijstaan van het ontwerpteam en noodzakelijk overleg
met stad en andere mobiliteitsactoren;
- Het uitwerken en rapporteren van een gedragen
mobiliteitsrapport.
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STABILITEIT
Voor de dragende structuur van dit project, zijn we bewust
vertrokken vanuit een pragmatische aanpak. Na een
eerste visuele analyse ter plaatse, bleek de bestaande
basisstructuur nog zeer goed in orde te zijn zodat die voor
het overgrote deel onaangepast blijft.
Slechts in enkele punctuele gevallen worden er
aanpassingen doorgevoerd, om de ruimtelijkheid en
functionaliteit van het bestaande gebouw te verbeteren.
Zo wordt er aan de straatzijde een vloer weggebroken om
een dubbelhoge ruimte te creeëren voor de theaterzaal.
Maar aangezien de kolommen vertrekken vanuit bestaande
keldermuren, bestaat er geen probleem voor wat betreft de
kniklengte van deze kolommen.
Een andere logische structurele ingreep, is de uitbreiding
van de kelder tussen twee bestaande keldervolumes.
Eigenlijk kan men deze tussenliggende ruimte zonder
schoringswerken uitgraven, aangezien er aan beide zijdes al
een keldermuur op diepte aanwezig is. Op die manier wordt
extra ruimte gecreeërd, zonder zware funderingsmassieven
te moeten uitvoeren.
Tenslotte wordt de parkeersituatie geoptimaliseerd, door
op enkele structureel logische plaatsen kolommen te gaan
voorzien en zo moeilijke ruwbouwknopen te vermijden.

AKOESTIEK
In het akoestisch advies tijdens het wedstrijdontwerp kijken
we naar de belangrijkste opties inzake de geluidisolatie,
de zaalakoestiek en de technische installaties.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.
De eerste twee aandachtspunten zijn de beheersing
van de mogelijke geluidhinder naar de omgeving en de
geluidisolatie tussen de lokalen onderling. Deze beide
aandachtspunten horen samen, want de middelen om ze
te beheersen zijn dezelfde.

In het programma zijn een aantal functies die geluid
veroorzaken, vooral de muziekruimten, maar ook de
dansruimte en de beeldhouwruimte die naast geluid ook
trillingen veroorzaken. Anderzijds zijn er ook veel lokalen
die een zekere stilte en rust vragen, zoals de woordlokalen.
Met de schikking van de ruimtes werd hier zo veel mogelijk
rekening mee gehouden; luidruchtige lokalen, zoals
muziekrepetitie, dans, beeldhouwen, grenzen niet direct
aan de andere gebruikers van het gebouw (politie, VDAB)
of aan de aanpalende buren. Qua interne organisatie is
getracht deze lokalen zo veel mogelijk te laten grenzen aan
minder gevoelige lokalen. De minder luidruchtige lokalen
zoals de grafische kunsten, schilderkunst, kunnen boven de
andere gebruikers voorzien worden zonder kans op hinder.
Deze indeling is goed doordacht.
De gebouwstructuur van de voorbouw, een stijf betonnen
skelet zoals gebleken is tijdens het vooronderzoek, is
ideaal om lokalen met lichte wanden in te bouwen. Voor de
verschillende types lokalen stellen we een inbouwpakket
samen dat afgestemd is op de functie van het lokaal:
- Algemeen: om loopgeluiden te dempen, wordt er op de
draagvloer steeds een zwevende chape voorzien.
- Voor lokalen met een hoge belasting door contactgeluiden,
meer bepaald de danslokalen, het slagwerklokaal, de
beeldbouwklas: op de draagvloer komt een zware zwevende
vloer.
- Wanden van lokalen zonder bijzondere geluideisen: lichte
gipskarton wanden op een enkelvoudig stijl- en regelwerk.
- Wanden van lokalen met hoge geluideisen: gipskarton
wanden op een dubbel stijl- en regelwerk, met een aantal
beplatingen afhankelijk van de geluideisen.

