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Muziek - en Tekenacademie van 1968 tot nu

lapin dans les dunes / Leon Spilliaert

DE IDEE VAN EEN LANDSCHAP
De verhouding tussen MUWODA en BTK wordt in het huidige gebouw bepaald 
door de verticale gelaagdheid. Dit werkt weinig integrerend: MUWODA zit 
onderaan, akoestisch gebufferd in de sokkel/kelder, terwijl de BTK klassen op 
de bovenste verdiepingen baden in licht en zicht. 
Het verlangen van beide bewoners om een intensieve, geïntegreerde 
Academie tot stand te brengen wordt belemmerd door een skeptisch politiek 
cultuurlandschap en het ruimtelijk korset: op de veel te kleine wachtruime 
annex leraarshoekje na is er op dit moment geen noemenswaardige ruimtelijk 
samenwerking mogelijk. 

We stellen dan ook voor om de heersende gelaagdheid radicaal onderuit te 
halen door de uitbreiding als een horizontaal landschap te zien: een nieuw, zo 
open mogelijk veld waar beide academies elkaar ontmoeten en samen deel 
van zijn. Een leer-landschap als gemeenschappelijk platform induceert een 
grote verwevenheid van stromen en activiteiten tussen beide academies, in de 
overtuiging dat er een creatieve meerwaarde ligt in een menselijke synergie.

Het uitbreidingsprogramma richt het nieuwe landschap in en ter hoogte van 
de tussenruimte ontstaan ontmoetingsplekken met door- en overzichten. De 
openheid stimuleert interacties en nieuwsgierigheid voor ‘de andere’. 

De uitbreiding neemt de druk van de ketel waardoor de partners kunnen 
herademen. De huidige ‘co-existentie-uit noodzaak’ wordt uitgedaagd tot een 
meer intense ‘relatie-uit vrijheid’. Een kunnen en mogen, maar geen moeten.

ZOEK DE OLIFANT
De ‘Tekenacademie’ van Heist staat al sinds 1897 aan de voet van de berg, statig 
en voornaam het straatbeeld van de Oude God te bepalen. De huisjes staan er 
bescheiden bij. Na bijna 90 jaar werd ze vervangen door haar opvolger. Het werd 
een voor die tijd modern functioneel en zakelijk gebouw. 

Net zoals haar voorganger blijft de academie te midden de samenleving, maar 
ze neemt wel een dwarse en eigengereide houding aan. Het is een markant 
ding geworden, pragmatisch en met een bepaalde lef gebouwd, gedreven op 
het weinig ontziend cultuuroptimisme van de jaren ’60. Ondanks de beglaasde 
zijgevels, oogt de academie afstandelijk en gesloten, haast gefortifieerd. De 
zware donkere, dichte ‘sokkel’ met kleine inkomdeur en te nauwe sas versterkt 
de vervreemding. Het contactoppervlak met de gemeenschap is quasi nihil. Er 
is amper relatie met de straat, de ondergrond, de bergflank, de tuin, de buren. 
De academie zoekt de hoogte en het licht op. Het zicht op de omgeving en het 
vergezicht op het Kempisch landschap is fantastisch maar de voorgevel blijft 
blind… 

Deze lezing lijkt streng maar het is dan ook een onaf gebouw. Het ‘hart’ werd 
nooit gebouwd waardoor de ledematen er wat wezenloos bij staan. Ze zijn er 
wel maar maar verhouden zich niet tot elkaar. Het verweesde binnengebied, 
verworden tot parking, is symptomatisch voor de leegte die vol had moeten zijn. 
De kunstwerken boven de inkompui doen de ware inhoud vermoeden. Zonder 
hen kon het gebouw evengoed een zwembad, een technische school of een 
gewezen Belgacomkantoor zijn.

Eenmaal binnen slaat het defensief gevoel radicaal om en kom je in een andere, 
open en tactiele sub-wereld. 
De gangen ademen de sfeer van volgeladen en met terpentijngeur of 
achtergrondmuziek gevulde spouwen uit. Ze zijn, bij gemis aan een echte 
gemeenschapsruimte, ingepalmd tot zones van informele relaties en 
communicatie. Hier gedijt en ontwikkelt zich een creatieve gemeenschap. 

Wat ook meteen opvalt is de wederzijdse vestandhouding tussen BTK en 
MUWODA. Het blijven weliswaar herkenbare entiteiten maar ze lijken een 
‘cohabitation’ te zijn aangegaan.  Ondanks, of misschien wel net dankzij het 
strak en ondertussen te klein keurslijf zijn ze aan elkaar gehecht geraakt, 
letterlijk en figuurlijk. 
Om uit deze situatie een meerwaarde te halen, leggen beide organisaties 
een grote versatiliteit aan de dag; een kwaliteit die we verder willen inzetten 
in het ontwerpvoorstel. De unieke uitgangspositie van 2 academies onder 
1 dak betekent een inhoudelijke meerwaarde, zeker in een al ontzettend 
gefragmenteerde samenleving.

“It takes two to tango…”,
een tango met een wat eigenzinnige ouwe olifant dansen vergt tact, moed en vooral goesting en doorzetting,

totdat je doorhebt dat je helemaal niet met de olifant zelf dient te dansen maar enkel de dansvloer moet aanpakken. 
“alors on danse…”



simulatie straatniveau - zicht vanaf de Oude God
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9 / de cluster PRJ
- Net om de hoek van de huidige vleugel ‘slagwerk’

- Onderaan en achteraan, dus akoestisch wat gebufferd

11 / nieuwe leraarskamer 
- op de overgang tussen BTK en MUWODA

- in de luwte, aansluitend op de patio
gemeenschappelijk ?

10  / de Patio
brengt licht en zicht in de 

aanpalende ruimten en gangen

DE BALK EN DE SCHIJF 
De huidige cademie is een BALK met veel verdiepingen: de rijkelijk verlichte 
lokalen van BTK rusten op de vrij gesloten, donkerbruine MUWODA-sokkel. 

De ambitie van het landschap wordt vertaald in een horizontale SCHIJF. 
Door de schijf over de sokkel door te drukken verdwijnt de sokkel als gesloten 
entiteit en wordt ze mee betrokken in de brede basis van een nieuw open 
leerlandschap.

De kelder is geen kelder meer en de balk krijgt een gelijkwaardig complement. 

RUIMTELIJK : 

° DE SCHIJF CREEERT EEN MAXIMAAL CONTACTOPPERVLAK TUSSEN 
BESTAAND EN NIEUW

Eerder dan een uitbreiding met nieuwe volumes, vleugels of aanbouwen wordt 
een maximaal contactoppervlakte met de bestaande bouwdelen opgezocht. De 
impact van het nieuwe project is overal en tegelijk voelbaar in de gehele sokkel. 
De versmelting van bestaand en nieuw kan starten: 2 academies onder één en 
hetzelfde dak.

° DE SCHIJF INTERFEREERT MAXIMAAL MET DE CONTEXT

De huidige gebouwen staan er afstandelijk bij: ze genieten van een vergezicht 
maar hebben voor de rest geen voeling met de grond waarop, noch de omgeving 
waarin staan. 
De schijf klapt deze houding letterlijk volledig om. De academie gaat plat en vol 
op de helling liggen. In één beweging verbindt ze voor-en achter, beneden en 
boven, links en rechts. De relatie met de onmiddellijke context wordt bewust en  
intensief opgezocht:

• Op het ‘STRAATNIVEAU’ maximaliseert de schijf de relatie met de Oude God 
door zich tot aan de rooilijn uit te strekken. De academie ‘gaat de straat’ op 
met een nieuw en open gezicht. 

• Op het ‘TUINNIVEAU’ reikt de schijf frontaal tot aan de achterbouwlijn met 
een nieuwe gevel aan de Hof van Riemenstraat, het zicht gericht op de 
beschermde Parktuin van de Vrederechter.

• Aan de oostflank houdt de schijf een respectabele afstand tot de buren en 
geeft ze plaats aan de ‘Bergaf’, een nieuwe stedelijke doorsteek.

• Aan de westflank wordt de private sfeer van de smalle steeg langs de muur 
van de Vrederechtertuin naar binnen getrokken. 

NEDERZETTINGSLOGICA 
Een schijf laat zich vlot organiseren:
De ruimten worden onderling geclusterd, rekening houdend met : 
- De onderlinge functionele relaties en vereisten,
- De verbondenheid met de bestaande ruimtes
- De akoestische eisen en beperkingen 
- Het uitzicht en de lichttoetreding
- De nood aan luwte, stilte en geborgenheid 
- Het publieke toegankelijk karakter en/of breed gebruik

Bovenstaande parameters - die een soort nederzettingslogica vormen- werden 
losgelaten op het Programma van Eisen. Hierdoor kregen alle functies een 
welonderbouwde plaats binnen de schijf.

Het gros van de lokalen zoekt logischerwijs (centrifugaal) de buitengevels op 
waardoor het centrum vrij blijft voor het hart van de academie; het auditorium. 

schetsje auditorium 
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12 / de cluster BTK 
- Een vleugel met een eigen identiteit en 

- Door middel van bestaande trappenhuis verbonden met huidige BTK 
- Met een rustig zicht over de tuin en met

- Met hoge ruimten
- En het modellokaal op de kop

9 / de cluster PRJ
- Net om de hoek van de huidige vleugel ‘slagwerk’

- Onderaan en achteraan, dus akoestisch wat gebufferd

7b / de cluster Instrumenten & Samenspel bis
- Een vleugel met een eigen identiteit 

- Met lage bezetting en
- Rustig in de luwte op het tuinniveau

- Akoestisch goed gebufferd van de zijgevel

5 / de cluster AMV
- Theorielokalen met hoge bezetting,

- Op straatniveau dus makkelijk te bereiken
- Bel- étage

8 / Muziek- en kunstgeschiedenis
-  Gemeenschappelijk theorielokaal 

13 / Binnengebied / Beeldentuin
- Een publiek doorwaadbare beeldentuin beheerd en ingevuld door de Academies

- Aansluitend, een overdekte berging voor afvalcontainers, e.a.

