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1 OPDRACHTOMSCHRIJVING

Het betreft de studieopdracht voor het bouwen van een vrijetijdscentrum met 
bibliotheek en de inrichting van de omliggende ruimte te Edegem. De studie-
opdracht kadert in de Open Oproep 28 van de Vlaams Bouwmeester .

1.1 MASSA- EN PROGRAMMASTUDIE

Een studie van het programma zoals opgegeven in de projectdefinitie met de 
gegeven oppervlaktes als nettowaarden, geeft ons een totaal van 1600 m². 
De optelsom van deze netto-behoeftevraag is dus even groot als de maximum te 
bouwen oppervlakte.

We hebben vervolgens de rekensom andersom gemaakt, om als eindresultaat 
rond de 1600 m² bruto uit te komen om binnen het gestelde budget een gebouw 
te ontwerpen dat voldoet aan de gevraagde behoefte.

Verder in het verhaal zal u zien dat we keuzes hebben gemaakt om de oppervlakte 
te beperken door functies te combineren, flexibiliteit in het plan toe te laten en 
dubbelgebruik te stimuleren daar waar dat in tijd mogelijk is. Uiteraard zijn deze 
opties bespreekbaar en kan er in het geheel aan verdeelde m² nog voldoende 
geschoven worden.

Onderstaande tabel geeft de nieuwe netto-oppervlakte aan, exclusief Engelse 
tuinen, maar inclusief 100m² van Huis hellemans:

1.2 ORGANISATIESCHEMA

De combinatie van de massa- en programmastudie en de organisatie van de func-
ties ten opzicht van elkaar, is aangegeven in volgend schema.

2 ANALYSE

2.1 LIGGING

Edegem is een belangrijke uitvalsbasis voor Antwerpen om te wonen. De belang-
rijkste invalswegen zijn de Prins Boudewijnlaan en de autosnelweg E19.

De bekendste bezienswaardigheden van Edegem zijn de Basiliek met de grot 
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, waardoor de gemeente ook vaak als grotge-
meente wordt genoemd, en natuurlijk de vele groene gebieden en plekken van het 
rijk historisch verleden. 

Edegem werd als middeleeuws dorpje in 1173 voor het eerst vermeld in de 
oorkonde en zoals elk middeleeuws dorp ontstaan rond een kerk: de Sint Antoni-
uskerk, vandaag beschermd als monument. Het centrum bevindt zich nog steeds 
rond deze kerk.

Edegem was in die tijd ook onderworpen aan de Heer die het bestuur van het dorp 
aanstelde en de wet bepaalde. Het kasteel van deze heer staat in Mortsel en is 
vandaag een publiek centrum met luxe service flats. Het kasteel van Edegem ‘Hof 
ter Linden’, was ook in het bezit van deze Heer en werd het veel belangrijkere 
dorpskasteel. De benaming “Ter Linden” kan wijzen op de zetel van het hertoge-
lijke leen- en laathof dat later overging op de heren van Cantecroy.

Edegem heeft altijd bekend gestaan om zijn goede landbouwgronden en 
heeft vandaag nog steeds een open landelijk karakter. Vele landbouwgronden 
verdwenen echter door een grote verhuis van stedelingen naar het platte land na 
de Tweede Wereldoorlog. 
Edegem werd een villadorp en een typische woongemeente. Deze verstedelij-
king wordt echter afgeremd door woonzones te beperken zodat het open karakter 
bewaard kan worden.

gevraagd programma het ontwerp

onthaal 70 m² onthaal 67 m²
bib 870 m² bib 894 m²
tentoonstelling 100 m² tentoonstelling 100 m²
horeca 135 m² horeca 67 m²
werk 200 m² werk 137 m²
vrijetijdsruimten 70 m² vrijetijdsruimten 72 m²
auditorium 80 m² auditorium 60 m²
sanitair 15 m² sanitair 35 m²
berging 20 m² berging 3 m²
crea/refter 40 m² crea/refter 47 m²
techniek 0 m² techniek 19 m²
circulatie 0 m² circulatie kern met lift 120 m²

totaal netto 1600 m² totaal netto 1620 m²
totaal bruto (30%) 2080 m² totaal bruto (30%) 2106 m²

totaal bruto volgens plan 1819 m²
excusief Engelse Tuinen, incl 100m² 
hellemans
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2.2 HISTORIEK