uitgangspunt een voldoende geluidabsorptie om de
luidheid in de ruimte te beheersen. Deze geluidabsorptie
is goed verspreid over de ruimte, zodat we kunnen werken
met grotere lokalen, zelfs met ‘open kunstlandschappen’.
- Ruimten waarin spraak of versterkte muziek belangrijk
is: hierbij is het uitgangspunt een relatief lage nagalm
voor een goede spraakverstaanbaarheid en een heldere
muziekweergave: dit bekomt men door goede combinatie
van volume van de ruimte en geluidabsorptie.
- Les- en oefenruimten voor niet versterkte
muziekinstrumenten: hierbij is het van belang om enerzijds
de luidbeid van de ruimte niet te veel te laten oplopen, door
voldoende geluidabsorptie te voorzien, anderzijds wensen
vele gebruikers dat de ruimte niet te droog klinkt, zodat
ook niet overdreven mag worden met geluidabsorptie. Uit
onderzoek blijkt dat de voorkeuren deels afhankelijk zijn
van het instrument: de grafiek hieronder geeft de nagalmtijd
die de muzikanten als aangenaam ervaren. Wij voorzien
daarom in de muzieklokalen een basis-geluidabsorptie om
de luidheid te beheersen, en vullen die aan met variabele
geluidabsorptie (te bespreken, bijvoorbeeld met gordijnen
of verplaatsbare panelen).
Tenslotte is het voor de gebruikers erg belangrijk dat een
goede ventilatie van de zalen toch niet hoorbaar is. Hiertoe
voorziet het ontwerp in ventilatie aan lage luchtsnelheden,
geluidarme roosters, goed gedimensioneerde geluiddempers
in de kanalentracé, en een trillingsdempende opstelling of
bevestiging van alle toestellen.
Het geluid van technische installaties in de buitenomgeving
wordt beheersd door deze installaties onder te brengen
in gesloten ruimtes – we vermijden installaties in
buitenopstelling – en alle tracés voor inname of afblaas van
lucht te voorzien van de nodige geluiddempers.

Het ontwerpteam kiest op basis van grondig onderzoek van
het programma en de mogelijkheden van de site resoluut
voor een stapje verder dan het BEN-concept, namelijk een
duurzaam laag-energiegebouw. Hierin compenseren we
het volledige energieverbruik voor verwarming met eigen
productie. Om een laag-energie en duurzaam gebouw te
realiseren, steunt het energieconcept op volgende pijlers:
- Compacte bouwvorm voor de optimalisering van
energieverbruik, materiaalgebruik en kosten.
- De richtlijnen uit de passiefhuis-standaard als
uitgangspunt voor een optimaal winter- en zomercomfort
met een extreem lage energiebehoefte. De isolatie en
luchtdichtheid van de gebouwschil vergen geen specifiek
onderhoud en zullen gedurende de hele levensduur van het
gebouw blijven renderen.
- Toepassing van vrije ‘gratis’ energie van de natuur en
passieve technieken.
- Hernieuwbare energie via plaatsing van een warmtepomp
(optioneel met een BEO-veld) en PV-panelen op het
beschikbaar dakoppervlak om zoveel mogelijk eigen
energie op te wekken.
- Duurzaamheid houdt ook in optimaal hergebruik van
materialen en ruimte. In deze filosofie worden zoveel
mogelijk ruimte, materialen en technieken herbruikt.
- Fasering. De duurzame leidraad in het ontwerp breidt
zich ook uit tot de uitvoering van de werken. De nodige
maatregelen zullen genomen worden zodat het gebouw
operatief kan blijven gedurende de renovatiewerken.

- Plafonds van lokalen met hoge geluideisen: verend
afgehangen geluidisolerende plafonds, met een aantal
beplatingen afhankelijk van de geluideisen.
- Gevels van lokalen met hoge geluideisen: voorzetraam
langs de binnenzijde, om de doos-in-doos constructie te
vervolledigen.

- Er zal een centrale stookplaats voorzien worden; deze
laat flexibiliteit naar de toekomst toe (bv overschakeling
naar nieuwe technieken zoals een stadsnet). Daarbij levert
een centrale stookplaats voordelen op energetisch vlak:
beter rendement door minder stilstandsverlies, kostprijs en
onderhoud.

