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Pieter BRUEGEL, Parabel van de zaaier , 1557

VOORWOORD

NATURA NATURANS

“J’estime que par nature naturante nous devons 
entendre ce qui existe en soi et ce qui est connu en 
soi, autrement dit tels attributs de la substance qui 
expriment une essence éternelle et infinie.”
SPINOZA

Dit project wil zich ruimtelijk en visueel vasthechten 
in het Bruegeliaanse landschap van het Pajottenland 
en aan het kasteeldomein tevens een heldere struc-
tuur geven door middel van een integrale visie op 
het bestaande cultuurlandschap en zijn historische 
architecturale artefacten.

“ ... To bring nature, man and architecture together in a higher unity “
LUDWIG MIES VAN DER ROHE
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1. Parking (capaciteit: 410 plaatsen) 2. Drop-off zone bussen 3. Parking bussen (capaciteit: 6) 4. Groene bufferzone 5. Fietsenstalling 6. Nieuwe connectie dreef 7. Kasteelstraat gewijzigde 
verharding 8. Connectie Groenenberg 9. Ontvangstpaviljoen 10. Kruithuis 11. Kasteelschuur 12. Lustpaviljoen 13. Triomfboog 14. Sint-Gertrudiskapel 15. Museumtuin 
16. Baljuwhuis Gaasbeek 17. Melkerij Gaasbeek 18. Groenenberg

GAASBEEK VLEZENBEEK

Melkerij Gaasbeek door Robbrecht en Daem Follies | Kasteelschuur en Kruithuis

SITE

Baljuwhuis in Gaasbeek 
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1. Parking (capaciteit: 410 plaatsen) 2. Drop-off zone bussen 3. Parking bussen (capaciteit: 6) 4. Groene bufferzone 5. Voetgangerszone parking 6. Zicht op het landschap 7a. Overdekte fietsenstalling  (capaciteit: 25) 
7b. Fietsenstalling (capaciteit: 30) 7c. Fietsenstalling (capaciteit: 30) 8. Nieuwe connectie met de dreef 9. Buslijn 10. Gewijzigde verharding Kasteelstraat 11. Connectie Groenenberg 12. Ontvangstpaviljoen 
13. Evenementenplein 14. Toegang leveringen 15. Toegang tot evenementenplein 16. Kruithuis 17. Kasteelschuur

LANDSCHAPPELIJK
LANDSCHAP LEZEN 

Dikwijls is een merkwaardig landschap 
aangekondigd door een herkenbaar architecturaal 
element waardoor de identiteit van de plek wordt 
versterkt. In de huidige situatie is dit onvoldoende 
aanwezig. Komende vanaf Vlezenbeek is de 
aanwezigheid van de kasteelschuur aan de rand 
van het kasteelpark een sterk teken dat dikwijls 
verborgen ligt achter de seizoenaanplant van de 
voorliggende akker. Ook meent menig persoon dat 
dit het kasteel zelf is, en niet zozeer de ‘follie’ die bij 
het kasteelpark hoort. Komende vanaf Gaasbeek 
zelf is het park nog minder visueel aanwezig. Dit is 
hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat men geen 
visueel zicht krijgt op de ingangspoort van het park. 
Met dit fenomeen voor ogen stellen wij een aantal 
ingrepen voor.

GEWIJZIGD WEGPROFIEL TUSSEN GAASBEEK EN 
VLEZENBEEK

Wij stellen voor om het wegprofiel in de toekomst 
aan te passen aan traag verkeer tussen de uiterste 
parkingzijde richting Gaasbeek en de dreef van het 

park van Groenenberg. Dit kan door de straat te 
vernauwen en het profiel aan te passen.  
Dit moet de aanwezigheid van het park aankondigen 
en zorgen dat het park van het kasteel van 
Gaasbeek en Groenenberg aan de overzijde van 
de verbindingsweg op een veilige manier worden 
verbonden.

RELATIE KASTEEL GAASBEEK & GROENENBERG

De bestaande dreef van het kasteel van Gaasbeek 
wordt als een vloeiende verbinding doorgetrokken 
naar het kasteel van Groenenberg waarbij de niet 
vergunde parking wordt verwijderd. Het gewestplan 
voorziet een uitbreidingszone voor het park richting 
Vlezenbeek waardoor de dreef van het kasteel 
van Groenberg over de verbindingsweg door kan 
getrokken als aansluiting op het sterrenbos van 
het kasteel van Gaasbeek. Wij zien dit als een 
verlengde van het landschap met open karakter dat 
zich reeds aan de overzijde bevindt. Zodanig wordt 
de kasteelschuur deel van het park en teken in het 
landschap. (cfr. Engelse landschap)

HERONTWIKKELING PARKING 

Wij stellen voor de niet vergunde parking te 
verwijderen en een extra capaciteit te voorzien 
op de site van de huidige parking. Tevens kan de 
circulatie en verharde oppervlakte op de huidige 
parking sterk worden verminderd door de richting 
te wijzigen. Hierbij wordt een visuele en akoestische 
buffer voorzien van groen tussen de museumtuin 
en de parking alsook tussen de parkeerstroken 
onderling. De hogere parkeercapaciteit laat het 
evenwel mogelijk tevens een uitbreiding van het 
park kops op de museumtuin als buffer naar het 
park te realiseren.