4 / de cluster Woordkunst
- Grote en flexibele ruimten

- Dicht bij de inkom 
- Makkelijk open te stellen voor publiek

3 / de Expo-ruimte
- Aansluitend op  de inkom, de foyer en de wachtruimte

- In de vitrine dus met een brede ‘exposure’
- Met gedifferentieerde sub-ruimten waaronder 

  hoge ruimte voor grotere werken

2 / Inkom en (gemeenschappelijk) Secretariaat
- De inkom blijft op dezelfde locatie op de grens tussen ‘balk’ en ‘schijf’

- Het secretariaat ligt centraal en is makkelijk te vinden. Het kijkt uit over de inkom, 
doorgangen en wachtruimte

2 bis / Wachtruimte
- Overzichtelijke ruimte, centraal in inkomzone

- Met sociale controle vanuit secretariaat
- Kan ingezet worden als extra expo-ruimte (bv. eindejaarstentoonstelling)

6  / het Auditorium 
-  Dubbelhoog en centraal te midden van de schijf

- De oefenruimte als hart van de academie: 
  voor solo en samenspel, dans en zang,

-  Trial and the real thing, stilte en applaus

1 / de verdiepingen BTK 
blijven ongewijzigd

11 / nieuwe leraarskamer 
- op de overgang tussen BTK en MUWODA

- in de luwte, aansluitend op de patio
gemeenschappelijk ?

10  / de Patio
brengt licht en zicht in de 

aanpalende ruimten en gangen

7a / de cluster Instrumenten & Samenspel
- Een cluster rond de patio

- Direct gelinkt met de bestaande muzieklokalen

8 / Inkom
-  Een nieuwe inkom aan de Hof Van Riemenstraat

- Op de hoofdcirculatieas doorheen de schijf
- Eerder voor internen
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simulatie van de inkom - wachtruimte - expo
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ONTWERP HET CONTACTOPPERVLAK
HET FUNCTIONEEL CONTACT
Beide academies bezitten samen een veelheid aan verschillende ruimten die 
onderling met elkaar gelinkt zijn. Deze linken zijn vooral functioneel: ruimten 
hebben elkaar nu eenmaal nodig om goed te kunnen werken binnen het groter 
geheel. Wanneer dit geheel in oppervlakte met meer dan 30% toeneemt komt 
de functionaliteit van de bestaande circulatie onder druk te staan omdat de 
beproefde relaties en hiërarchie tussen de ruimtes onderling verandert. 
Bovendien komen er veel nieuwsoortige ruimtes bij die op hun beurt in het 
geheel opgenomen moeten worden.
Het ontwerpen van de circulatie is dan ook het meest essentiële aspect van het 
project. 

Eerder dan functioneel ‘aankoppelen‘ op de bestaande circulatie zorgt het 
schijfconcept ervoor dat de bestaande circulatie integraal opgenomen wordt in 
het nieuwe geheel van circuleren.
Opnieuw wordt getracht om het contactoppervlakte zo groot mogelijk te maken 
en zo veel mogelijk ruimten bij de vernieuwing te betrekken. 
Hierdoor kunnen de ruimten onderling makkelijker nieuwe relaties aangaan, van 
plaats wisselen of migreren naar een ander deel van het gebouw. De circulatie 
laat deze flexibiliteit toe. 

De gangen op beide verdiepingen worden in de nieuwbouwdelen doorgetrokken 
zodat er telkens 2 ‘loops’ ontstaan. Deze rondgangen linken alle ruimten, nieuwe 
en bestaande, zonder enige hiërarchie, tot een verbindend geheel. Bestaand en 
nieuw lopen dus letterlijk in elkaar door.
Deze benadering is vooral functioneel, maar er valt meer in het spel te beleven. 

HET EMOTIONEEL CONTACT
De ‘wayfinding’ doorheen een academie moet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
een school, niet louter functioneel zijn, noch moet ze, zoals bv bij een Cultureel 
Centrum, onvoorwaardelijk openstaan voor iedereen. 
In de Academies kan de circulatie ‘geïnterioriseerd’ worden. Dit wil zeggen dat 
ze er meer specifiek voor de gebruikers is en tot op zekere hoogte moeilijker te 
begrijpen voor bezoekers; er is een subtiele maar belangrijke mentale drempel 
die er voor zorgt dat het altijd een beetje als ‘binnendringen in een andere 
wereld’ aanvoelt.

Dit gevoel wordt georganiseerd door de circulatie als een verbrede 
belevingsruimte te zien.
De kleuring, sfeer en betekenis van een academie ontstaat immers niet enkel 
vanuit de klasruimten of ateliers maar net ook door wat ‘ernaast’ of ‘ervoor’ 
gebeurt. ( De manier waarop BTK nu reeds haar gangen inpalmt en optilt tot 
kleine expo/werkruimte vol kleur en terpentijn is typerend…)
De circulatie wordt een aaneenschakeling van plekken die deels toegeëigend 
en zelfs ingepalmd kunnen worden. De circulatie wordt een (be)leefruimte die 
representatief is voor de eigenheid van de Academies.

Vooral wanneer, in tegenstelling tot een gewone school, de bezetting, 
doorstroming en frequenties van leerlingen en leraars sterk wisselt, stijgt het 
belang van de circulatie als een gemeenschappelijke leefruimte, net omdat er 
minder identificatie is met de lokalen zelf.
Dit gevoel van een doorlopende leefruimte wordt verkregen door de gangen 
plaatselijk te verbreden en differentiëren tot verschillende subzones en ruimten, 
elk met een eigen doorzicht en overzicht, karakter, kleur en nevenbestemming. 
Bewegen doorheen de academie wordt op die manier een gevariëerde beleving 
die nieuwe inzichten biedt, letterlijk en overdrachtelijk, in werelden die anders 
verborgen zouden blijven. Niets plezanter dan eens een kijkje te nemen aan de 
andere kant. De ‘loop’ neemt je voortdurend mee op ontdekking doorheen de 
verschillende delen en sferen van de academies. Het is er goed buurten.

Het centraal gelegen auditorium zorgt hierbij voor de noodzakelijke oriëntatie. De 
doorzichten - zowel horizontaal als verticaal en diagonaal - werken integrerend 
zodat iedereen zich steeds kan verhouden en positioneren in het geheel.
En telkens op het einde van elke nieuwe verbindingsas: een gekadreerd zicht op 
de omgeving.

Uiteindelijk draait het allemaal om intermenselijk contact: tussen leraar 
en leerling, tussen leerlingen onderling, jongeren en ouderen, bezoeker en 
gebruiker, publiek en performer, BTK en MUWODA.

INKOM, WACHTZONE EN EXPO
De inkom en de wachtzone worden ‘losgelaten’ als ruimtes: ze blijven op hun 
huidige plek, maar gaan op in het hybride veld van de circulatie. 
De inkom is een ruime ontvangstruimte die, in tegenstelling tot de huidige 
situatie, staat voor een overzichtelijke oriëntatie en onthaal, gecombineerd met 
een transparant secretariaat. 

Onmiddellijk aansluitend op de inkom bevindt zich ‘de wachtzone’. Deze ruimte 
is opgevat als een grote vestibule/foyer die medieert tussen de straat en de 
Academies zelf. 

Nolli-circulatieplan straatniveau

Nolli-circulatieplan tuinniveau

CIRCULEREN

Het is geen afgesloten ruimte maar een ‘vlek’ tussen inkom, auditorium, klassen 
en exporuimte. Een vlek met veel hoeken en kanten, een dubbele kolommenrij, 
een gelaagdheid met uitzichten en doorzichten. Ze kan vrijelijk en wisselend 
ingericht en ingevuld worden met lees-zit en hanghoeken, een grote tafel, een 
living, als deel van een expo, als formele foyer voor een vernissage en voor de 
ontvangst van genodigden en publiek. 
Maar ze is ook een circulatieruimte tussen voor en achter, links en rechts en 
boven en onder. De nieuwe wenteltrap verbindt de onderliggende kleedkamers 
met de bovenliggende danszaal. 

Het is dus een plek van tijdelijkheid, verblijven, ontmoeting en communicatie. 
Hier kan al eens luider gesproken worden zonder te storen, kunnen ouders hun 
kind van buitenaf zien en kan naar hartenlust naar de andere gekeken worden., 
hoe die beweegt, spreekt, zich gedraagt, kijkt en doet. 
Ook dit is academie.

De vlek loopt zijdelings over in de expovitrine die zich verder langs de voorgevel 
uitstrekt naar de meer luwe exporuimte. 
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simulatie tuinniveau / hoofdcirculatie tussen auditorium en cluster MUWODA
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FOCUS OP FUNCTIES

HET AUDITORIUM
Het nieuwe auditorium is de centrale ruimte die momenteel nog ontbreekt en 
die er voor zorgt dat de academies zich kunnen organiseren én,  samen met de 
tentoonstellingsruimte, kunnen profileren. 
Het auditorium is de ruimte die gebouwd zou worden maar er nooit kwam,
Dit ‘gemis’ bepaalt tot op vandaag de beperkte ruimtelijke werking binnenin de 
academie en haar virtuele afwezigheid in de straat.

Door deze nieuwe ruimte centraal te plaatsen, krijgt ze niet alleen functioneel-
organisatorisch maar ook inhoudelijke –symbolisch de plaats die ze verdient.

Ze wordt als deels doorzichtig voorgesteld, heeft een zenitale lichtinval en sluit 
aan op een patio. Ze kan eenvoudig en naar believen verduisterd en afgeschermd 
worden of net volledig opgelicht en doorzichtig zijn. 
De beglaasde wanden worden akoestisch ontdubbeld uitgevoerd. 
Een laag gordijnen organiseert de doorzichten en inzichten, van afgesloten 
tot volledig open en laat tegelijk toe om de nagalm en geluidsdrukniveau te 
organiseren.

Het is de ruimte voor solo en samenspel, dans en zang, try-outs en the real 
thing; stilte en applaus. Je kunt er een solist zien oefenen, een groep repeteren, 
een leraar dirigeren, Er worden examens afgenomen en publieke voorstellingen 
gegeven. Er kan gefeest worden maar er kan ook stilte en duisternis zijn. 