Een belangrijk aandachtspunt voor de gebruikers is de goede
ruimteakoestiek van de zalen, de les- en oefenruimtes. In
een eerste benadering kunnen we de activiteiten indelen in
drie ‘akoestische’ types:
- Ruimten waar veel mensen samenkomen en individueel of
in kleine groepen (samen)werken: de tentoonstellingsruimte,
de ateliers voor beeldende kunsten. Hierbij is het
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Voorkeur voor de nagalmtijd in leslokalen muziekvolgens het volume van de ruimte en het
muziekinstrument

Passiefhuisconcept

Om zonder traditionele verwarmingsinstallatie een ruimte
warm te houden, moet het energieverlies zo klein mogelijk
zijn en de energiewinsten zo groot mogelijk. In een bestaand
gebouw is het zeer moeilijk om deze standaard te halen. Het
is echter onze ambitie om deze standaard zoveel mogelijk
te volgen zonder hieraan koste wat kost vast te houden.
De maatregelen zullen steeds afgewogen worden aan hun
financiële haalbaarheid.

Verwarming en koeling

Voor de verwarming en koeling van het gebouw wordt
gekozen voor een warmtepomp (optioneel gekoppeld aan
een BEO-veld). De ‘gratis’ energie uit de lucht/bodem wordt
in de winter gebruikt om het gebouw op te warmen en in de
zomer om het gebouw te koelen.
Als afgifte zal het bestaand radiatornetwerk uitgebreid
worden met koelplafonds. Op plaatsen waar er geen
afgiftecircuit aanwezig is of waar dit herzien dient te
worden, wordt er gekozen om uitsluitend te werken met
koelplafonds (ook voor verwarming). In combinatie met
een warmtepomp zorgen deze lage-temperatuur afgifteelementen immers voor een optimaal rendement.

Ventilatie

De nodige verse lucht wordt voorzien door een
ventilatiesysteem type D met warmterecuperatie. Dit
wil zeggen dat de warmte uit de afgezogen lucht wordt
overgedragen aan de inkomende verse lucht. Een ander,
zelfs belangrijker, voordeel van een ventilatiesysteem, is
de toename van het comfort. CO2 en andere hinderlijke
gassen zullen verdreven worden, wat een positieve
invloed zal hebben op het concentratievermogen van de
gebouwgebruikers.

Elektriciteit

Doordat de verwarming met behulp van een warmtepomp
wordt opgewekt, wordt het mogelijk deze elektriciteitsvraag
zelf op te wekken met PV-panelen. Door een gebouw te
voorzien van efficiënte apparaten zoals energiezuinige
computers, goede printers en efficiënte verlichting kan de
elektriciteitsconsumptie met 50% gereduceerd worden.
De toestellen in de HVAC-installatie zijn ontworpen om te
werken met een maximale efficiëntie; het ventilatiesysteem
wordt bijvoorbeeld aangedreven door zeer efficiënte
gelijkstroomventilatoren. In dit project wordt geopteerd
om het benodigd lichtniveau te halen met een maximum
specifiek elektrisch vermogen voor verlichting van maximaal
2 W/(m².100 lux) voor de gebruiksruimten.
Om het daglichtconcept ook op energetische wijze te
verzilveren wordt er daglichtdimming voorzien in alle ruimten
met daglicht. De infrastructuur voor data en distributie van

elektriciteit worden vanuit duurzaamheidsstandpunt zoveel
mogelijk behouden. Herstellingen en uitbreidingen worden
enkel, waar nodig, uitgevoerd.

Regenwater

Het grootste aandeel water dat dagelijks verbruikt wordt,
dient niet voor consumptie. Door regenwater te gebruiken
waar mogelijk kan veel bespaard worden op kosten voor
leidingwater. De spoeling van de toiletten worden voorzien
van regenwater.