NIEUW ONTHAALGEBOUW ALS VISUEEL BAKEN

Het nieuw onthaalgebouw wordt als een artefact 
aangebracht in de vouw van de verbindingsweg 
waarbij dit volume zichtbaar uit de beide richtingen 
als een torengebouw verwijzend naar historische 
voorbeelden van bakens aan de rand van het 
kasteelpark.

Follie “La Colonne detruite” in Jardin de Retz, 
1781, Saint-Jacques-de-Roye (FR)

Follie “La Glacière Piramide” als ijskelder in Jardin de Retz, 1781, 
Saint-Jacques-de-Roye (FR)
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Kasteel van GeraardsbergenKasteel van Melle       

LANDSCHAP ADEMEN

Door de kasteelstraat aan te passen naar een trager 
verkeer en een herkenbaar artefact te plaatsen 
zichtbaar vanaf beide richtingen langsheen deze 
straat wordt een signaal gegeven dat mensen 
uitnodigd halt te houden. Tevens zal dit volume het 
bruegeliaans landschap met zijn bakstenen bouwsels 
versterken en een nieuwe dynamiek geven.

ARTEFACT AAN DE PARKRAND

De Bruegeliaanse landschappen zijn gekenmerkt 
door bouwsels die zich aan de rand van het bos of 
net tussen de bomen bevinden. 
In Bruegel’s schilderijen zijn die bouwsels dikwijls 
kerken of burchten die het landschap een kwaliteit 
geven in een heuvelend landschap. 
Deze typologie hebben wij weerhouden voor het 
nieuwe onthaalgebouw.
Door het gebouw dicht tegen de kasteelstraat aan te 
schuiven ontstaat een baken aan de straatkant welk 
wijst op het feit dat het achterliggende park geen 
gewoon bos is maar een kasteeldomein. 

ARCHITECTURAAL
Visualisatie Kasteelstraat  komende van Gaasbeek dorp.

ONTHAALGEBOUW ALS ORIËNTATIEPUNT

Door de hoeken op de hogere verdiepingen weg 
te snijden ontstaat een veelhoekig volume. Deze 
typologie verwijst naar de 18de en 19de eeuwse 
“pavilions” bij de kasteeltuinen. De vorm oriënteert 
zich niet in een bepaalde richting maar richt zich als 
vorm naar het omliggende landschap als een ijkpunt.
De vorm kondigt een bijzonder iets aan waardoor de 
bezoeker getriggerd wordt het gebouw te betreden.
De onthaalfunctie wordt ondersteund door de 
architecturale vorm van het gebouw.

ONTHAALGEBOUW ALS LANDSCHAPSFOLLIE

Het door ons voorgestelde volume nestelt zich 
tussen de kasteelstraat, de parking en de dreef van 
het kasteel van Gaasbeek als een visueel baken, die 
zich inschrijft in het netwerk van kleine bouwsels 
die zich in het park bevinden. Daarom werd het 
volume ontwikkeld als een autonoom object in het 
landschap, een artefact als antwoord op de reeds 
aanwezige follies.

ONTHAALGEBOUW ALS ACHTHOEKIG “DONJON”

Het gebouw verwijst tevens naar een donjon, een 
losstaand rond of veelhoekig torenvormig gebouw 
in dit project gelegen aan een omsloten hof, een 
evenementenplein dat de bezoekers motiveert tot 
een bezoek aan het kasteeldomein. 
Deze typische vorm is in onze herinnering gelinkt 
aan kasteelarchitectuur uit onze streek.

Chateau de Mairtainville in Mairtainville (FR)
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FUNCTIONALITEIT 
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Overdekte fietsenstalling Bezoeker |fietser Expositie Bezoeker |archief 