Edegem was dus een feodaal dorp, ondergeschikt aan zijn machthebbers. 
De drie vertegenwoordigde machten zijn nog steeds herkenbaar aanwezig: de 
Religieuze Macht met de Sint-Antoniuskerk, het kasteeldomein Hof Ter Linden 
als Wereldse Macht en de landbouwgrond, nu het open landelijk karakter, als de 
Arbeidende Macht. 
De dominerende machten van toen, religie en adel, vormen nog steeds een krach-
tige as door Edegem. De axiale dubbele lindendreef van het kasteel vormt de 
verbinding met de Strijdersstraat waar de kerk gelegen is en waar de historische 
dorpskern gevormd wordt. Deze Strijdersstraat loopt tot aan het Gemeenteplein, 
waar het oud gemeentehuis een ceremoniële rol blijft vervullen.
Vanuit de historische dorpskern lopen vertrekken de belangrijkste verbindings-
wegen: Hovestraat, Drie Eikenstraat, Oude Godstraat en Kontichstraat.

Aan deze krachtige as, bevinden zich vandaag de academies voor beeldende 
kunsten en muziek-woord. Die voor Beeldende Kunsten ligt in de Drie Eikenstraat, 
en die voor Muziek-Woord in de Ter Elststraat. In diezelfde Ter Elststraat ligt ook 
de sporthal. 
Op de as bevindt zich ook het Huis Hellemans, dat als kunstencentrum fungeert 
met een heuse beeldentuin. De kerk, richtinggever voor de as, biedt dan weer plek 
voor concerten.

We kunnen dus stellen dat deze belangrijke as van religie en adel, vandaag verge-
zeld wordt door sport en cultuur. En aldus de ideale ligging heeft voor een vrije-
tijdscentrum met bibliotheek. Het centrum wordt opgevat als de vierde macht op 
de belangrijke as van Edegem, namelijk de culturele macht die de andere cultu-
rele bestemmingen kan verbinden.

2.3 HET GROENE EDEGEM

Edegem kenmerkt zich door een bijzondere groenstructuur die ook in de buurt van 
het dorpscentrum sterk voelbaar is. 
Zeer in het oog springend is in de eerste plaats het Kasteelpark Hof Ter Linden. De 
prachtige monumentale oprijlaan van het Kasteelpark mondt uit op het plein aan 
de kerk.  De open ruimte aan zuidwestzijde van de laan is bijna net zo indrukwek-
kend en bijzonder als de lindelaan zelf. 

Daarnaast beschikt Edegem over een park in het centrum dat haar aanwezig-
heid dankt aan een reeks van monumentale villa’s aan de Drie Eikenstraat. Het 
park Centrum, is een mooie groene zone van circa 2 ha midden in de dorpskern. 
“Tussen de eigendommen van vroegere Edegemse notabelen sluiten de tuinen 
wonderwel aan elkaar als een park met veel diversificatie. Bij de aanleg van het 
park werd het eigen karakter van deze tuinen dan ook zoveel mogelijk behouden”, 
zo is op de gemeentelijke website te lezen.  

2.4 BIJZONDERE SEQUENTIE VAN DORPSE RUIMTE

In het dorpscentrum is in feite sprake van een prachtige sequentie van een 
laan (vanaf het Hof Ter Linde), naar het kerkplein,  via de Strijdersstaat naar het 
Gemeente Plein.  De Strijdersstaat is een echte centrumstraat met winkels en 
bijzondere gebouwen, waaronder  het Huis Hellemans.  Het projectgebied waar 
de nieuwbouw gerealiseerd moet worden is hiermee aan de genoemde sequentie 
verbonden.

GROENE KAMERS

OUD GEMEENTEHUIS HUIS HELLEMANS VRIJETIJDSCENTRUM ACADEMIE MUZIEK & WOORD KERK ACADEMIE BEELDENDE KUNSTEN HOF TER LINDENSPORTHAL
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3 CONCEPT

3.1 INPLANTING

Met de realisatie van het nieuwe vrijetijdscentrum in samenhang  met het Huis 
Hellemans ontstaat de kans om een pleinruimte toe te voegen aan de beschreven 
sequentie van lanen, pleinen en straten. Een nieuw plein waaraan de nieuwe 
bibliotheek is gevestigd voegt en hecht  zich hierdoor op natuurlijke wijze aan de 
reeds bestaande sequentie van stedelijke (dorpse) ruimten. 