Nazorg

Na de inregeling van het gebouw zal continu verder
aandacht moeten besteed worden aan het efficiënt
energiebeheer. Dit staat of valt met een goede energieen waterboekhouding. Een moderne energiemonitoring
zal instaan voor de opvolging van gas-, elektriciteit- en
waterverbruik. De energieboekhouding garandeert op deze
manier dat een intelligent ontworpen gebouw ook jarenlang
haar comfortdoelstellingen efficiënt kan waarmaken.

1 BEN-SCENARIO
Het oorspronkelijk gebouw wordt grondig gerenoveerd.
Als eerste ontwerpbeslissing is er gekozen om een atrium
te creëren tussen de bestaande gebouwen. Dit atrium
zorgt niet alleen voor extra oppervlakte maar zorgt ook
voor een betere compactheid en dus een daling van het
warmteverlies. Niettegenstaande er extra ruimte verwarmd,
gekoeld en geventileerd wordt zal het totale energieverbruik
voor meer bruikbare vloeroppervlakte dalen!
De energieprestatie
Een BEN-gebouw heeft een E-peil dat lager is dan of gelijk is
aan E40. Dit impliceert een primair verbruik van ongeveer
1.009 MWh dat het gebouw maximaal benodigd heeft.
Deze doelstelling wordt met ons concept gehaald.

De thermische isolatie (Umax, en K-peil)

Een BEN-gebouw heeft een K-peil dat lager is dan of gelijk
is aan K40. Deze doelstelling wordt gerealiseerd. Het
warmteverlies wordt zelfs nog verder teruggedrongen.

Minimumaandeel hernieuwbare energie

Het BEN-scenario verplicht 10 kWh/jaar/m² bruikbare
vloeroppervlakte primaire energie via hernieuwbare
energie op te wekken. We kiezen om dit op te wekken
via een PV-installatie: 107.330 kWh primaire energie of
42.932 kWh secundaire energie zal door een PV-installatie
opgewekt worden. In deze analyse wordt gekozen om op
het beschikbaar dakoppervlak PV-panelen te voorzien.
Aangezien een gedeelte van het dak verhuurd wordt aan
een telecombedrijf, is niet geweten welk dakoppervlakte
precies kan aangewend worden om een PV-installatie te
plaatsen.

Huidige

Voorstel

Parking

Binnen beschermd volume

Buiten beschermd volume

Dak en plafond

Collectieve kelder

Binnen beschermd volume

Buiten beschermd volume

Buitenmuren

U-vorm

Compacter door atrium

Compactheid

Gebouwschil
Dak
Buitenwand
Vloer
Buitenschrijnwerk

U = 0,10 W/m²K

Geen spouw en isolatie U = 2,0 W/m²K

U = 0,15 W/m²K

Geen vloerisolatie, vloer op volle grond

Akoestische isolatie bij tussenvloeren, isoleren vloer op volle grond

U = 0,85 W/m²K

U = 0,20 W/m²K

Niet geïsoleerde alu profielen, oude dubbele beglazing

U = 1,4 W/m²K (en Ug = 1,0 W/m²K)

U = 4,0 W/m²K, g = 0,50

g = 0,50

Zonnewering

-

Buitenzonnewering

Luchtdichtheid

-

4 m³/m²h
Technieken

TL8 (10 W/m²/100 lux)

TL5 (2 W/m/100 lux) bij vervangen verlichtingsinstallatie

Stookplaats van 2006 (870 kW)

Centrale stookplaats met warmtepomp

DDC-regeling

Afgifte: radiatoren/vloer- of wandverwarming en koelplafonds

Verwarming

Geen GBS
Afgifte: radiatoren

Ventilatie
Koeling

-

Systeem D met warmterecuperatie

Split-units

Via warmtepomp, afgifte: via koelplafonds

-

PV-installatie

Hernieuwbare energie

2 OPTIE LAAG ENERGIE
Graag maken we tenslotte nog de vergelijking met een laagenergie-scenario. Het referentiemodel is het basismodel
met een atrium; de besparingen worden cumulatief
weergegeven. In dit concept wordt de warmtebehoefte
volledig gecompenseerd door hernieuwbare technieken
(warmtepomp met BEO-veld en PV-installatie). Na de
renovatievoorstellen wordt een primaire energiebehoefte
van 38 kWh/m² bereikt. Dit komt ongeveer overeen met
een E-peil van 16.