Sanitair Bezoeker |shopPersoneel Personeel

Shop Bezoeker |expoArchief Levering 

In de half ondergrondse verdieping is de laad- en 
loszone voorzien met aanliggende fietsenstalling 
voor personeel achter een afsluitbaar hek. Vanaf 
deze loskade is een afgesloten vuilnisberging 
voorzien alsook de toegang tot diensttrap en een 
personeelszone waarin het sas toegang geeft 
tot een werkatelier met daglicht, een berging 
voor (tentoonstellings-)materiaal, een goederen/
personenlift, het depot en de bibliotheek/archief 
eveneens voorzien van rechtstreeks daglicht en 
met vergaderfaciliteit. In deze ruimte is één wand 
voorzien voor de expositie van het 17de eeuwse 
wandtapijt “Hero en Leander”. Deze wand loopt via 
een vide door tot op de gelijkvloerse verdieping. 
De bibliotheek/archief ruimte is aansluitend 
verbonden met een interne trap die toegang geeft 
naar de ontvangsbalie op het gelijkvloers. Aldus 
kan het publiek vanaf het gelijkvloers enkel de 
bibliotheek/archief betreden vanaf de ontvangsbalie 
waarbij het ontvangstpersoneel de toegang 
beheert. Het gelijkvloers wordt betreden vanaf een 
ommuurde buitenruimte met overdekte zone. Dit 
evenementenplein met aansluitend toegankelijk 
buitensanitair en een ruimte voor babyverzorging/
EHBO is aansluitend op de overdekte zone 
aangebracht. Achter dit volume is een overdekte 
fietsenstalling voorzien. Het publiek sanitair 
behoeft hierdoor geen ingewikkelde technieken die 
verreist zijn mocht het in het onthaalgebouw zijn 
ondergebracht. Het is voorzien van een natuurlijke 
verluchting. Ook wordt onnodige circulatie in het 
onthaalgebouw hierdoor vermeden.

De ontvangsbalie op het gelijkvloers van het 
onthaalgebouw is geschrankt gelegd op de toegang 
waardoor storende luchtcirculaties via de inkom aan 
de balie worden vermeden. Dit wordt bevorderd 
door een gecontroleerde afzuiging via een vide in 
het plafond van de eerste verdieping. 
De balie behoudt evenwel een rechtstreeks zicht op 
het aankomende publiek via een raam dat uitzicht 
biedt op het toegangspad van en naar de parking en 
ook op het evenementenplein zelf. 
Verder is er nog een derde raam voorzien naar de 
Kasteelstraat zodanig dat vanaf de openbare weg de 
ruimte van het onthaal waarneembaar is voor het 
publiek.

In de ontvangsthal is de museumwinkel  
ondergebracht met bijhorende berging. De 
ontvangsbalie heeft aanliggend een berging 
die als back-office kan aangewend worden. 
Deze laatste ruimte heeft dan weer een vlotte 
toegang tot de naastliggende dienstentrap voor 
personeel en techniekers naar de ondergrondse of 
bovenliggende personeelsruimten. Er is dus een 
heldere scheiding tussen de publieke en private 
ruimten van het onthaalgebouw. Een vide naar de 
onderliggende bibliotheek/archief ruimte met zicht 
op het 17de eeuwse wandtapijt als decor vormt de 
blikvanger van de onthaalhal. Een open trap in de 
tegenoverliggende hoek ten opzichte van de inkom 

geeft het publiek toegang tot de eerste verdieping. 
Op deze verdieping is een tentoonstellingsruimte 
voorzien met een hoger plafond en gereduceerd 
daglicht om audio-visuele toepassingen mogelijk te 
maken. Deze ruimte is op een afgesloten berging 
voor tentoonstellingsmateriaal, een afgesloten 
dienstentrap en liftschacht na opgebouwd rond 
een grote vide die zicht geeft vanaf en naar de 
onderliggende ontvangshal. De ruimte is omringt 
met houten belevingskasten die via inklappende 
en uitklappende panelen welke verwijzen 
naar de historische retabels  een gevoel van 
“wunderkammer” oproepen. In het plafond is een 
vide voorzien die daglicht laat binnenstromen vanop 
het dakverdiep. Vanuit de onthaalhal heeft men dus 
een doorzicht via een koepel naar de buitenlucht.
De tweede verdieping is enkel te bereiken via de 
gecompartimenteerde dienstentrap en lift en geeft 

rechtstreeks toegang tot een landschapskantoor 
met aanliggend een kleinere en een grotere 
vergaderzaal. 
Het landschapskantoor is steeds voorzien van 
natuurlijk licht door daklichtklenzen in het plafond. 
Tevens is sanitair voor personeel, kastenruimte/
archief, een printerruimte, berging en kitchinette 
voorzien.
De lift en gecompartimenteerde trap lopen door tot 
op de derde verdieping waar de technische ruimten 
voor HVAC en serverruimte is ondergebracht alsook 
een extra berging. 
Een klein inpandig dak dient om de technische 
buiteninfrastructuur uit het zicht aan te brengen. 
Twee derde van het dakoppervlak kan voorzien 
worden van zonnepanelen in het kader van de 
duurzaamheid zonder dat deze zichtbaar zijn van op 
het maaiveld.