“EEN ACADEMIE IS GEEN CULTUREEL CENTRUM”
De academie is niet ontworpen als een “gebouw voor bezoekers”, het is in 
de eerste plaats een ‘huis’ voor internen. De ontwerpfocus ligt dus op het 
dagdagelijks functioneren.  

In die zin is het auditorium een andersoortige zaal dan deze in CC Zwaneberg: 
niet de finaliteit, maar het oefenen en experimenteren staat er centraal. 
Het is de schroom voorbij om te oefenen in een transparante zaal in plaats van 
een gesloten box. 
Het overstijgt het huidige dogma dat alles zich achter gesloten deuren moet 
afspelen en onderlijnt het vrijgevochten denken van de academies.

simulatie auditorium met zicht op inkomzone



simulatie van een MUWODA (boven) en een BTK klas (onder)

DE KLASSEN
Het overgrote deel van de klassen in de Academies zijn eerder werkruimtes 
dan klassieke, schoolse klaslokalen. Het zijn zeer informele ruimtes, die, in 
vergelijking tot een standaard schoolse situatie, veel frequenter van gebruikers 
wisselen. In die zin werden de lokalen opgevat als hoog-functionele, inwisselbare 
casco’s: no-nonsense robuuste materialiteit, daglicht, akoestisch kwalitatief, 
gebruiksvriendelijke wanddetaillering en uitgerust met alle nodige technieken 
(wateraansluiting, -afvoer). Ze zijn ietwat generischvan karakter: het zijn ten 
slotte de gebruikers zelf die de ruimtes kleuren. 

De klassen voor MUWODA zijn de plekken van afscherming. Ze zorgen voor 
de noodzakelijke stilte en beschutting zodat oefenen en falen ongestoord 
kan doorgaan. Het zijn eerder introverte ruimtes; ze vormen luwte-nissen in 
een drukke academie, in een druk leven. Vanuit de lokalen wordt wel steeds 
doorzicht gegeven op zowel interieur (het auditorium) als omgeving zodat men 
zich ten allen tijde kan oriënteren. 

Eén raam kadert het landschap. Gordijnen dempen het licht en de nagalm en 
brengen zachtheid en traagte. De vloer is uit dempend rubber. Het licht golvend 
plafond is absorberend en geluidsdiffuserend. De wanden zijn rustig en licht.

De klassen voor BTK hebben eenzelfde basisopbouw, maar zijn toch net anders. 
Deze afdeling verdraagt en vraagt een zekere inkijk; de ruimtes hebben een 
vloer-plafond groot ‘atelierraam’ met uitzicht op de bomen en de parktuin.
De wanden en plafond zijn wit en klaar om ingenomen te worden. De vloer is uit 
gepolijste beton. Morsen mag.
Tussen de gang en de klassen is een raampartij voorgesteld; geen vitrineraam,  
maar een raam waar werk op en tegen geplaatst kan worden en gerust ook een 
kast, rek of materiaal tegen kan staan.  Zo ontstaat een gefilterd en gekleurd 
doorzicht vanuit de academie, door de ateliers naar de achterliggende parktuin 
van de Vrederechter.

Met deze expressie wordt de tweeledigheid van deze academie uitgedaagd: BTK 
en MUWODA onder één dak.
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STEDENBOUWKUNDIGE  OPZET

ACADEMIES OP DE KAART
Hoewel de huidige academiegebouwen zich als een ietwat afzijdige anomalie 
opstellen, neemt de gehele Academiesite onmiskenbaar een bijzondere positie 
in binnen het uitgespreide weefsel van Heist-op-den-Berg. Als eindpunt van 
de hoofdstraat (Bergstraat) en als voet van ‘-den-Berg’, markeert de site de 
kruising van het natuurlijke met het (sub)stedelijke. Door haar locatie vervult 
de site een intrinsiek belangrijke rol in het tot stand brengen van een kritiek 
overgangsmoment op kleine, middelgrote en grote schaal. 
De cluster van stugge volumes, die vanaf de begane grond vrijwel blind zijn, 
slaagt er duidelijk niet in om een gelaagde relatie met de omgeving aan te gaan. 
Op de verharde doorsteek na, schiet de huidige Academiesite tekort om zich als 
authentieke en organiserende entiteit in de gemeente te profileren. 

Het schijfontwerp wil de Academies als ruimtelijk ankerpunt revitaliseren. Het 
‘op-den-Berg’ wordt uitgebreid met een ‘in-den-Berg’. De verticale, statige dame 
wordt gecomplementeerd met een horizontale, transparante compagnon die de 
randen van het perceel opzoekt en die zich, zonder opdringen, van binnenuit 
toont aan Heist. De nieuwbouw blijft –de korrel van de buurt respecterend– 
bewust zo laag mogelijk door zich in te bedden in de helling. In haar totaliteit 
is het ontwerp enerzijds een resultante van een programmatorisch-ruimtelijke 
vraag en anderzijds de hefboom die een nieuwe relatie doet ontstaan met de 
verstedelijke voor-, natuurlijke zij- en sub-verstedelijke achterkant. 

WERKING VAN DE SITE OP MACROSCHAAL
GRUP EN MASTERPLAN

Heist-op-den-Berg werkt aan een aantal parken die als ijkpunt fungeren in de 
routing rond en door de stad: in het Noorden ligt het bospark “Bergbos” (1), iets 
oostelijker de historische “berghelling” (zie masterplan van Planners) (2) en in 
het Zuiden wordt het nieuwe recreatie- en landschapspark “Hof Ter Riemen” (4) 
aangelegd. Wat deze parken ijkt in de stad, is de specifieke rol die zij afzonderlijk 
vervullen. 
Aangezien de site van de Academies (3) op deze route ligt, stellen we voor om 
deze mee in te zetten als (groene) stepping stone, dan wel met eigen specifieke 
identiteit.

WERKING VAN DE SITE OP MESOSCHAAL
DE BERGAF

Vertrekkende vanuit de logica van het stedelijke weefsel kan een bepaalde 
typologie afgeleid worden om ook de Academiesite te doorwaden. 
Waar het overgrote deel van Heist-op-den-Berg het alom gekende Vlaamse 
stratenmodel volgt, tekent zich ter hoogte van de berg een patroon van radiale, 
smalle stegen af die de natuurlijke topografie van den Berg insnijden en trage 
assen vormen waarlangs voetgangers en fietsers kunnen afdalen en klimmen. 
Aangezien de Academies aan de basis van deze helling staan, lijkt het bijna 
vanzelfsprekend dat de veradering van het stratenpatroon op dit perceel 
aanvangt - een oorspronkelijke situatie die in ere hersteld wordt

Naar analogie van de ‘Bergop’ straat, dopen wij de nieuwe doorgang die de 
schijf van de Academies flankeert om tot de ‘Bergaf’. 
De kwaliteit van de Bergaf wordt mede gevormd door een belangrijke voorzet 
uit het Masterplan; waar de site vroeger tevens voor gemotoriseerd verkeer 
doorgankelijk was, is dit nu niet langer een voorwaarde. Om den Berg te 
verbinden met het hart van de gemeente wordt het Gouden Plein omgevormd 
tot volwaardige voetgangerszone en de berghelling in ere hersteld, zonder 
keermuren. Dit plan heeft ook zijn uitwerking op de Oude Godstraat. In het 
masterplan worden 3 suggesties gedaan voor het ontsluiten van de Academies, 
waarvan wij de volgende zeer waardevol vonden in relatie tot het schijfontwerp: 
door de Academies via een ontdubbelde kiss&ride ter hoogte van het Gouden 
Plein en de Herentalsesteenweg te ontsluiten, kan de Oude Godstraat volledig 
autoluw worden. Het komen-en-gaan van leerlingen kan zich zo verweven met 
de vernieuwde activiteit rond het Gouden Plein en de berghelling. 
Wanneer de Oude God het statuut van woonerf krijgt, worden de Academies 
rondom rond door trage randen ontsloten; dit bestendigt de continuïteit van de 
publiek toegankelijke bergstegen en benadrukt de Academiesite als eind- en/of 
beginpunt van Heist. 

MORFOLOGIE VAN DE BERGSTEEG

Het “overgankelijke” karakter van de site wordt ook in de materialiteit van de 
doorgang benadrukt. Waar de stedelijke rand van de Oude God een natuurlijke 
rand ontmoet, vervaagt de graad van verstening, om vervolgens ter hoogte van 
de Hof van Riemenstraat weer geleidelijk aan te verharden. Bij de tuin van de 
Vrederechter en buur Guido laat de betonstenen ondergrond van de doorgang 
zich vanuit de voeg mee vergroenen en worden de stenen plaatselijk zelfs 
weggelaten. De tuinmuren rond het perceel worden er zachter en natuurlijker: 
afsluiting uit betonplaten maakt plaats voor begroeide draadafsluiting of bemost 
houten hekwerk. In de Bergaf wil de aanvang van den Berg stedelijk genoeg zijn 
om de overgang naar centrum Heist in te luiden: het profiel van de helling laat 
zich daarom vertanden in een luie trap. De Bergaf krijgt hierdoor een bepaalde 
vertraging en cadans. De doorgang reflecteert zo de intimiteit van een tuin, 
maar blijft net stedelijk genoeg om als publieke doorgang herkend te worden. 
Met een minimum aan bijkomende ingrepen wordt zo op een heldere manier de 
transitio van de site tot uiting gebracht.