Doorgedreven energieprestatie

Een BEN-gebouw heeft een verbruik van 1.009 MWh.
In het laag-energievoorstel zitten we aan de helft van dit
scenario! Duurzaamheid wordt in dit renovatievoorstel dus
veel verder doorgetrokken.

Minimumaandeel hernieuwbare energie

We streven ernaar om de verwarmingsbehoefte volledig
te compenseren via een PV-installatie. Er is dan in totaal
81.490 kWh secundaire energie nodig. Er zal dus nog
aanvulling op het resterend dakoppervlakte nodig zijn:
30 % van het dakoppervlak resulteert in 65 kWp, 61.716
kWh secundaire energie. De investeringskost van deze
installatie bedraagt 90.896 euro. In dit scenario voorzien
we 39 kWp meer PV-panelen.

Vloeren

Vensters (raam

Geen dakisolatie U = 2,0 W/m²K

Verlichting

Verlie

Meerkost laag-energie

Met een beperkte meerprijs van 399.502 euro kan een
laag-energiegebouw bereikt worden waarbij het verbruik de
helft kleiner is dan het verbruik van een BEN-gebouw (van
1009 MWh naar 404 MWh). Na calculatie zal de meerkost
zichzelf op 5,5 jaar terugverdienen.

Venster (beglaz

14 PROCESBEHEER
1 COMMUNICATIE EN RAPPORTERING - HOEKSTEEN
VAN HET ONTWERPPROCES
De ligging, de schaal en het aangehaalde eisenpakket zorgen
ervoor dat enkel de beste teams zullen voldoen aan de
verwachtingen voor de herbestemming van het Belgacomgebouw tot Kunstencampus en hoofdcommissariaat politie
te Herentals. Daarom was het niet alleen noodzakelijk
een team samen te stellen dat alle eisen invult maar
ook volop inzet op kwaliteit en vertrouwen. Zoals reeds
gekend werd gaan we ook hier een samenwerking aan
(in onderaanneming) met toonaangevende bureaus in de
disciplines architectuur, stabiliteit, speciale technieken en
EPB, akoestiek.
Ons team heeft al heel wat expertise in het ontwerpen én
realiseren van schoolgebouwen en publieke gebouwen. Het
sterkst mogelijke argument om ons team te presenteren
is uiteraard om u deze projecten uitgebreid te tonen. Dit
kunnen we hier niet doen maar er is steeds een mogelijkheid
om samen met de bouwheer en de toekomstige gebruikers
van de Kunstencampus, politie en VDAB enkele van onze
realisaties te bezoeken.
'processes don't drive projects, people do! (Richard Newton,
2005)
1.1 Doelstellingen
De objectieven of de scope van het project wordt voortdurend
beheerst door het verwezenlijken van meerwaarde en
managen van timing (fasering), budget (kostenoptimalisatie)
en kwaliteit (architecturaal en technisch) door alle actoren.
Alle partijen dienen samen te werken aan de realisatie van
het gezamenlijk beoogde, meest voordelige eindresultaat.
Als ontwerpteam zijn we ons ten volle bewust van het
wezenlijke belang van kostenbeheersing die over de
verschillende deelluiken heen loopt. Dit staat voor ons
echter steeds nauw in verband met het bewaken van het
vastgelegde concept, de beoogde kwaliteit, de bewaking
van de planning en de in achtname van de begrote
onderhoudskosten na realisatie. Kostenefficiëntie vraagt
dan ook een meervoudige aanpak:
Detaillering van het globaal budget
Het budget wordt vastgelegd door de ambitie van de
bouwheer op basis van het geplande programma. Naarmate