Door dit plein eveneens een hechting te geven met de structuur van ` het groene 
Edegem`  wordt het gebouw en het nieuwe plein ook op een meer informele wijze 
in de dorpsstructuur ingepast.

Het nieuwe gebouw wil een baken zijn, een markeerpunt op de as. Langs die as 
definiëren zich dus nu pleinen die als kamers de gemeente indelen en schaal 
verschaffen. Zonder te zoeken naar spektakel, geven we schaal en identiteit aan 
deze functies in dat grotere kader.

3.2 INSPIRATIE VOOR HET MASTERPLAN

De concrete inpassing van het complex in combinatie met de realisatie van een 
nieuw openbaar dorpsplein vormt een belangrijk onderdeel van het geplande 
Masterplan.  Bij een verdere doorwerking van de visie ontstaan er ook voor andere 
gebiedsdelen mogelijkheden voor een aanzienlijke kwaliteitswinst in het openbaar 
domein. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van wensen die er bij de gemeente 
al bestaan. 

De gemeente heeft de wens om het parkeren aan het einde van de lindelaan 
anders te organiseren. Dat wordt thans gedomineerd door geparkeerde auto’s. 
Een mogelijkheid zou zijn om als alternatief hiervoor een deel van de open ruimte 
aan de oostzijde van de lindelaan hiervoor te herbestemmen. Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid om de lindelaan uit te laten komen op een plein zonder auto’s. Het 
wat rommelig ogend plein tussen de kerk en de oprijlaan kan hierdoor sterk aan 
allure winnen. De samenhang tussen kerk en Hof Ter Linde kan worden hersteld 
en voelbaar worden gemaakt.

De basiskwaliteit van Het park Centrum is gekoppeld aan de herkenbaarheid van 
de individuele tuinen achter de eigendommen van de vroegere Edegemse nota-
belen. Deze herkenbaarheid staat echter onder druk en moet worden gekoes-
terd en versterkt. Daarnaast zou een doorgaande route door Het park Centrum 
beter kunnen worden gefaciliteerd, waarbij ook de kerktuin betrokken zou kunnen 
worden.  De doorgaande route krijgt in onze visie een duidelijk ander karakter dan 
de overige (historische) paden. Hierdoor wordt concurrentie met de oorspronke-
lijke diversiteit tussen de tuinen vermeden. Een nieuwe 21e eeuwse laag wordt 
aan de tuinen toegevoegd, terwijl de historische tuinlagen worden gerespecteerd 
en gerestaureerd. Dit moet per historische tuin worden bekeken.

3.4 SOKKEL EN GEBOUW

De basis van bijna elke gebouw wordt letterlijk gevormd door een plint. Deze plint 
verbindt de verschillende volumes met elkaar. Het definieert de plek die het vrije-
tijdscentrum inneemt en het nieuwe voorplein. Deze plint loopt van buiten naar 
binnen in het centrum en bepaalt het volume van de verticale circulatiekern en 
de hoofdstructuur van het gebouw. De plinthoogte komt voort uit de plint van Huis 
Hellemans waarop het vrijetijdscentrum aansluit. De verschillende volumes zijn: 
huis Hellemans, het café, en de bib en zij bepalen de doorzichten: vanop het plein 
naar de tuin, vanuit de tuin naar het plein en het groene domein. 

De plint met zijn plinthoogte van 60cm en oplopend verder in de straat tot een 
kleine meter, wordt als het ware een massieve sokkel. 
Met zijn deels ondergrondse laag van bib en publieke functies (aula, vergader-
ruimtes, …) in directe relatie met de beeldentuin, verbindt deze sokkel het nieuwe 
complex met het Huis Hellemans dat de site markeert vanuit de hoofdas.

Het plein ligt in een zachte helling in westelijke richting. Hierdoor kan met de 
nieuwe verharding tevens goed worden aangesloten op de historische tuinmuur 
die zich aan de zijde van Het park Centrum bevindt.