PROGRAMMA  |  CIRCULATIE

Het gebouw is geconcipieerd als een gestapeld 
gebouw waarbij de half ondergrondse laag een 
vierkante basis heeft van 15,40 bij 15,40 meter. 
Vervolgens wordt er in wijzerzin steeds een hoek per 
bouwlaag afgesneden waardoor er een draaiende 
beweging ontstaat in het gebouw om te eindigen op 
de dakverdieping in een achthoek. Het programma 
is volgens die stapeling in heldere zones ingedeeld 
waarbij over de verdiepingen heen visuele relatie 
worden gecreëerd. 
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Visualisatie Kasteelstraat  komende van Vlezenbeek| Benadering vanuit de dreef 

Isometrie van het landschap Staalkaart 

4. Bosrank 
(clematis)

1. Beuk 7. Rouge royal 
8/12 
Evenementenplein

5. Klimhortensia 
(hydrangea)

2. Zomereik 8. Basaltsplit 
8-16mm
Parkeervakken

6. Wilde wingerd 
(parthenocissus)

3. Hazelaar 9. Betonverharding 
Rijbaan | Parking
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1. Toegang tot evenementenplein vanuit de parking 2. overdekte buitenruimte voor groepen 3. Overdekte fietsenstalling  (capaciteit: 25) 4. Overdekte gang 5. Sanitair 6. Nieuwe connectie met de dreef 
7. Evenementenplein 8. Tochtsas met ingewerkte vloermat 9. Onthaal 10. Balie 11. Back office (incl. alarm/brandcentrale) 12. Lockers (aantal:52, in diverse afmetingen) 13. Shop 14. Vitrine 
15. Berging (stock + tweede flexibele balie) 16. Vide naar archief (zicht op wandtapijt) 17. Zitruimte 18. Trap naar expo 19. Toegang tot het archief (onder begeleiding) 20. Lift 21. Brandtrap 22. Bijenhotel 
23. Toegang leveringen 
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1. Overdekte fietsenstalling  (capaciteit: 25) 2. Sanitair 3. Overdekte gang 4. Evenementenplein 5. Fietsen personeel (capaciteit: 8) 6. Laadzone elektrische fiets 7. Toegang leveringen
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Visualisatie Evenementenplein met zicht op het onthaalgebouw

BASISCONCEPTEN
LYRISCH GEBOUW

We hebben gepoogd een lyrisch gebouw te 
ontwerpen dat het humane karakter ondersteunt. 
Daarom mag het gebouw niet gelezen worden als 
een louter functioneel gebouw. We streven naar een 
gebouw met een ziel, met een eigen sfeer. 
De ziel zal maar ontstaan als het gebouw een 
dialoog aangaat met het omringende landschap 
en met de bezoekers. Om dit waar te maken is 
ook veel aandacht gegaan naar de inrichting, 
het materiaalgebruik, de akoestiek en het 
verlichtingsconcept. Wat het materiaalgebruik 
betreft hebben we gezocht naar materialen die 
veeleer worden gebruikt in de huiselijke sfeer om 
aldus het concept van leefkamer te benadrukken. 

VISUELE LINKEN

Uitzichten en visuele linken worden mogelijk door 
vides in de vloerplaten aan te brengen en heldere 
verticale circulaties tussen de verdiepingen. 
Door het maken van uitsnijdingen in de 

verdiepingsplaten wordt voor de bezoeker de 
conditie gecreëerd het gebouw te vatten in zijn 
complexiteit en schaal. Tevens draagt het bij tot 
de algemene sfeer in het gebouw waarbij het 
“bewonen van het gebouw” aanschouwelijk wordt. 
Het draagt bij tot het humaniseren van het gebouw.

VAN VIERKANT NAAR ACHTHOEK 

Het gebouw is geconcipieerd als een gestapeld 
gebouw vertrekkende vanuit een vierkante 
basis. Vervolgens wordt er in wijzerzin een hoek 
per bouwlaag afgesneden waardoor er een 
draaiende beweging ontstaat in het gebouw om op 
kroonlijsthoogte te eindigen in een achthoek. 

VOLUMETRISCHE SCHAKELING 

Het gebouw is niet evenwijdig met de Kasteelstraat 
geplaatst in het landschap waardoor het als 
autonoom landschappelijk object kan functioneren. 
Hierbij werd het aanleunende evenementenplein 

als een verdraaide buitenruimte geschakeld met 
het onthaalgebouw. Deze verdraaiing is een 
logische oplossing om de toegang van verschillende 
richtingen (parking, dreef of Kasteelstraat) 
helder te ontsluiten en past het geheel in op het 
sterrenpatroon van het park van het kasteel van 
Gaasbeek.

EVENEMENTENPLEIN ALS “HORTUS CONCLUSUS”

De ommuurde ruimte verwijst naar de lusttuin 
of de hortus conclusus. In ons project wordt dit 
plein voorzien als verzamelpunt voor de bezoeker, 
waarbij die wegwijs wordt gemaakt in de tocht 
doorheen het kasteelpark. Tevens dient deze 
ruimte om grote groepen te verzamelen alvorens 
het bezoek te starten. Maar deze ruimte schept 
vooral de mogelijkheid dit plein te gebruiken voor 
evenementen in het kader van de beleving in het 
kasteelpark. In deze zin is het een lusthof of lusttuin 
waar het heerlijk vertoeven is en waar alle zinnen 
aangenaam geprikkeld worden. (Cfr. Wikipedia)

Dominicanessenklooster Pennsylvania
Louis KAHN, 1968

Prent uit Opus Ruralium Commodorum
Petrus DE CRESCENTIIS, circa 1305

Office Baroque, Antwerpen 
Gordon MATTA CLARK, 1977

Abbaye de Fontevraud,
12de - 17de eeuw
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PLAN -1