de timing vordert zal door studie het globale budget verder
worden gespecificeerd en opgesplitst in gedetailleerde
kostenramingen. Wordt het vooropgestelde budget (bv
onderdeel technieken, onderdeel vast meubilair, etc.)
overschreden dan wordt eerst op niveau van dit onderdeel
onderzocht of besparingen mogelijk zijn. Wanneer dit niet
haalbaar is, wordt het effect van de overschrijding op het
globale budget onderzocht. Hierbij is het noodzakelijk dat
we telkens de afweging maken ‘kost-kwaliteit’.
Belang van gedegen voorstudie
Een kostprijsefficiënte ontwikkeling van het project
verondersteld immers dat reeds in conceptfase de juiste,
rationeel-duurzame keuzes gemaakt worden en dat deze
keuzes onderling afgestemd worden. Belangrijk is dan ook
dat de opdrachtgever zijn eisenpakket zeer duidelijk bij start
van de studie presenteert en vastlegt zodat de ontwerpers
hierop adequaat kunnen inspelen.
Studie/uitvoeringsplanning
De werken worden van kortbij opgevolgd, waardoor proactief
en snel geanticipeerd kan worden. Een controle over de
vooruitgang van de activiteiten conform de vooropgestelde
planning is een absolute vereiste om ook de kosten te
beheersen en dit wordt ondersteund door vroegtijdige
identificatie van data, informatie of beslissingen die
planning beïnvloeden. De organisatie van het studieproces
volgens het stappenplan is hierbij een bijzonder waardevol
instrument.
Budgetcontrole
Op basis van de werfplanning en het resultaat van de
aanbestedingen wordt een financieel plan opgesteld en
bijgehouden (inschrijvingsbedrag, meer-en minwerken,
variante, etc.). Budgetcontrole heeft niet alleen als doel het
vooropgestelde budget te bewaken, maar zorgt ook voor
overeenstemming tussen de uitgaven en de uitgevoerde
werken. Het spreekt voor zicht dat het ontwerpteam zich
soepel opstelt om eventuele aanpassingen aan de plannen
of bestekomschrijvingen te aanvaarden, in het kader van
een gunstig eindresultaat.
Begroten van onderhoudskosten
De posten die hiervoor in de ramingen zijn opgenomen
zijn te beperkt, ze houden enkel rekening met de
eigenlijke bouwcampagne. Een gebouw kost in de
werkingsjaren ná oplevering immers veel méér dan
de initiële investeringsbedragen. Het getuigt dan ook
van ‘goed huisvaderschap’ om het totale kostenplaatje
te durven opmaken met de synthese van éénmalige
budgetten en jaarlijkse onderhoudsbudgetten. Deze
moeten dan gerelateerd worden aan de dito kosten. Het
bouwbudget sensu stricto mag dan ook slechts als één
van de budgettaire parameters beschouwd worden. De
kostprijs van de bouwcampagne moet gelinkt worden aan