3.3 NIEUW PLEIN IN SEQUENTIE VAN DORPSE RUIMTE 

Op basis van de visie ontstaat er tussen kerkplein en Gemeenteplein een derde 
plein aan de Strijdersstraat ter hoogte van het Huis Hellemans. 
Het plein krijgt een herkenbare rechthoekige vorm, waarbij het nieuwe complex 
zorgt voor de ruimtelijke begrenzing aan de westzijde van het plein.  Het Huis 
Hellemans wordt ontdaan van zijn huidige aanbouw, waardoor de zijgevel in de 
pleinbeleving mee gaat doen.

Het plein wordt langs verschillende kanten begrensd door oude tuinmuren en 
waardevolle gebouwen. De hoeken van het plein werken we open naar de omlig-
gende zichten: de kerk, de academie, de tuinkamers.

Om het plein een mooie regelmatige (rechthoekige) vorm te geven is ook de noord-
zijde van het plein bij de planvorming betrokken. De historische tuinmuur van de 
pastorietuin langs de Ter Elststraat is nog gedeeltelijk nog prominent aanwezig. 
Deze muur wordt uiteraard in zijn huidige vorm gehandhaafd. Voorgesteld wordt 
om de niet historische muren en het elektriciteitsgebouw te slopen en op die plek 
een nieuwe invulling te maken in combinatie met een overdekte fietsenstalling.  
Hierdoor ontstaan een regelmatige pleinruimte en een prominente ingang van Het 
park Centrum.
Deze maatregelen aan de noordzijde van het plein kunnen gefaseerd worden 
gerealiseerd ten opzichte van de rest van het plein. 

Op het plein is de voetganger/ de fietser de prioritaire verkeersdeelnemer. De 
inrichting van het plein is zodanig dat de auto te gast is in een voetgangersgebied. 
Verkeerskundig wordt hierbij uitgegaan van de `shared space` gedachte, waarbij 
geen rijbaan is aangeven.  Als verhardingsmateriaal wordt dan ook voorgesteld 
om de kasseitjes zoals in de voetgangersstroken van de Strijdersstraat aanwezig 
op het plein door te trekken.
Aan deze zijde planten we een monumentale boom in het plein. de muur naast de 
pastorie vormt een mooie achtergrond voor een beeld.
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3.5 DE KAMERS VAN EDEGEM

Naast de ‘kamers’ die we onderscheiden in het stedelijke weefsel dmv pleinen en 
assen, vinden we in de opstelling van de gebouwen ook een enfilade van kamers 
terug: binnenkamers en buitenkamers: de kamers van Huis Hellemans, de kamers 
van de beeldentuin, de buitenkamer, de kamers voor ontspanning en de kamers 
van de bibliotheek.

De insnijding fungeert als terras voor de activiteitsruimten (foyer, vergaderruimten, 
workshopruimte, auditorium) en vervolledigt de wandeling doorheen het gebied. 
Het geeft onder het maaiveld toegang tot huis Hellemans én tot het vrijetijdscen-
trum. Samen met de gradin van de aula klimt deze Engelse tuin omhoog tot op het 
niveau van de beeldentuin. 
Door deze incisie wordt het beeld van de sokkel versterkt en wordt de oorspron-
kelijke beeldentuin geaccentueerd en omkaderd en behoudt deze haar besloten 
karakter.

De sokkel is de sleutel die alle kamers met elkaar verbindt. In deze sokkel hebben 
we de activiteitsruimten ondergebracht. Op het rechthoekige basement van de 
nieuwbouw verheft zich een kleiner langgerekt bouwvolume waarin het café is 
gevestigd.  
Het dak doet dienst als terras. Vanaf dit zuid georiënteerde terras is er zowel 
zicht op het nieuwe plein, de tuin achter Huis Hellemans als op de dieperliggende 
buitenkamer. 
Dwars doorheen het volume van het café verbindt een hellingbaan de stoep met 
de ingang van het vrijetijdscentrum. Deze wandeling versterkt de opstelling van de 
verschillende gebouwen in hun formatie. 

Het hoofgebouw verdeelt zich over 4 bouwlagen, waarvan er  één in de onder-
grondse sokkel zit. We zien dus vanop het maaiveld 3 bouwlagen. De inkom 
staat op de plint en op het maaiveld opent het gebouw zijn hoek om een inkijk te 
verlenen naar het ondergrondse niveau van de bib, waar de jeugd zijn eigen plek 
kent met een Engelse tuin achteraan het gebouw. 