1. Ruimte voor wandtapijt (670x450) | Dubbelhoge zone 2. Vier werkplekken 3. Leesruimte 
| consultatie bibliotheek/archief 4. Kastenwand (boeken en textiel) 5. Trap naar balie 6. 
Gesloten depot 6a. Opslag wandtapijten 6b. Rek voor prenten 6c. Opslag vloertapijten 6d. 
Rolarchief 6e. Opslag ladekasten 7. Berging tentoonstellingsmateriaal 8. Lift 9. Manouvreer-
ruimte 10. Tellerkasten 11. Berging vuilnis 12. Werkatelier 13. Sas 14. Brandtrap 15. Fietsen-
stalling (capaciteit: 8) 16. Laad en loszone 17. Toegang leveringen 

PLAN +1

1. Studiolokast |Zitnis met multimedia schermen 2. Beeldschermen 3. Belevingskasten
4. Flexibele expositieruimte | Multimedia luik 5. Vide 6. Trap naar balie 7. Lift 8. Sas lift 9. 
Technieken 10. Berging aanvulling op kelder 11. Brandtrap 

PLAN 0

1. Vide naar archief (zicht op wandtapijt) 2. Zitruimte 3. Trap naar expo 4. Berging (stock + 
tweede flexibele balie) 5. Shop 6. Balie 7. Toegang tot het archief (onder begeleiding) 
8. Vitrine 9. Onthaal 10. Lift 11. Tochtsas met ingewerkte vloermat 12. Lockers (aantal:52, 
in diverse afmetingen) 13. Back office (incl. alarm/brandcentrale) 14. Brandtrap 

PLAN +2

1. Vergaderruimte A 2. Vide naar expo 3. Kantoorruimte |Zes werkplekken 4. Kitchenette  
5. Lichtstraat 6. Kastruimte 7. Sanitair personeel 8. Printers 9. Lift 10. Prikklok + kastruimte
11. Sas lift 12. Berging kantoor 13. Vergaderruimte B  14. Brandtrap
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SNEDE AA

1. Inpandig dak 2. Technische ruimte 3. Kantoorruimte 4. Kitchenette 5. Lichtstraat 6. Sanitair 7. Expo 8. Vide 9. Trap tussen balie en expo 10. Shop 11. Balie 12. Gesloten depot 13. Berging 
14. Trap tussen balie en archief

N
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PLAN +3

1. Inpandig dak 2. Daglichtkoepels met lenzen 3. Lichtstraat 4. Technische ruimte A 
5. Uitloophoogte lift 6. Bergruimte 7. Technische ruimte B 8. Brandtrap

PLAN DAK

1

2 2 3 4
5

6 7

8

SNEDE CC

GEVEL NO

GEVEL NW

N
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NATUURLICHT | MATERIALITEIT

TEKTONIEK

De materialen die wij gebruiken moeten de idee van 
landschappelijkheid versterken door hun natuurlijk 
karakter. Tactiliteit is hierbij essentieel. Men moet 
het materiaal kunnen aanraken, voelen en ervaren 
als een onderdeel van een authentieke natuur. We 
gebruiken natuurlijke materialen zonder de  
duurzaamheid uit het oog te verliezen. 

NATUURLICHT

De kunstverlichting wordt zo veel mogelijk geredu-
ceerd door een gecontroleerde lichtinval.  
Het licht wordt aangebracht op een wijze waardoor 
een magische sfeer wordt gecreeërd. 
De lichtintensiteit is bestuurdeerd vanuit de functie. 
In de tentoonstellingsruimte is het licht op gese-
lecteerde wijze aanwezig zodanig dat het tentoon-
stellingsconcept optimaal kan functionele met zijn 
multimediale middelen.

EXTERIEUR | GESTRAALD BETON

De buitenhuid wordt eerst gerealiseerd als een 
koude schil. De verbinding met de vloerplaten 
gebeurt met thermische onderbreking. Het beton 
wordt uitgevoerd als zichtbeton zonder esthetische 
eisen maar bekomt zijn uitzicht door het ter plaat-
se te zandstralen. Hierdoor wordt de massiviteit 
benadrukt.

INTERIEUR | GLAD BETON EN EIK

Alle aangewende hout is afkomstig van een duur-
zaam houtbeheer (FSC). Voor de ramen en enkele 
binnendelen wordt gekozen voor een massieve 
houtsoort. Voor de wanden en het meubilair wordt 
gewerkt met “crossed laminated timber” standaard-
panelen. De vloeren, plafonds en zuilen worden 
vervaardigd in glad natuurlijk gepigmenteerd beton 
met warme okertint. 