PARKEREN

Om een overdaad aan parkings te voorkomen en één coherente, eenduidige 
parkeerlogica voor de hele buurt te introduceren, dient de verwarrende 
parkeersituatie van vandaag grondig herzien te worden. Het RUP hieromtrent 
indachtig, zal de site voor het KTA ontwikkeld worden tot woon- en parkeergebied 
voor het KTA zelf, een kinderopvang, de Academies en enkele nieuwe 
woningen. Als de Oude God autoluw wordt, zal de Academiesite bijgevolg 
een uiterste autogrens markeren: enkel voetgangers, fietsers, hulpdiensten 
en het occasioneel laad- en losverkeer zal de gevel van het Academiegebouw 
moeten kunnen bereiken. Voor het trage verkeer houdt dit in dat het traditionele 
benaderingsprincipe van voor- (inkom) en achterzijde (parking), plaats zal maken 
voor een soort “rondom rond”: de benadering vanuit straat- en tuinniveau is dan 
quasi gelijkwaardig. 
We kiezen er daarom voor om de parking op de Academiesite aan de Hof van 
Riemenstraat volledig te saneren en dit gebied mee te ontwikkelen als een 
publiek toegankelijk, groen binnengebied dat volwaardig onderdeel uitmaakt van 
de Academies. De enige uitzondering op deze ingreep zijn de parkeerplaatsen 
voor mindervaliden, die op minstens 30m van beide ingangen voorzien worden.
De toegang tot het tuinniveau krijgt zo een belevingswaarde die in lijn ligt met 
de bekende bergstegen van Heist, terwijl het straatniveau zich relateert aan de 
stedelijke activiteit rond het Gouden plein. 

Groene stepping stones in en rond Heist-op-den-Berg
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1. Het ontwerpvoorstel wijkt af van de voorgestelde bebouwingscontour van 
de zone om ruimtelijk én inhoudelijk te kunnen voldoen aan de Algemene 
Voorschriften omschreven in datzelfde RUP : 
“ Art 1 / Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen en constructies worden afgestemd 
op de onmiddellijke omgeving waarbij een aantal criteria in overweging worden 
genomen. 
- morfologisch: het straatbeeld..,schaduwcreatie, gevelopbouw, dakvorm, de 
uitsprongen en het materiaal- en kleurgebruik worden op een doordachte, 
samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd.
- functioneel: er dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan 
bezonning, lichtinval en privacy. De potentiële hinder dient aanvaardbaar te zijn 
voor de aangrenzende functies. “

Toegelicht:
Deze uitbreiding houdt rekening met de morfologische korrel van de context. Het 
straatbeeld van de Oude Godstraat is de laatste eeuw nauwelijks veranderd, wat 
haar uniek maakt binnen de Vlaamse context. Dit authentiek straatbeeld wordt 
enkel door de bestaande academie visueel verstoort, een hoogmoedfoutje uit de 
jaren ‘60. Dit ontwerp wil niet een tweede keer een olifant in een porseleinwinkel 
zetten en wijkt daarom af van de voorgestelde bebouwingscontour omdat deze 
te drastisch is. Wij willen een zachtaardig gebouw aan de Oude Godstraat.

Bovendien dient opgemerkt dat “het Kerkplein en omgeving” beschermd is als 
dorpszicht. Een prominente rand van dit dorpszicht wordt gevormd door de 
Oude Godstraat (die trouwens als straatgeheel opgenomen is op de Inventaris 
Bouwkundig Erfgoed en meerdere beschermde woningen telt). Dit is een extra 
reden om de bestaande “anomalie” aan de rand van het beschermd dorpzicht, 
naast een beschermde woning én park, niet te versterken en een zachtaardige 
stedenbouwkundige geste naar de omgeving te maken

Toegepast:
- Aan de straatzijde blijft de nieuwbouw beperkt tot 1 bouwlaag van 4 meter 
hoogte. De voorgestelde bebouwingscontour stelt hier een hoogte van 10meter 
en op het kopse volume zelf 16 meter voor. Dit zou leiden tot een nieuwe 
morfologische (schaal)breuk in het straatbeeld en zet de Oude Godstraat én 
overburen aan de straat ter hoogte van de nieuwbouw in de namiddag volledig 
in de schaduw. 

- Volgens de bebouwingscontour mag ter hoogte van de woning aan de 
Oude Godstraat 12 de nieuwbouw met een kroonlijst op 10,6 meter tegen de 
bestaande fietsenwinkel met kroonlijst op 7,6 meter worden aangebouwd. Deze 
aansluiting met een 3 meter hoge “gap” geeft ons inziens aanleiding tot een 
nieuwe morfologische schaalbreuk. 
Dit ontwerpvoorstel, dat zelfs lager blijft dan de fietsenwinkel, houdt minstens 
4.5meter afstand ten opzichte van deze perceelsgrens. Hier vormt zich een 
nieuwe publieke doorgang, de “Bergaf”, zoals geduid in voorgaand hoofdstuk.

De kroonlijsthoogte blijft ongewijzigd doorheen de Bergaf. Het RUP schrijft hier 
een maximumhoogte van 13 meter voor met een 45° logica. Vooral aan deze 
zijde valt de abrupte schaalbreuk van artikel 5 van het RUP-voorstel op. 

Dit voorstel toornt dus noch aan de straatzijde, noch ter hoogte van het 
binnengebied hoog boven de omliggende bebouwing uit. 

Door het verleggen van de gevraagde publieke doorgang naar de perceelsgrens, 
creëert het voorstel een setback ten opzichte van de kleinschalige woningen aan 
de Oude Godstraat én het achterliggende binnengebied, wat de morfologische 
inpassing in het omliggend weefsel ten goede komt. 

Dit ontwerp vormt geen hinder voor de buurt.

2. Het ontwerpvoorstel interpreteert de term “binnenplein” of “binnentuin” als 
een publiek toegankelijke omrande buitenruimte binnen de bestemmingszone 
van de Academie, zei het echter niet letterlijk temidden de gebouwen maar 
temidden de bebouwde context van de Academies. Het is een beeldentuin die 
baadt in zonlicht.

3. De publieke doorgangen worden niet “doorheen” maar “langsheen” de 
bebouwing voorzien: 1 aan elke laterale zijde. 
Omwille van voorgaande morfologische benadering én omwille van evidente 
beheersconficten en privacy, lijkt het ons onwenselijk om een publieke as 
doorheen het hart van de Academies te leiden. 
Nu de publieke doorsteek doorheen de parktuin van de Vrederechter niet 
doorgaat, is de positionering van de doorsteek relatiever en kiest dit voorstel om 
de doorgang te laten uitmonden op de beeldentuin van de Academies. 

Gezien de Academiesite voor fietsers zeer bereikbaar wordt, zijn bijkomend een 
160-tal fietsparkeerplaatsen voorzien. Deze zijn strategisch verdeeld over heel 
de site en vormgegeven naargelang hun positie:
- Bij de ingang aan de Oude Godstraat staan 50 niet-overdekte 
fietsaanleunbeugels (bekend stadsmodel), goed voor 100 fietsen. Door de 
grootste fietsenstalling hier te voorzien, laten we opnieuw vermenging toe 
tussen toevallige passanten die Heist met de fiets komen bezoeken en de 
studenten van de Academies zelf. De ritmering van de beugels flirt met deze 
van de nieuwe gevel.  
- Op de hoek tussen de Oude God en die nieuwe Bergaf, pal in het 
midden tussen de twee ingangen tot de Academies, wordt een overdekte, 
lineaire fietsenstalling voorzien voor zo’n 40 fietsen. De overkapping sluit aan 
op de wachtgevel van de buur en maakt dat de aanvang van de Bergaf meer de 
dimensies van een intieme doorsteek krijgt, waarna deze zich weer opent tot een 
gemiddelde breedte van zo’n 4,7 meter. 
- Bij de ingang op tuinniveau wordt eenzelfde lineaire fietsenstalling 
voor 20 (of meer) fietsen voorzien om ook aan deze zijde directe ontsluiting 
mogelijk te maken. We beogen een lineaire fietsenstalling met beperkte visuele 
impact en een informeel karakter, waardoor deze niet noodzakelijk als klassieke 
fietsenstalling herkenbaar is en in de groene omgeving van de Bergaf op zal 
gaan.

WERKING VAN DE SITE OP MICROSCHAAL
ACADEMIEGEBOUW EN BINNENGEBIED 

Het maximale contactoppervlak aan de buitengevel en de traagheid rond de site 
maken dat de activiteit in de Academies de directe omgeving (subtiel) kleurt:
- aan de Oude God toont de expo zich zeer direct via de glazen vitrine
- langs de Bergaf en de tuin van de Vrederechter kan men momentaan 
musicerende studenten zien
- aan de achterzijde bevindt zich een tweede inkom die doorzicht geeft 
op het auditorium en de hoofdcirculatie doorheen het gebouw. Tevens is 
de vermenging van de Academies hier zichtbaar door de aanwezigheid van 
overkoepelende lokalen voor zowel BTK als MUWODA 

Bij de ontsluiting met de Hof van Riemenstraat, worden de Academies 
geëxterioriseerd in een publiek toegankelijke, doch afsluitbare beeldentuin. 
Hoewel het RUP het huidge binnengebied als een centrale (eerder onderbelichte) 
doorgangsruimte met doorzichten vanuit de academie en de buurt voorstelt,  
is in dit schijfontwerp de voorkeur gegeven aan een publieke buitenruimte 
die duidelijk onderdeel uitmaakt van de Academie en die hierdoor beheerd 
en afgesloten kan worden. Dankzij haar ietwat intimistische karakter kan zij 
toegeëigend worden door de studenten; misschien gaat hier op een zonnige dag 
een tekenatelier door, ontstaat er een spontane jamsessie of wordt het tijdelijk 
een extensie van de exporuimte aan de Oude Godstraat. Toevallige passanten 
kunnen zo, ongedwongen, het curriculum van beide Academies ontdekken. De 
site van de Academies krijgt met de publieke beeldentuin als derde stepping 
stone in het RUP een volwaardig authentieke kleuring.

AFWIJKING RUP ACADEMIE
Dit ontwerpvoorstel is vatbaar voor een afwijking op het “RUP Academie”. 
Het voorstel vraagt niet om een wijziging want het wijkt niet af op de bestemming, 
wel op de specifieke inplantingsvoorschriften. 
Het voorstel wijkt meer bepaald af van de bebouwingscontour en geeft een 
interpretatie aan “publieke doorgang” en “binnengebied”, vermeld in de 
voorschriften, onder artikel 5 / Zone voor Academie. 