Boven deze patio groeit het gebouw zodat deze schaduw kan werpen op de 
zuidwestelijke gelegen bandramen van de verdiepen, om hinderlijke zoninval te 
vermijden. Een dynamische beweging van het gebouw achteraan waardoor de 
bibliotheek-vloeren naar boven toe ook groeien en meer ruimte bieden aan de 
boeken.  

Het bibliotheekvolume is per niveau verdeeld in vier kamers die worden bepaald 
door hun structuur: balken en liggers, vides en splitlevels definiëren de kamers 
zodat elke ruimte een andere beleving heeft en ook een andere invulling kan 
krijgen.  De ramen kaderen de zichten naar de omliggende landmarks: de kerk, de 
academie, huis Hellemans, het nieuwe plein.

In de nieuwe opstelling krijgt huis Hellemans een belangrijke plek. Het huis komt 
vrij te staan in de open ruimte en wordt in alle zichten onderdeel van het complex. 
Ook de zijgevel wordt een volwaardige pleingevel.

Het huis en de nieuwbouw worden verbonden en tegelijkertijd gescheiden door 
een snede in het terrein. Deze insnijding is enerzijds de scheiding tussen open-
baar en privaat, en anderzijds is het een grote buitenkamer die alle gebouwdelen 
en de tuin met elkaar verbindt.

NIEUW PLEIN IN SEQUENTIE VAN DORPSE RUIMTEN

GEKADERDE ZICHTEN OP DE LANDMARKS
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PLEINZICHT VANUIT DE HOOFDAS 
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ZICHT VANUIT DE BEELDENTUIN HUIS HELLEMANS

ZICHT IN DE BUITENKAMER _ SNEDE HUIS HELLEMANS EN HET VRIJETIJDSCENTRUM
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ZICHT OP ZUIDGEVEL EN HUIS HELLEMANS
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ZICHT VANUIT DE SPORTHAL EN HET PARK

ZICHT VANUIT DE BIBLIOTHEEK NAAR DE CENTRALE IINKOM
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3.6 ROUTING

Het geheel aan gebouwen en kamers nodigt de bezoeker uit voor een wandeling.

Vanop het plein word je uitgenodigd op de sokkel voor een drankje, een babbel 
of een krant in het café, of om binnen te gaan in het vrijetijdscentrum. Je krijgt 
meteen zicht op het geheel aan kamers.

De inkom is duidelijk leesbaar en brengt je naar een ruim onthaal waarin meteen 
de link wordt gelegd naar de onderliggende én de bovenliggende verdieping dmv 
vides en doorzichten.
In deze ruimte bevinden zich de onthaalbalie, de inleverstations voor de bib en de 
centrale circulatie. Een drempelloze toegang naar de bibliotheek of een wandeling 
naar de tuin en de vrijetijdsruimten zijn de duidelijke opties. Voor een afspraak in 
het kantoor meld je je best aan. Je wordt dan naar de eerste verdieping geleid of 
je wordt opgevangen in een van de publieke ruimten.

3.6.1 NAAR DE BIBLIOTHEEK

Je loopt zonder meer de bibliotheek binnen omdat je wordt uitgenodigd door de 
grote raampartijen, de dubbelhoge ruimten en de belevingszones. 
Een zone met nieuwigheden en aanwinsten wordt als ‘shop’ ingericht aan de 
ingang: je maakt informeel kennis met alle facetten van de bib: je kan zitten, lezen, 
kijken of luisteren in de centrale zithoek. 

Voor de jongsten is er een route naar beneden in de vide. De grote open spiltrap 
brengt je op de jeugd- en kinderafdeling vol speelse elementen en belevings-
ruimten. Deze eindigt in een open Engelse koer zodat bij mooi weer de kinderen 
ook buiten kunnen spelen en lezen.
Vanuit de centrale ruimte kan je ook de trap naar boven nemen naar de zone voor 
film en muziek. Deze kamers hebben een meer besloten karakter. Je kan er rustig 
film kijken, muziek beluisteren of werken met zicht op het plein. 
Van daaruit leidt de routing je langs de zuidgevel naar de hoogste verdieping. 
Deze kamers zijn verbonden door een brede trappenpartij die jongeren en volwas-
senen toelaten op verschillende manieren de bib te gebruiken, te zitten, lezen of 
werken. Deze route eindigt op een buitenterras met prachtig zicht op Huis Helle-
mans en de beeldentuin.
Deze routing is die voor de zoekende, ontdekkende bezoeker. Wie recht op het 
doel afgaat, kan ook de centrale trap nemen of de lift voor een directe verbinding.