Natuurlicht versus kunstlichtNatuurlijk  
gepigmenteerd beton

Gestraald beton met rode 
marmergranulaten

Leembepleistering Hout

INTERIEUR / LEEMPLEISTER OP DROOG SYSTEEM

De binnenwanden zijn opgetrokken in een droog 
systeem nadat de betonschil is gerealiseerd.
Deze wanden zijn voorzien van een +-18 cm dikke 
isolatie op basis van cellulosevlokken waarbij er 
veel aandacht wordt gegeven aan de dampproble-
matiek. Op deze wanden wordt een uittimmering 
voorzien van 6 cm dikte waarin de technieken 
worden aangebracht. Deze wordt voorzien van een 
droge plaat waarop een fijne gladde leembepleis-
tering  wordt aangebracht. Binnenpleisters uit leem 
bestaan uit zuivere aarde die met plantenvezels 
tot bouwproduct werd veredelt.  Ze bevatten geen 
verontreinigende stoffen en omdat ze de vochtigheid 
reguleren en dampen opnemen en dragen bij tot 
een gezond en aangenaam klimaat. Hun levendig 
gestructureerde oppervlakken met open poriën zijn 
uiterst hygiënisch. Zo absorberen in grote mate de 
luchtvochtigheid 

Visualisatie Gelijkvloerse hal met museumwinkel en ontvangstbalie in onthaalgebouw
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SCENOGRAFIE

STUDIOLO | EEN PLEK VAN VERWONDERING

De exporuimte wordt opgevat als een studiolo, 
een intieme concentratieplek in sterke relatie met 
de onthaalruimte. Toch wordt er bewust gekozen 
om de onthaalruimte en shop niet volledig te 
vermengen met de expositieruimte. Door de 
expositie hoofdzakelijk op niveau 1 in te plannen, 
wordt vermeden dat de bezoeker die de expositie-
elementen wil ontdekken gestoord wordt door shop 
en balie.
De bezoekers van het onthaalgebouw krijgen bij 
het betreden van het gebouw in één oogopslag 
een indruk van de ‘wunderkammer’ vanaf de 
onthaalruimte. Een dense plek vol objecten, 
panelen en curiositeiten wekt de nieuwsgierigheid 
op en prikkelt de bezoeker om deze ruimte te gaan 
ontdekken. De grote vijfhoekige vide werkt als een 
balkon in de ruimte en brengt de publieke niveau’s 
met elkaar in relatie. De expositie- en onthaalruimte 
worden op deze manier heel compact vormgegeven 
en beide ruimtes blijven vanuit de balie steeds 
overzichtelijk voor het personeel. De expositieruimte 
hangt letterlijk met trekkolommen boven het 
onthaal. De kolommen delen de ruimte spontaan op 
in segmenten.  

Hierdoor ontstaat een enfillade van ruimtes 
op een circulair traject. De tentoonstelling kan 
desgewenst makkelijk opgedeeld worden in 
afzonderlijke scenografische componenten. Waar 
de onthaalverdieping zich door middel van grote 
raampartijen opent naar het landschap, wordt in 
de expositieruimte gewerkt met een beperkt aantal 
openingen. Door te kiezen voor een minimum aan 
daglicht wordt het statuut van concentratieplek 
versterkt en projecties met beeldschermen mogelijk. 
De aanwezige raamopeningen worden gericht 
ingezet om specifieke zone’s te belichten of om een 
zicht op het landschap te kaderen. 

BELEVINGSKASTEN

De perimeter van de expositieruimte wordt 
volledig als tentoonstellingswand ingericht. Houten 
kastwanden werken als een retabel, panelen en 
luiken kunnen dubbelzijdig ingezet worden. Zowel 
in open als gesloten toestand hebben de luiken een 
betekenis, een tentoonstelling kan zo een veelheid 
aan werk concentreren in het idee van de “horror 
vacui”. Door panelen te openen, ontstaan nissen die 
ruimte bieden voor vitrines, schilderijen, prenten, 
multimedia-elementen…  

De retabelkasten houden een grote flexibiliteit in, 
geïntegreerde tentoonstellingselementen en digitale 
schermen worden eenvoudig afgewisseld met gave 
wanden voor momenten waar een meer neutrale 
achtergrond noodzakelijk is. 
De raampartijen worden geïntegreerd in de 
tentoonstellingswanden, zicht en licht kunnen 
getoond of afgeschermd worden op eenzelfde 
manier als de tentoonstellingselementen. Gerichte 
lichtbronnen geven de ruimte extra diepte. De vide 
wordt aangelicht via de centrale lichtstraat die 
werkt als lantaarn en de verticaliteit van de vide 
benadrukt. Het gedempte zenitale licht versterkt de 
intieme sfeer en concentreert de aandacht van de 
bezoeker.

Het wandtapijt wordt op de onthaalverdieping 
getoond in een nis, op een gelijkaardige manier als 
de retabelkasten in de expositieruimte. Een optimale 
UV bescherming is zo mogelijk.  De bezoeker 
kan vanuit de shop een fragment zien van het 
wandtapijt dat zich in zijn totaliteit toont wanneer 
de bezoeker in de raamnis kijkt van dichterbij. De 
bezoeker wordt op deze manier geprikkeld om de 
tentoonstellingselementen te ontdekken en zich 
naar de expositieruimte te begeven.