de werkingskosten van de volgende decennia. De kosten
en baten van energieverbruik, onderhoud, duurzaamheid
van materialen en technieken, maintenance contracten, …
moeten de financiële return van bepaalde keuzes bepalen.
1.2 Gestructureerde organisatie van het overleg
Binnen deze samenwerking is overleg van uitermate groot
belang. Daarom wordt vanuit het team geopteerd om
drie verschillende groepen vast te leggen die het proces
structureren: een stuurgroep, een kwaliteitskamer en
een projectgroep. Het spreekt voor zich dat de groepen
uiteraard na overleg kunnen gewijzigd worden om een
optimale werking te garanderen.
De samenwerkingsovereenkomst moet een duidelijk
antwoord bieden op de korte termijn maar moet zeker en
vast kunnen anticiperen op lange termijn. Hiervoor vormt
goede communicatie de basis, samen met de (jarenlange)
geschiedenis van studies over de schoolsite en de expertise
die hiermee reeds werd opgedaan. Het uitermate goed
analyseren van deze informatie zal aangewend worden
om de overeenkomst van de opdracht vorm te geven. De
stad Herentals, in samenwerking met de architecten,
zal hiervoor in de beginfase alle werkgroepen en andere
actoren grondig consulteren.
De stuurgroep is samengesteld uit de leden met belangrijke
beslissingsbevoegdheden en eventueel bijgestaan
door belangrijke interne experts (financiën, secretaris,
communicatie, ...) in kader van het bouwproject. De
beslissingen over de ontwikkeling van de site worden
door de stuurgroep -na eventuele interne terugkoppeling
naar bijvoorbeeld raad van bestuur, derden, de eigen
administratie – uitgewerkt en vastgelegd. De stuurgroep
valideert met andere woorden formeel de voorgelegde
documenten, en geeft fiat voor de verderzetting of
bijsturingen van de opdracht. De stuurgroep wordt
geïnformeerd via de eigen projectleiders, die via de
projectgroep continu op de hoogte zijn van de voorstellen
en vooruitgang van het dossier. De stuurgroep heeft een
continu karakter met vaste samenstelling.
De kwaliteitskamer is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de bouwheer (stuurgroep/projectgroep), aangevuld
met belangrijke betrokken externe overheidsactoren (o.a.
brandweer, monumentenzorg, Ruimtelijke ordening, etc.)
en vertegenwoordigers uit het ontwerpteam. Ontwerpen en
beslissingen worden hier telkens voorgelegd, besproken en
geëvalueerd. De adviesgroep wordt in overleg samengesteld
en kan variëren in functie van de stand van zaken van het
project of in functie van bepaalde problematieken. De
adviesgroep heeft een continu karakter met wisselende
samenstellingen, bewaakt de openbare kwaliteit en zorgt

voor een perfecte voorbereiding voor een probleemloos
verloop van de vergunningen.
De projectgroep wordt op maat van het project samengesteld
bestaande uit vertegenwoordigers, projectleiders van
de bouwheer (en gebruikers) onder leiding van de
projectcoördinator en de studiecoördinator van het
ontwerpteam (aangevuld met de projectleiders, ontwerpers,
experts uit eigen ontwerpteam) en eventueel bijkomende
experts zoals veiligheidscoördinator. De projectgroep
omvat dus het traditionele overleg tussen “opdrachtgever”
en “ontwerper” dat continu doorheen de looptijd van
het project plaatsvindt. In deze groep onder leiding van
de projectcoördinator worden specifieke experten van
derden (milieucoördinator, studiebureau bodem, etc.)
betrokken. Onder coördinatie van de projectcoördinator
worden de ontwerpen, beslissingen, bouwprogramma’s,
etc. in samenwerking met de studiecoördinator, verfijnd
en voorbereid in functie van terugkoppeling naar de
kwaliteitskamer en validering door stuurgroep.
1.3 Communicatie met derden

– draagvlak creëren

De projectleider en het ontwerpteam bundelen de krachten
van de initiatiefnemer waardoor de jarenlange ervaring
optimaal gebruikt wordt. De tandem van technische kennis
en mogelijke communicatieve middelen zal aangewend
worden voor de continue wisselwerking tussen de
initiatiefnemers, alle leden van het projectteam en alle
externe betrokken actoren. Dit draagvlak zal zich ook
toespitsen op alle ‘Minder hinder’-communicatie met zijn
omgeving en derden. Het voortdurend afstemmen van het
bouwproces op zijn ruime omgeving zal iedere betrokken
partij ten goede komen.

2 PROCESVERLOOP
Om dit ganse proces te ondersteunen voorziet de
bouwheer best in een duidelijke en overzichtelijke data
cloud. Deze online tool kan aangewend worden als groot
kenniscentrum. Hierin zal alle informatie op een eenvoudige
en leesbare manier bewaard en behandeld worden. Via
een uitgewerkte mappenstructuur zal informatie voor alle
actoren beschikbaar zijn, dit zorgt dat de communicatie
vlotter en gerichter kan verlopen. Dit wil zeggen dat iedere
partij kan posten en raadplegen wanneer zij daarvoor door
de Penhouder gemachtigd worden. Hij zal er op toezien
dat de informatie up to date en overzichtelijk blijft. Iedere
partner zal op gepaste wijze verwittigd worden zodra nieuwe
informatie beschikbaar is.