Dat hiervoor een afwijking mogelijk is, wordt omschreven in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening / Hoofdstuk 4. Afwijkingen van Stedenbouwkunige 
Voorschriften :
“Art. 4.4.1. §1. In een vergunning kunnen, na een openbaar onderzoek, beperkte 
afwijkingen worden toegestaan op stedenbouwkundige voorschriften en 
verkavelingsvoorschriften met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen 
en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. 
Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft: 
1° de bestemming;      
2° de maximaal mogelijke vloerterreinindex;                    
3° het aantal bouwlagen.”

Na juridisch advies menen we dat het ontwerpvoorstel een beperkte afwijking 
op het voorliggend RUP is. “Beperkt” is een rekbaar begrip. Nevenstaande 
motivaties duiden volgens ons op het beperkt karakter van deze afwijking: 
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gabarit van fietsenwinkel 
Oude Godstraat 12

setback in huidig ontwerp: 
De Bergaf

inkom tuinniveau
in huidig ontwerp

ommuurde binnentuin / 
beeldentuin

in huidig ontwerp

maximale bouw-enveloppe volgens bebouwingscontouren art 5

afwijking op 
bebouwingscontour

RUP Academie / grafisch plan door Technum 25/10/10 met inplanting van het schijfontwerp

uiterste bouwcontour volgens RUP
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simulatie inkomzone Hof Van Riemenstraat met beeldentuin
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ÉÉN GEVEL, ÉÉN DAK

DE RENOVATIE…
De renovatie van de huidige oost -en westgevel van de bovenbouw dringt zich 
meer en meer op.
Het huidige schrijnwerk is verouderd, niet isolerend en bovendien zeer tochtig 
en dus aan vervanging toe.
We stellen voor om bij vervanging net niet opzoek te gaan naar een nieuwe 
gevelexpressie maar om het nieuwe schrijnwerk op de verdiepingen in materiaal, 
vorm en detaillering nauw te laten aansluiten bij de huidige expressie, wil men 
geen hopeloos mislukte facelift maken. 

De donkerbruine sokkel blijft best behouden omdat ze een compositorische  
basis voor de volledige bovenbouw vormt.
De gevel kan in opbouw afgewerkt worden met de verderzetting van het 
gevelconcept dat rondom rond de academies loopt. Bestaande openingen 
kunnen vergroot worden, nieuwe gemaakt
Lijkt misschien te vreemd om een beglaasde gordijngevel voor een baksteengevel 
te plaatsen maar zo wordt zowel de isolatie als het verouderd schrijnwerk 
aangepakt. 

ART IN RESISTENCE ?
De Westgevel is de meest kenmerkende en beeldbepalende gevel van de 
Academie voor Heist Centrum. 
Het is de gevel die niet naar de Berg wil kijken maar enkel geïnteresseerd lijkt in 
zijn eigen licht, ongeacht buur en gemeente.
We willen deze jaren ‘60 houding uitdagen door voor te stellen om een 
kunstproject te lanceren dat omgaat met deze complexe attitude.
“Door één welbepaalde ruimtelijke ingreep op de (west)gevel wordt het gebouw, 
in zijn omgang met Heist op den Berg bevraagd”.

HET NIEUWE DAK
Het dak is de genoegzaam gekende ‘5de gevel’. De schijf unifieert de op dit 
moment versnipperde daken tot één nieuw daklandschap. Vanaf de eerste 
verdieping van de balk en van bovenop de berg kijkt men uit over dit nieuwe 
verstedelijkte veld. 
Het dak wordt, analoog aan een Japanse tuin, opgevat als een (onbetreedbaar) 
kijklandschap (liefst zonder de PV panelen), een egaal veld van groenig  grind 
maar daartussen de oranje gelakte centrale daklichtribben en de helblauwe 
lichthapper boven het modellokaal. Het te verwachten dakmos is bovendien 
zeer welkom.
 
Op het hoogste hoofddak worden PV panelen voorzien, rekening houdende met 
de bestaande lichtkoepels  

DE NIEUWE GEVEL
De nieuwe gevel van de Academies wil vooral doen wat de huidige gevels niet 
doen: integreren en inzicht geven. Dit inzicht wordt vrij letterlijk opgevat:

De gevelstrip aan de Oude God is een volledig beglaasde vitrine, geplaatst voor 
de massale(en te behouden) donkerbruine facade. 
• De expo staat ‘in de kijker’ en de wachtzone / foyer geven doorzicht tot in 

het met bovenlichten opgelichte auditorium, het hart van de Academies .
• De huidige dagdagelijkse toegang blijft behouden en wordt overluifeld door 

het dak van de schijf die tot aan de hoek doorloopt. De luifel markeert de 
inkom, verzacht de overgang en nodigt uit tot binnenkomen. 

De oostgevel aan de Bergaf en de zuidgevel aan de tuinzijde zijn opgebouwd 
uit grotendeels beglaasde gordijngevels die, in functie van zonwering en 
verluchting, deels opaak ingevuld kunnen worden. 
• De muzieklokalen op het straatniveau zijn uitgevoerd met een massieve       

balustrade om storend inzicht te vermijden,
• De lokalen voor BTK zijn voorzien met glas tot op de grond.
• De intiemere muziek lokalen lokalen op het tuinniveau liggen dieper achter 

een beglaasde doorgang, die zorgt voor een akoestische en visuele buffer. 

Noordgevel = Straatgevel Oude God

Zuidgevel = Tuingevel Oude God
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IMAGO VAN DE ACADEMIES
Met dit ontwerpvoorstel willen we de verhouding tussen het verleden en de 
toekomst van de Academies duidelijk definiëren. Naast het ruimtegebrek is de 
nieuwe huisvesting ook een kwestie van uitstraling, expressie en dus imago.

Het laten zijn van het verleden, met alle kwaliteiten en gebreken is essentieel 
voor de verderzetting van de Academies op deze plek. 
Het lijkt onzinnig om de ‘oude gebouwen’ te willen maskeren of converteren  naar 
het nieuwe. Dit zou afbreuk doen aan hun eigenzinnige kracht en weerstand die 
ook voor lucht, licht en uitzicht gezorgd heeft.

We willen het verleden een nieuwe setting bieden waarin het een vernieuwde  
rol kan spelen. 
De schijf bemiddelt hierbij en biedt een stevige basis.
De schijf neemt de hoofdrol over en plaatst de massale volumes aan de Oude 
Godstraat op een tweede plan, alsof het compositorische blokken geworden zijn.

De tijden van de blinde voorgevel, afstand  en vergezichten gaat over in een tijd 
van inzichten en doorzichten, nabijheid en directheid. 

één gevelwrap - van de Oude Godstraat via de Bergaf (boven), naar de Vrederechtertuin tot de Vrederechtersteeg (onder)

EPILOOG

Architectuur is zoveel meer dan loutere problemsolving, het overstijgt het 
basale organigram of de optelsom van de ruimtebehoeften. In die zin schuifelt 
het architectuurontwerp richting ‘Kunsten’ waar een muziekstuk meer is dan de 
noten, een schets meer dan haar verzameling lijnen. 

Architectuur geeft expressie en bij elk ontwerp mik je als architect op de 
uitdrukking waarvan je denkt dat de eindgebruiker zal verrijken. Dit houdt een 
soort ‘method acting’ in; “ik ben een puber en ik ga naar de dansles, welke 
ruimte kan mij boeien ?”, “Ik ben een oudere dame en ik kijk uit naar de avonden 
waarop ik in mijn atelier mijn ding mag doen, hoe wil ik me omringd voelen ?”. 

Dit aspect van architectuur kenmerkt, meteen haar verschil met ‘de Kunsten’: 
architectuur werkt voor een reële gebruiker en niet voor een eigen curriculum. 
Hierin bevindt zich het “fijnere touwlopen”: onze architectuurontwerpen moeten 
absoluut functioneel zijn maar tevens een nieuwe expressie durven geven; ze 
moet uitdagen, vernieuwen, onverwacht uit de hoek komen, anticiperen op wat 
komt.

Zo was het ons snel duidelijk dat ook dit project niet over vormgeving an sich, 
noch over het in mekaar puzzelen van een complex programma gaat. 

Het project draait om het plaats- en plekgeven van momenten van vrijheid, 
vreugde en verdriet voor de bange solist, de trotse opa, de vermoeide leerkracht, 
de ambitieuze danseres, het kwetsbare model,... en het expressie geven aan de 
onderlinge raakvlakken.

En cours hebben we de olifant gevonden en volop aanvaard, met sympathie.

?

NOOT: de uitvoering van de schrijnwerken ‘westgevel’ is niet inbegrepen 
in deze opdracht en maakt deel uit van de toekomstige renovatie.

Oostgevel = Gevel langs Bergaf

Westgevel 
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TEKTONIEK & MATERIALITEIT
TEKTONIEK
De tektoniek van de Academies is even eenvoudig als helder; een grid van slanke 
ronde stalen kolommen draagt de betonnen vloerplaten. Staal laat toe om met 
fijne secties te werken. De kolommen staan zichtbaar los in de ruimte, aan de 
rand van de wanden, aanwezig maar niet in de weg. 
De kolommen hebben geen hoeken, geen richting en draaien enkel rond zichzelf. 
Ze komen overal terug als een herkenbare lijn.  

MATERIALITEIT
Eerder dan een preselectie van materialen voor te schotelen, willen we nadenken 
over parameters die de keuzen bepalen. Er zijn de functionele vereisten zoals in 
de Outputspecificaties bepaald maar er is natuurlijk meer. 

Het schijfconcept grijpt substantieel in op de huidige gebouwen door ze mee 
in het verhaal op te nemen. Er ontstaat een ‘compositiesituatie’ waarbij telkens 
de vraag naar de relatie oud-versus nieuw gesteld kan worden. De bestaande 
bouwvolumes worden in de schijf opgenomen en ingebed. Ze worden er deel 
van. Wat vroeger een buitengevel was, wordt nu een binnenmuur.