15de eeuws huisretabel met het huwelijk van Anna en Joachim, 
Museum M, Leuven

San Girolamo nello studio, 1474-1475, 
Antonella DA MESSINA, National Gallery, London

The Picture Room, 1824, 
Sir John Soane’s Museum , London

Visualisatie Tentoonstellingsruimte op eertse verdieping met zicht op onthaal 
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ALKOOF

Op sommige plekken verbergt een houten paneel 
een besloten zitnis en kan de bezoeker in de 
kastenwand stappen om een zicht te hebben op de 
kasteeltuin door een luik te openen. Hier ontstaat 
zo een geborgen plek die werkt als medium tussen 
bezoeker en landschap. Als instrument om het 
landschap te bekijken of als concentratieplek om 
een werk in detail te bekijken, een korte filmopname 
te volgen op een digitaal scherm. (ref. studiolo)

EVENEMENTENPLEIN

De buitenruimte werkt als een Hortus Conclusus en 
maakt onderdeel uit van het scenografisch concept. 

De tuin werkt als antichambre van het park en 
kasteeltuin. De cirkelvormige zitruimte laat toe 
om groepen een inleiding tot het park en kasteel 
te geven, een bescheiden muziekoptreden of 
openluchttheater te laten doorgaan. Hier is er plaats 
voor activiteiten die de belevingswaarde en de sfeer 
van het bezoek ondersteunen.

VERWONDEREN  |  VERKENNEN   |   VERDIEPEN

Zelfs al wil de tentoonstelling de bezoeker meer 
‘kennis’ bijbrengen en sensibiliseren, in eerste 
instantie moet de opstelling op een maximaal 
toegankelijke, visuele manier, de nieuwsgierigheid 
wekken van de bezoekers. 

Het is de ambitie de bezoeker aan te spreken op 
een emotioneel niveau, zijn verwondering aan te 
spreken, en een AHA-ervaring te evoceren.
Vandaar het idee om de bezoekers als het ware te 
laten binnenstappen in een Wunderkammer met 
een gevarieerde collectie artefacten.
De bezoeker verwonderen betekent niet alleen hem 
individueel aanspreken op visueel, auditief, tactiel,... 
vlak maar hem ook betrekken op de ervaringen van 
medebezoekers. 
De visuele rijkdom van deze Wunderkammer is erop 
gericht om de bezoeker te verwonderen en aan te 
trekken om in tweede instantie de verschillende 
thema’s van de tentoonstelling verder te gaan 
verkennen.

1. Projectie 2. Belevingskasten 3. Alkoof |Zitnis 4. Luik 5. Flexibele expositieruimte

1

1

3

3
22

4

4
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STRUCTUUR 

ONTHAALGEBOUW

FUNDERING

Uit de uitgevoerde sonderingen blijkt dat de 
ondergrond is samengesteld uit een laag matig 
vaste, zandhoudende leemlaag met daaronder een 
vrij los en vervolgens matig gepakte kleihoudende 
zandlaag. Dit impliceert een matig draagkrachtige 
grond. Aangezien de sonderingen slechts tot 7m 
diepte werden uitgevoerd en er weinig extra 
relevante informatie beschikbaar is via de databank 
Ondergrond Vlaanderen (DOV) kunnen de zettingen 
moeilijk ingeschat worden. Er dient bijgevolg extra 
onderzoek te gebeuren om met zekerheid te kunnen 
besluiten of een algemene funderingsplaat voldoet. 
Als alternatief zal een dieptefundering gebruikt 
moeten worden.

VERTICALE STABILITEIT | HET SKELET EN DE STOLP

De verticale draagstructuur bestaat uit twee 
los van elkaar staande (thermisch gescheiden) 
systemen; een betonnen skelet (binnenin) en 
een dito buitenmantel als een stolp (buiten). Het 

skelet bestaat hoofdzakelijk uit twee betonnen 
moer-wandliggers op de derde verdieping waaraan 
onderliggende verdiepingsvloeren ophangen. 

Op deze manier kan op niveau 0 een open ruimte 
gecreëerd worden zonder centrale kolommen. 
De (niet geïsoleerde) stolp uit ‘koud’beton draagt 
eveneens de vloerplaten aan de randen.
De verbindingen met de vloerplaten zijn volledig 
thermisch ontkoppeld. De stolp zit als het ware over 
het skelet geschoven. In werkelijkheid wordt de stolp 
eerst opgetrokken en volledig afgeïsoleerd, daarna 
pas wordt het skelet opgetrokken.

Om de stolp ter hoogte van de vloerplaten voor 
uitknikken te vrijwaren, wordt deze in de lange 
vlakken op enkele punten ook horizontaal met de 
vloerplaten verbonden. Voor het overige zorgen de 
hoeken voor verstijving. 

Het inspringen van de gevel op niveau +1 van as 1 
naar as 2 wordt opgevangen door de gevel hier te 
laten werken als een samenstelling van (uitkragende) 
wandliggers die steunen op betonkolommen op as 
3.A, 2.C, 2.F en 3.G.