3.6.2 NAAR DE KANTOREN

Vanuit de centrale inkom neem je trap of lift naar de eerste verdieping. Hier is de 
kantoorschijf ondergebracht met zicht op het plein.
Het plateau is ingedeeld in een gedeelte landschap, enkele concentratiewerk-
plekken en het kantoor van het diensthoofd. Copy, koffie en sanitair zijn eveneens 
voorzien. Vanuit de centrale trappenhal en lift is er een directe verbinding met het 
auditorium en de verschillende lokalen voor vergaderingen, workshops of voor 
meer informele gesprekken in de ‘lounge’ op het einde van de route. Deze ruimte 
doet dienst als cafetaria, vergaderplek, rustruimte of voor kookworkshops. 
Ze is gelinkt aan de buitenruimte voor een fijne lunchpauze.

3.6.3 NAAR HUIS HELLEMANS

Vanuit de centrale inkom loop je een paar treden naar het maaiveld van de tuin. 
Via een wandeling langs de paden ga je naar de kamers van Huis Hellemans. 
Je kan ook kiezen om de trappenpartij te nemen naar de verdiepte buitenkamer 
die deel uitmaakt van de beeldentuin om zo via de ondergrondse nieuwe door-
gang in het hart van het huis te komen. De incisie is gemaakt op een wandelpad-

afstand van het Huis zodat je ook helemaal kan rondlopen om de volledig tuin te 
bezoeken. De symmetrische aanleg van de (beelden)tuin achter het huis Helle-
mans wordt gerespecteerd. 
In de tuin is één element toegevoegd: een landschappelijk vormgegeven brug 
die volgens de regels van geboden toegang verbonden is met het bordes van 
het Huis Hellemans. Hierdoor wordt het Huis Hellemans op een vriendelijke wijze 
toegankelijk voor mindervaliden. De tuin wordt in de vorm van de brug verrijkt met 
een eigentijdse tuinfolly.      

3.6.4 NAAR DE VRIJETIJDSRUIMTEN

Je neemt dezelfde weg maar draait nog even door naar de benedenverdieping. 
Daar zijn de verschillende ruimten geschakeld: auditorium en twee multifuncti-
onele lokalen en de ‘lounge’. Alle lokalen zouden voorzien kunnen worden van 
flexibele wanden om de functionaliteit te vergroten. Zo kan je kiezen of je ruimten 

combineert als er meer volk wordt verwacht. Alle ruimten kunnen ook gebruik 
maken van de buitenruimtelangs de beglaasde gevels aan de buitenzijde.
Je kan ook de buitenroute nemen: je wandelt langs de trappenpartij de buiten-
kamer in en belandt zo aan de gevels van de vrijetijdsruimten.

3.6.5 NAAR HET CULTUURCAFE

Vanop het nieuwe plein word je uitgenodigd in het café. Dit is als paviljoen op de 
inkomsokkel gebouwd; het is volledig autonoom te gebruiken, maar maakt een 
sterke link met de inkom en met de beeldentuin door de oriëntatie. Het café is 
meer gesloten aan de kant van het plein en opent zich volledig naar het groen en 
naar de site. De oriëntatie is ideaal: zuid, zuid-west voor het terras. Je komt binnen 
langs de overdekte luifel waarin ook de helling is verwerkt of langs de trappenpartij 
aan de inkom. ‘s Avonds licht het paviljoen op als een straler voor het gebouw.  
Het legt ook een sterke band met de buitenkamer waarin wellicht recepties zullen 
worden gegeven bij een feestelijke opening of andere gelegenheid.
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3.7 ORGANISATIE

Onderstaande schema’s geven aan waar we de functies uit het programma van 
eisen hebben ondergebracht. Voor de gedetailleerde indeling geven we slechts 
suggesties vermits die beter tot stand komt in een dialoog met gebruikers en 
beheerders. Die verfijningen van plan en organisatie worden in een volgende  fase 
samen en in dialoog doorgevoerd.