We willen deze spanning aanwenden om, in overleg met de academies een 
collectie aan materialen, texturen en kleuren aan te leggen.
Enerzijds zijn er de typerende jaren 60 materialen: ze verslijten amper, zijn 
samenhangend in kleurtoon en textuur en ademen degelijkheid uit (spil van 
onderstaand moodboard). 

moodboard

Anderzijds is er de hedendaagse academie vol creatieve frisse expressieve 
mensen. 
Beide realiteiten kunnen samen kleuring geven aan de Academies van Heist-
op-den-Berg.

Voorlopig houden we het beperkt en suggereren we volgende mogelijkheden:
De vloeren leggen de fond: 
-   de bestaande bruine keramisch tegels en leisteen behouden
-   gepigmenteerde beton in de drukke (circulatie) zones en gepolijste  
 beton bij BTK 
-  een zachte zwarte rubbervloer voor de muzieklokalen: klassiek   
 sfeervol, intiem en refererend naar het podium
-  een warme houten vloer in het auditorium

De plafonds zijn afgewerkt met golvend geïnclineerde natuurkleurige 
houtwolcementplaten die de nagalm beperken.
De wanden zijn uit akoestisch ontkoppelde gipskartonplaten, uitdagend wit en 
klaar om ingenomen te worden.
Gordijnen worden rijkelijk ingezet, om geluid te absorberen, te verduisteren en 
af te schermen. Hier zien we een warm rijk en gedifferentieerd kleurenpalet 
ontstaan. 



AKOESTIEK
Een kwaliteit van de nieuwe Academies is hun openheid en flexibiliteit. Het 
auditorium, de expo-ruimte en de circulatie tussen en rond de verschillende 
clusters leslokalen zijn ruimtelijk met elkaar verbonden. Deze ruimtelijke 
openheid vergt echter een verhoogde aandacht voor akoestiek. 

Bovenop deze ruimtelijke openheid stemmen we de maatregelen voor het 
beheersen van de zaalakoestiek (nagalm) naadloos af op de architectuur van 
het gebouw.

NAGALMTIJD:
Een goede zaalakoestiek voor kunstvormen waarbij geluid van pas komt, 
betekent een goed evenwicht tussen voldoende absorptie, maar ook voldoende 
reflectie van geluid zodat een goede “room” aanwezig is. Een drummer heeft 
nood aan een lichte nagalm waarbij hij de houten vloer of de boekenkasten 
“hoort”. Een woordkunstenaar wil dat zijn of haar stem gedragen wordt en dat 
het contrast tussen stilte en geluid mee wordt vormgegeven door de ruimte 
waarin hij of zij zich bevindt. 
Het vormgeven van deze metaforen (de houten vloer, de boekenkast, kortom 
de ruimte) betekent het vormgeven van het geluid in dit gebouw. Dit is een 
complexe opgave, het doel is noch een inerte, lege studioruimte, noch een kerk 
waar galm geluid overstemt. Én deze akoestische vormgeving moet hand in 
hand gaan met de architectuur van het gebouw.

De glazen wanden van het auditorium zijn hard en reflecteren de hoge 
frequenties, maar resoneren bij lage frequenties. Door ze te inclineren, zowel 
horizontaal als verticaal, verspreidt het geluid zich diffuus om uiteindelijk 
geabsorbeerd te worden door de vloer en het plafond. De hoekverdraaiingen 
weerkaatsen het geluid zoals een biljartbal richting de absorptie.
Deze inclinaties geven een specifiek karakter aan de ruimte, zowel architecturaal 
als akoestisch. De vloer wordt in projecttapijt voorzien, het plafond in 
absorberende beplating. De bewuste keuze om naast deze absorberende 
materialen ook akoestisch reflecterend glas te voorzien, maakt het mogelijk om 
een optimale nagalmtijd te ontwerpen, die tegelijkertijd net lang genoeg als kort 
genoeg is.
 
De leslokalen krijgen een plafond van houtwolcement. Niet het zoveelste 
verlaagde plafond puur uit akoestische overwegingen, maar een geïnclineerd 
plafond dat op een eenvoudige maar intelligente manier gebruik maakt van 
enkele fysische wetten.
Door het verlaagd plafond te inclineren, ontstaat een variabele afstand tussen 
de reflecterende betonschijf en de absorberende houtwolcementplaat. Deze 
variabele afstand zorgt ervoor dat verschillende golflengtes geabsorbeerd 
kunnen worden, en dat het spectrum van absorptie per octaafband uitgebreid 
wordt. De geluidsgolven gaan gedeeltelijk door de plaat, reflecteren tegen de 
betonvloer en worden nogmaals geabsorbeerd. De variabele afstand zorgt 
ervoor dat elke geluidsgolf van elke frequentie op zijn maximum in de sinusgolf 
geabsorbeerd wordt.
Net zoals een zwart gordijn achteraan een podium in een concertzaal.
Dit principe herhaalt het thema van de geïnclineerde wanden in het auditorium, 
weliswaar vanuit een ander akoestisch principe.
 
Afhankelijk van het type ruimte brengen we de vereiste nagalmtijd in kaart, 
uitgedrukt in aantal seconden. In bepaalde gevallen is een zekere variatie van 
de nagalmtijd gewenst. Waar nodig passen we akoestische gordijnen toe om 
deze variabele nagalmtijd mogelijk te maken.

LUCHT- EN CONTACTGELUIDSISOLATIE:
Als basisconcept worden in het ontwerp zo weinig mogelijk “luide” ruimtes langs 
“stille” ruimtes gepositioneerd. Vervolgens bepalen we de wanden en vloeren 
van het gebouw zodanig dat ze een voldoende lucht- en contactgeluidsisolatie 
bieden, zonder te moeten overstappen naar een doos-in-doos constructie. 

De nodige prestatie-eisen tussen zendlokaal en ontvanglokaal worden in kaart 
gebracht. Als basisconcept wordt een akoestisch geïsoleerde gipskartonwand 
met dubbele beplating voorgesteld. Deze werkt volgens het massa-veer-
massaprincipe en voldoet in de meeste gevallen. Waar geen gipskartonwanden 
worden toegepast, zijn invulwanden in metselwerk voorzien. Ook de betonnen 
schijven die de horizontale lasten opvangen, hebben voldoende massa om een 
goede luchtgeluidsisolatie te garanderen.
Beglaasde wanden worden gezien als systeemwanden met een luchtspouw 
tussen twee glasvlakken, die opnieuw volgens het massa-veer-massaprincipe 
werken, indien nodig met akoestische PVB-folies en asymmetrische glasdiktes 
om te profiteren van verschillende resonantiefrequenties. 

Alle vloeren zijn als ‘zwevende vloer’ uitgevoerd zodat contactgeluid tussen naast 
of boven elkaar liggende ruimtes vermeden wordt. Door de deklaag ter hoogte 
van de gipskartonwand te ontdubbelen, vermijdt men zijdelings contactgeluid.

GEVELISOLATIE:
Achtergrondlawaai ten gevolge van verkeer beperkt dient te worden tot een 
richtwaarde die vastgelegd wordt per lokaaltype. 
Een parameter die invloed heeft op de gevelisolatie is het ventilatiesys¬teem. 
Door te werken met een ventilatiesysteem D+ wordt omgevingsla¬waai ten 
gevolge van natuurlijke luchttoevoer tot een minimum beperkt. De beglaasde 
delen van de gevels worden voldoende akoestisch isolerend uitgevoerd om te 
voldoen aan de opgelegde prestatie-eisen.

INSTALLATIEGELUID:
De nodige prestatie-eisen bepalen de maximale geluidsniveaus die in een 
ruimte mogen optreden in functie van de aard van de ruimtes. De toegepaste 
technische installaties en uitrustingen in het gebouw moeten toelaten deze 
eisen te realiseren. Door op de nodige plaatsen geluidsdem¬pers te voorzien 
in de ventilatiekanalen wordt het geluidsniveau van het ventilatiesysteem onder 
controle gehouden. Ook het doorgeven van geluid tussen de klassen via de 
ventilatiekanalen wordt beperkt door het tracé zodanig te kiezen dat met een 
minimum van geluidsdempers de eisen gehaald worden.
Samen met het achtergrondgeluidsniveau dat beperkt wordt door de gevelisolatie 
vormt het achtergrondgeluidsniveau veroorzaakt door technische installaties 
een gemiddeld achtergrondgeluidsniveau dat binnen de eisen moet vallen.
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moodboard

akoestisch principeschetsen auditorium in grondplan en snede
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EEN BREDE ACADEMIE
De academies  zijn zowel tijdens als buiten de openingsuren breed toegankelijk. 
Tijdens de openingsuren staat de ‘gewone’ inkom open. Het secretariaat is een 
eerste aanspreekpunt voor passanten en bezoekers van bv de tentoonstelling of 
iemand die een examen wil bijwonen.
Na de openingsuren kan de ‘publieksinkom’ ingezet worden om de belangrijkste 
delen van de academies open te stellen: de expo (1), het auditorium (2), de 
lokalen Woord (3) en de nieuwe danszaal (4). De centrale wachtzone wordt dan 
de grote foyer (met sanitair en vestiaire) voor  een vernissage, een happening of 
een voorstelling.
De overige delen van de academies kunnen makkelijk afgesloten worden.

De inkom zijde Hof van Riemstraat zien we eerder als een functionele 
‘dienst’inkom, ideaal voor laden en lossen of inzetbaar bij publiekdagen en 
wanneer de Beeldentuin bij de werking van de academie betrokken wordt.

De Beeldentuiin is in principe steeds publiek toegankelijk. Ze kan echter echter 
met twee poorten afgesloten worden om bv tijdens langer durende exposities, 
de werken te beschermen.

PLANNING BOUWPROCES
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FASERING BOUWPROCES
De aanpak van de bestaande gebouwen valt buiten deze opdracht.
Maar als consequentie van het concept wordt een substantieel deel van de 
bestaande lokalen meegaand gerenoveerd en in het nieuwe plan opgenomen. 

Een deel van de huidige lokalen verhuist naar de nieuwbouw en enkele functies, 
voorzien in de nieuwbouw worden in de (gerenoveerde) geplaatst. 
Deze ‘stoelendans’ zorgt enerzijds voor een verbeterde mix tussen oud en nieuw 
maar betekent tegelijk ook een substantiële upgrade van de bestaande lokalen. .
De verschuivingen doen zich vooral voor ter hoogte van de ‘uitbouw’ en de 
’inkomzone’.