HORIZONTALE STABILITEIT

De windkrachten worden opgenomen in het skelet 
door de liftkoker en 2 doorgaande wanden die de 
torsie verhinderen.

EVENEMENTENPLEIN

BETONNEN STEUNBEREN

De tuinmuur wordt opgebouwd uit hoge prefab 
betonnen L-elementen. Deze kunnen meteen 
geplaatst worden op een gestabiliseerde 
ondergrond. Deze geïndustrialiseerde afzonderlijke 
elementen worden onderling gekoppeld en 
de voegen worden afgewerkt met betonnen 
‘steunberen’. 

BUITEN SANITAIR

Als afdek wordt een betonplaat van 30cm 
(met afschot) voorzien. Deze garandeert de 
waterdichtheid waardoor geen extra waterdichting 
nodig is. De betonplaat wordt ondersteund door de 
aanwezige metselwerkwanden van de toiletten.

Dragende buitenschil in gezandstraald beton
Miller & Maranta, Villa Garbald

Dragende buitenschil in beton ongestraald
Miller & Maranta, Villa Garbald

Stolp: betonnen gevel, ondersteund door  
betonkolommen binnenin / doorbuigingen

Buitenmantel | De stolp

Binnenstructuur | Het skelet

Li
ftk

er
n

Moer-wandliggers
steunen af op  
binnenkolom

Stolp 
koud beton

Skelet
warm beton

Trekkolommen
Structuur  
hangt op aan  
moer-wandligger

Skelet; vloerplaten, liftkern, wandliggers en trekkolommen / doorbuigingen / trek in kolommen
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DUURZAAMHEID | TECHNIEKEN

1. Recuperatie regenwater | Sanitair en schoonmaak 2. Recuperatie zonne-energie |a. PV-installatie zonnewinsten | b. Natuurlijk daglicht via lenzen  3. Schouweffect | Verkoeling in de zomer 4. Bijenhotel 
5. Vloerverwarming | Lage temperatuur 6. BEO-veld

DaklichtlenzenSchema | hernieuwbare energie 

Onze visie bestaat uit een duurzaam ontwerp van 
landschap, gebouw en techniek met de nadruk op 
optimaal gebruik van daglicht, maximale benutting 
zonnewarmte, zuinig en ecologisch watergebruik en 
gebruik van geothermische aardwarmte als optie.   
De technische installaties dienen het “statement 
duurzaam bouwen” in zijn meest economisch oppor-
tune concepten vorm te geven het beste comfort aan 
te bieden. Bij deze overwegingen geldt steeds het 
principe dat de Return Over Investment (ROI) de eco-
nomische haalbaarheid bevestigt waardoor steeds de 
juiste keuzes kunnen gemaakt worden.In het opmaken 
van een plan van aanpak betreffende de energetische 
performantie en de daaraan verbonden installatie-
technieken onderscheiden we volgende stappen:

ANALYSE VAN DE ENERGIEBEHOEFTE:

a. Analyse en nazicht van alle energiebehoeftes en
het gebruikersprofiel per dag, week, maand, seizo-
nesgebonden factoren.
b. In kaart brengen en inventaris van bovenstaande
gegevens.

VISIE

BEREKENING VAN HET E-PEIL EN K-PEIL.

a. Op basis van het ontwerp wordt een het energe-
tisch E-peil berekend en het K-peil.
b. Aan de hand van dit profiel kan de bouwfysische
randvoorwaarden worden getoetst en aangepast.
Bijvoorbeeld het zomercomfort kan in deze fase
streng bewaakt worden.

BEPALEN VAN DE PERFORMANTIES 
VAN GEBOUW EN INSTALLATIE.

a. Bepalen van alle noodzakelijke parametersin func-
tie van het gebruik, bezettingsgraad, bepalen van de
interne koellast.
b. Vastleggen van het “resultaat” wat betreft, cfr.
koelregime, verwarmingsregime, bezettingsgraad,
flexibiliteit van de bouwmodules, de verlichtingsni-
veaus, ten opzichte van een vastgelegd gebruik van
iedere ruimte.

MAATREGELEN IN FUNCTIE VAN  
OPTIMALISATIE EN DUURZAAMHEID.

a. Voorstel van maatregelen in functie van Rationeel
Energie Gebruik REG;
b. Onderzoek naar laagenergie technieken en con-
cepten per deeltechniek;
c. Bepalen van de opwekking en verdeling van
energië.

INVESTERINGSOVERZICHT EN RETURN 
OVER INVESTMENT.

Het opmaken van een budgettabel gerelateerd 
aan bovenstaande maatregelpakketten waarbij 
het overzicht en inzicht wordt aangegeven welke 
budgetten voor de respectievelijke maatregelen 
moeten worden aangehouden ten opzichte van een 
terugverdientijd.

1 2

3

2b

2a

4

5
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Koeling door natuurlijke ventilatie - Iran
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