De uitbouw wordt volledig geïntegreerd in het vernieuwde plan. 
Tijdens het plaatsbezoek kwam ‘danszaal 2’ over als een te lage ietwat duffe 
ruimte. Deze situatie wordt aangepakt door de danszaal te huisvesten in de 
nieuwbouw:
 -  in een hoge en goed geventileerde ruimte,
 -  palend aan de foyer dus makkelijk toegankelijk voor publiek , 
 -  toch rustig met zicht op de patio.
Ook de drie lokalen ‘vleugel’ worden geclusterd rond de nieuwe patio.
De vrijgekomen ruimtes worden ingenomen door:
 -  een lokaal voor samenspel, momenteel nog ontbrekend in dit deel  
    van MUWODA,

De inkomzone wordt grondig gerenoveerd.
De huidige te kleine inkom en wachtzaal worden gerenoveerd tot een 
overzichtelijke en ruime inkom, wachtzone/foyer en aansluitende expo en 
auditorium. Om deze openheid te realiseren wordt het secretariaat en het lokaal 
AMV verplaatst.
Deze aanpak leidt tot een minifasering tijdens de uitvoering van de werken:

fase1: de nieuwbouw
In een 1ste fase wordt de nieuwbouw opgetrokken, met werftoegang vanaf de 
Hof van Riemenstraat. De academie blijft onafhankelijk van de werf functioneren 
behoudens de sowieso noodzakelijke herlocalisatie van de containerklassen 
(herlocalisatie op de parking KTA?)

bestaande toestand  
tuinniveau

nieuwe toestand  
tuinniveau

bestaande toestand  
straatniveau

nieuwe toestand  
straatniveau

Zodra de nieuwbouw af is kan ze in dienst genomen worden, behalve voor 1 
lokaal samenspel en de leraarskamer. Deze lokalen zijn op dat moment nog niet 
beschikbaar. 
fase 2: de verbouwing 
In fase 2 worden de ‘uitbouw’ en ‘inkom’ gelijktijdig aangepakt.
De duur van deze fase wordt geschat op 4maanden. De academies 
blijven operationeel, onder voorbehoud van punctuele overlast eigen aan 
verbouwingswerkzaamheden.

fase 2A: verbouwen van de ‘uitbouw’:
na de verhuis van ‘danszaal’ en de 2 ‘muzieklokalen vleugel’ naar de nieuwbouw, 
wordt de uitbouw verbouwd en heringericht met:
  - de leraarskamer (lokaalnr 0.18)
  - het lokaal samenspel (lokaalnr -1.14)
  - 1 lokaal instrumenten (lokaal -1.13)
  - de doorgang.
 
fase 2B: verbouwen van de zone ‘inkom’:
Omwille van de toegankelijkheid van de academie wordt deze fase in 2 stappen 
uitgevoerd.
In stap 1 wordt de toegang (tijdelijk) via de ‘oude’ inkom aan de Oud God en/of  
via de inkom zijde  Hof van Riemestraat georganiseerd.
 -  het AMV lokaal (lokaal 0.10) verhuist naar de samengevoegde   
     lokalen  0.3 en 0.4. en het lokaal ‘harp+gitaar’ verhuist naar een  
     volwaardig nieuw ‘lokaal instrumenten’
 -  de vrijgemaakte inkom wordt verbouwd tot nieuwe inkom en   
    secretariaat,
 -  het secretariaat verhuist naar de nieuwe locatie en de inkom Oude  
    God wordt heropend.

In stap 2 is de nieuwe inkom weer operationeel en wordt de wachtzone 
gerenoveerd. 
 -  wachtruimte en toiletten worden gerenoveerd. De spiraaltrap tussen  
    danszaal, wachtzone en kleedkamer wordt geplaatst. 

Na deze verbouwingswerken is het project volledig afgerond.



STABILITEITSCONCEPT
Het stabiliteitstechnisch concept is bewust pragmatisch en eenvoudig 
opgebouwd, het budget indachtig maar ook in functie van de strikte timing 
(snelheid van bouwen) en om de overlast van de werffase (montagebouw) zo 
kort mogelijk te houden. 

Het schijfconcept zorgt voor een eenparige verdeling van beperkte lasten (2 
bouwlagen). De fundering is een algemene funderingsplaat, aangezet op volle 
grond waardoor de differentiële zetting tov de bestaande gebouwen klein blijft. 
Een economisch grid van stalen kolommen draagt lansge IFB-liggers waarop de 
voorgespannen welfsel opgelegd zijn. 
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De lastendaling is rationeel: er zijn amper uitkragende delen. Dankzij de IFB 
liggers worden doorhangende balken vermeden waardoor een ononderbroken 
plafond ontstaat: ideaal voor verloop van technieken en geschikt voor flexibele 
en variabele ruimteopbouw.
Dit concept biedt een volledig ‘plan libre’; op enkele betonwanden na 
(schijfwerking) worden alle scheidende wanden in droogbouw uitgevoerd. Zo 
blijft de herverdeling van ruimtes steeds mogelijk. 

De afdekking(welfsels) tezamen met de vloeropbouw bieden voldoende massa 
voor de gewenste akoestische geluidsisolatie.

schematische typesnede met integratie van stabiliteit, technieken, akoestiek en architectuur



26

BRANDVEILIGHEID
GELDENDE NORMERINGEN:
De volledige uitbreiding van het gebouw valt onder toepassing van het Koninklijk 
Besluit van 7 juli 1994 (gewijzigd bij KB van 19 december 1997, KB van 4 april 
2003 en bij KB van 13 juni 2007, KB van 12 juli 2012) tot vaststelling van de 
basisnormen voor preventie en ontploffing. De norm is bindend voor nieuwe 
gebouwen, voor het bestaande gedeelte van het gebouw is ze richtinggevend.

ALGEMEEN:
- Het gebouw is een middelhoog gebouw.
- Het gebouw heeft vijf bouwlagen.
- Het gebouw heeft twee verschillende evacuatieniveaus.
- Het gebouw is van het type 3: zelfredzame en wakende bezetters.

INPLANTING EN TOEGANGSWEGEN:
De site is rechtstreeks bereikbaar vanaf het openbaar domein. Langs de voorgevel 
is een opstelplaats voor brandweervoertuigen aanwezig. De toegangsweg 
tot deze opstelplaats is minstens 4 meter breed. Een draaicirkel met een 
binnenstraal van 11 meter en een buitenstraal van 15 meter zorgt ervoor dat de 
brandweervoertuigen voldoende kunnen manoeuvreren.

COMPARTIMENTERING EN EVACUATIE:

•Straatniveau:
- Compartiment C.1 strekt zich uit over twee niveau’s en wordt opgevat als                       
een duplexcompartiment. Het omvat het auditorium en de exporuimte. Dit 
compartiment heeft 5 uitgangen verdeeld over beide evacuatieniveau’s.
- Compartiment C.2 bestaat uit de cluster BTK en de cluster AMV.
- Compartiment C.3 bestaat uit de gelijkvloerse bouwlaag van het bestaande 
gebouw.
- Technische ruimtes en verticale circulatie worden apart gecompartimenteerd.

•Tuinniveau:
- Compartiment C.4 bestaat uit de cluster instrumenten en samenspel bis.
- Compartiment C.5 bestaat uit de cluster PRJ.
- Compartiment C.6 omvat de onderste verdieping van het bestaande gebouw.
- Technische ruimtes en verticale circulatie worden apart gecompartimenteerd.

•+1, +2, +3:
- De compartimentering van de verdiepingen boven het bovenste evacuatieniveau 
blijft ongewijzigd.

VUISTREGELS:

Geen enkel compartiment heeft een lengte langer dan 90 meter. 
Geen enkel compartiment heeft een oppervlakte groter dan 1250 m2. 
Ieder compartiment met een bezetting groter dan 100 heeft minstens twee 
verschillende uitgangen in tegenovergestelde zones van het compartiment. 
Er zijn geen compartimenten voorzien met een bezetting groter dan 500 
personen.

Geen enkel punt van gelijk welk compartiment bevindt zich verder dan 45 meter 
van de dichtstbijzijnde uitgang. 
Geen enkel punt van gelijk welk compartiment bevindt zich verder dan 80 meter 
van de tweede dichtstbijzijnde toegang. De uitgangen leiden naar buiten of naar 
een ander compartiment.

De brandoverslag wordt opgelost door in de gevel opake of beglaasde delen te 
voorzien met een brandweerstand van E60. 
Alle structurele elementen hebben een brandweerstand van R60.

BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN:
In het ontwerp worden voldoende haspels voorzien. Elk compartiment 
groter dan 500 m2 wordt voorzien van minstens 1 haspel en de plaatsing 
van de verschillende haspels waarborgt dat de waterstralen elk punt van het 
compartiment kunnen bereiken. De plaatsing van de haspels gebeurt verder 
conform het KB. Daarnaast worden voldoende mobiele blussers (1 per 150 m2) 
voorzien.

straatniveau (+0)

tuinniveau (-1)
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DUURZAAMHEID 
Duurzaamheid is een containerbegrip dat best eerst gespecifieerd wordt.
In het geval van de Academies lijkt duurzaamheid vooral relevant als er over 
de levensduur van de investering gedacht wordt en dus niet enkel over de 
energiekost van de uitbating. Het is ook interessant om te kijken hoe het gebouw 
gemaakt, beheerd en onderhouden kan worden.

Het gebouw zet in op een rationele bouweconomie en flexibiliteit in de tijd. De 
huidige academie is een illustratie van hoe snel en veel er jaarlijks geadapteerd 
moet worden. Dit vergt vergaande versatiliteit van mensen maar ook gebouwen 
en technieken moeten kunnen volgen. Het schijfconcept biedt een plateau aan, 
een quasi ‘plan libre’ waarbij de ruimte-scheidende wanden niet dragen en dus 
aanpasbaar zijn.  

Het gebouw wordt, aansluitend op de deugdelijke bouwfilosofie die van de 
jaren 60 met duurzame, basic, slijtvaste en onderhoudsvriendelijke materialen 
opgetrokken. De architectuur moet een framework voor de academie zijn, niet 
omgekeerd.

Mbt de energetische duurzaamheid dient gestreefd naar een BEN-gebouw.
BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling 
en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen 
gehaald. Een BEN-school heeft een E-peil dat lager is dan of gelijk is aan E40. 
Een BEN-school haalt minimaal 10kWh/jaar en per m2 bruikbare vloeroppervlakte 
uit hernieuwbare energiebronnen 

Het project werd in eerste lijn gescreend op de BEN ambities.
Er wordt vertrokken vanuit een zeer goed geïsoleerde bouwschil gekoppeld 
aan een goede luchtdichtheid (n50>1.). De schijf is relatief compact (2,75m). 
Hierbij dient opgemerkt dat tot 45% van het ‘verliesoppervlakte’ van de gevels 
feitelijk geen verliezen kent want gebouwd tegen de bestaande gebouwen. Het 
grootse verliesoppervlakte is het dakvlak dat bijgevolg zeer goed geïsoleerd 
wordt:  Uwand=0,20W/m2K, Udak = 0,15W/m2K, Uraam=0.80W/m2K, Uvloer 
=0,15W/m2K. Hierdoor zijn de behoeftes aan bijkomende verwarming en/of 
koeling uiterst beperkt.

De mogelijkheid van duurzame technologieën lijkt eerder beperkt tot PV panelen, 
eventueel uitbreidbaar met een biomassa stookinstallatie of geothermie.
• Mbt de geothermie of BEOveld wordt opgemerkt dat de beschikbare 
site te klein is om een rentabiliteit te halen waardoor de kost op eerste zicht 
moeilijk verantwoordbaar lijkt. Sowieso dient er, gezien de specifiek topografie 
en grondsamenstelling eerst verkennend bodemonderzoek te gebeuren. 
Bijkomend wordt opgemerkt dat het gebruik en de bezettingen van de 
lokalen, in tegenstelling tot bv een school of kantoren, zeer wisselend is. Lage 
stookregimes zijn hierdoor minder aangewezen waardoor warmtepompen ook 
minder rendement zullen halen. 
• De installatie van een biomassa installatie is een relatief dure investering 
die een zeer goed beheer in aanvoer van grondstoffen, onderhoud en monitoring 
vergt. We merken op dat gezien de kleine site, de relatief moeilijke bereikbaarheid 
voor vrachtverkeer en het publiek karakter van de site de herhaaldelijke aanvoer 
van biomassa mogelijks voor overlast kan zorgen. 

De energiebehoefte van een dergelijk gebouw bestaat voor meer dan 40% uit 
elektriciteit voor de verlichting. De installatie van PV panelen lijkt het meest 
aangewezen om aan de vereiste van duurzame energie te voldoen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat de panelen best op het hoofddak geplaatst worden om zo aan de 
schaduw van de bomen van het park te ontsnappen. 

De kracht van duurzaam bouwen zit in de breedte ervan. Naast de fysieke 
voordelen zoals energiezuinigheid zijn de menselijke waarden in het geding 
waarbij de kwaliteit van de architectuur en de connectiviteit van het gebouw 
met zijn omgeving essentiële (ook economische) meerwaarde creëren. Deze 
verschillende waarden en prestaties kunnen worden afgewogen en worden 
uitgedrukt in een rekenmodel waarmee de ‘return on investment’ van een 
duurzaam gebouw evidenter is dan bij een niet-duurzaam gebouw. In die 
modellen zijn vier kwesties van belang: de energie, de recycleerbaarheid, de 
menselijke prestaties onder invloed van het gebouw en de waardevastheid van 
een gebouw. De nieuwe academie van Heist op den Berg ambieert om aan deze 
criteria een goed resultaat te behalen. 
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DE TECHNISCHE TOEPASSINGEN
Een goed concept technieken is een geïntegreerd concept dat vertrekt vanuit de 
ambities van het project, de architectuur van het gebouw en de wetenschap dat 
alles ooit verandert. 

01/ PLANOPBOUW
Het ontwerp heeft een groot contactoppervlakte met bestaande gebouwen: goed 
voor compactheid en mogelijkheid om de warmteproductie te centraliseren in 
het bestaande stooklokaal.
Centraal in de nieuwbouw wordt het technische lokaal voor de opstelling van 
de luchtbehandelingskasten ingeplant wat de lengte van de kanalen reduceert.. 

02/ GEBOUWSCHIL
Ten gevolge van de steeds lagere K peilen, de stijgende luchtdichtheid wordt 
naast de energiebehoefte voor verwarming ook energiebehoeftes voor koeling 
een belangrijk criterium.
De gevel is hoofdzakelijk beglaasd in functie van een goede algemene natuurlijke 
verlichting en het open imago van de academie. De zontoetreding kan echter 
snel zorgen voor een onaangename oververhitting in de lokalen Vooral de 
oost-en west georiënteerde lokalen met hoge bezettingen in zowel zomer-als 
tussenseizoen zijn gevoelig zijn voor oververhitting. 

Er wordt in de eerste plaats geopteerd om de oververhitting tegen te gaan 
door de juiste selectie van de g-waardes (energie reflecterende waarde) van de 
beglazing.
We adviseren om geen buitenzonwering te voorzien wegens duur, weinig 
duurzaam en storend tgv de gestuurde werking.
Een korte analyse: 
• zuidzijde: kans op oververhitting > lage G waarde tot 0,35 + schaduw van 
bomen in aanpalende tuin.
• noordzijde = vitrine op de straat > lage U waarde, hoge G waarde 
• oostzijde: kans op oververhitting bij lokalen met hoge bezetting > lage G 
waarde tot 0,2. 
• auditorium > hoge bezetting = hoge mechanische ventilatie; geen kans op 
oververhitting wegens noordgerichte daklichten. 

03/ TECHNISCHE INSTALLATIES

-VENTILATIE
Ventilatie met warmterecuperatie (systeem) D en beperking van de elektrische 
ventilatorenergie door toepassing van vraaggestuurde ventilatie. De hoeveelheid 
verse lucht wordt aangeboden in functie van het gebruik (sturing op aanwezigheid 
voor kleine lokalen en CO2 voor grote ruimten).  De vraaggestuurde regeling 
heeft ook het voordeel dat we bij de dimensionering van de centrale installaties 
en hoofdkanalen kunnen rekening houden met een gelijktijdigheidsfactor wat 
hun investeringskost en maat vermindert. 
Het aantal luchtgroepen wordt bepaald i.f.v. inrichtingsmogelijkheden en 
ontsluitingsmogelijkheid van de technische ruimte(n). 

-VERWARMING
We stellen voor de warmteproductie te doen vanuit de bestaande stookplaats. 
De ruimte is o.i. voldoende groot goed gelegen en voldoet al aan de technische 
eisen. De reserves van de bestaande installatie kunnen gebruikt worden en 
aangevuld met extra nieuwe moderne ketels. Die laatste worden dan steeds 
eerst in gezet (kan ook voor warmte in bestaand gebouw), de oudere ketels 
springen dan bij in geval van hogere warmtevraag. Op termijn worden de 
bestaande ketels dan vernieuwd overeenkomstig de dan beschikbare budgetten 
en technische mogelijkheden (warmtepomp, stadsverwarming,…)
verwarmingsafgifte:
• in de lokalen: traditionele verwarmingslichamen (radiatoren).
• vloerverwarming lijkt niet aangewezen omwille van de wisselende bezettingen.
• In het auditorium: verwarming op ventilatielucht. De ruimte heeft weinig 
verliesoppervlak en andere afgifte elementen zijn hinderlijk voor de inrichting/
gebruik van deze ruimte. Het debiet is ook groot o.w.v. de bezetting, wat 
maakt dat de lucht ook maar zeer beperkt moet opgewarmd worden tov de 
streeftemperatuur.  

- KOELING ?
Actieve koeling is niet aangewezen. Dynamische simulaties zullen de 
randvoorwaarden aangeven hoever de passieve maatregelen het zomerklimaat 
bepalen. 
Het gevelconcept is zeer flexibel en kan aangepast worden indien de resultaten 
van dynamische simulaties dit zouden vereisen. De g-waardes van de beglazing 
kan verlaagd worden of er kunnen meer opake invulpanelen voorzien worden. 
Bovendien laat het gevelconcept nacht ventilatie toe. 
Duurzame koeling gebeurt door geothermie of nachtventilatie. De haalbaarheid 
van het eerste kan onderzocht worden maar weegt sterk op het investeringsbudget 
en is technisch complex in een sterk overbouwd stedelijk terrein. 
Natuurlijke nachtventilatie via opengestuurde gevelopeningen is eenvoudiger 
omdat het gebouw geen nachtgebruik kent en de centrale zone ruim 
aansluiting heeft met beide niveaus. In die centrale zone kunnen in het dak de 
nodige afvoeropeningen voorzien worden. Dat er maar twee niveaus zijn maakt 
dat de natuurlijke luchtdoorstroming zonder extra brandtechnische eisen 

straatniveau (+0)

tuinniveau (-1)

(centrale zone is géén atrium) kan gerealiseerd worden. Voor het open laten 
van de tussendeuren en het opruimen van de lokalen moeten we rekenen op de 
discipline van de bewuste gebruiker. De massa voor de opslag van de nachtkilte 
vinden we in de massieve vloeren en plafonds waaronder de akoestisch 
isolerende elementen zodanig zijn opgevat dat ze het opnemen en afgeven van 
de koude niet hinderen. 
Koeling?  enkel voor de zaal lijkt wel een optie met een nakoelbatterij en een 
kleine unit op het dak.

-VERLICHTING
Verlichtingsarmaturen met hoog rendement, energiezuinige lampen (LED 
of FL) en sturing i.f.v. daglicht en aanwezigheid, steeds aangevuld met de 
mogelijkheid de verlichting aan te passen aan de noden van het werk in ateliers 
en onderwijsruimten. 