+2

+1

0

-1

CENTRALE BALIE
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3.8 MATERIALEN

Wanneer we de belangrijke gebouwen langsheen onze krachtige as bestuderen, 
merken we op dat enkele ervan gekenmerkt worden door de horizontale versiering 
in de gevel, ook wel ‘speklagen’ genoemd. Deze stroken bestaan uit natuursteen 
of baksteen geven gebouwen meer levendigheid en karakter.

3.9 STRUCTUUR

De structuur van de nieuwbouw wordt volledig losgekoppeld van het bestaande 
gebouw Huis Hellemans. We voorzien een aansluiting op de bestaande kelder 
dmv een onderstorting van de zijgevel. De loskoppeling zal gebeuren dmv een 
soepele voeg.

3.9.1 BOUWPUT

We hebben geen info over de draagkracht van de ondergrond en het niveau van 
het grondwater. We veronderstellen op basis van van de grondwaterkaart en een 
sondering in de buurt die we hebben van een ander project (Keltenheuvel) dat het 
grondwater voldoende diep zit om geen of zeer beperkte grondwaterverlaging toe 
te passen. 
Het gebouw is volledig onderkelderd. Dit heeft als voordeel dat de af te dragen last 
naar de ondergrond voor een groot stuk reeds gecompenseerd zal worden door 
de uitgegraven grond. Dit zal de fundering aanzienlijk vereenvoudigen.

3.9.2 BOVENBOUW

Omwille van de beperkte budgetten is er gekozen voor een logische stapeling 
van een prefab constructie. De wanden worden waar mogelijk opgetrokken uit 
pre-muren en de vloeren maken we door middel van geprefabriceerde TT-liggers. 
Aan de hand van  een aantal forse wandliggers ter plaatse van de achteregvel die 
we halverwege steunen door een kolom, kunnen we de vloerlasten van de biblio-
theekvloeren eenvoudig opvangen.

SCHEMA STRUCTUUR

De inrichting voorzien we in een eenvoudig en modulair systeem van wit gelakte 
rekken in combinatie met speelse elementen in hout en zachte kleurtinten. 
De boeken geven al heel veel kleur in de ruimte en we willen het rustige karakter 
zo veel mogelijk bewaren in de verschillende kamers. 

ROSAN BOSCH PETER JANNES

Huis Hellemans wordt gerenoveerd en casco afgeleverd, zoals gevraagd, tot een 
terechte plek voor de exposities. De kamers worden terug zuiver en leesbaar 
gemaakt en dienen enkel nog voor expositie. Zo kunnen alle storende elementen 
verdwijnen om meer aandacht te geven aan de muren van de kamers.

NOARCHITECTEN PETER ZUMTHOR

Om het nieuwe vrijetijdscentrum mee op te nemen langsheen onze belangrijke 
as, en fysiek deel te laten uitmaken van deze culturele versnippering in het groen, 
maken we een hedendaagse interpretatie van de typerende speklagen en een wit 
volume in het groen.

We voorzien een combinatie van beton en baksteen die toon-op-toon worden 
gecombineerd zodat de onderliggende structuur (vloerplaten) leesbaar wordt aan 
de buitenzijde van het gebouw. De sokkel is volledig uitgevoerd in beton.

Ramen hebben we voorzien in bronskleurig aluminium. Binnenafwerking in een 
eenvoudig pallet van beton, pleisterwerk en hout.
We voorzien zachte, dempende vloeren tegenover het ruwe skelet. 

ISAY WEINFELD KRISTIAN NIELSEN MANSILLA & TUNON

RAPP+RAPP
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3.10 PLANMATERIAAL

PLAN NIVEAU -1
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PLAN BEGANE GROND
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PLAN +1
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PLAN NIVEAU +2
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ZUID EN OOSTGEVEL
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NOORD EN WESTGEVEL
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SNEDE
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3.11 EEN DUURZAAM GEBOUW

ENERGIE:  het ontwerp is opgebouwd rond de principes van de ‘penta energe-
tica’, dit is een uitbreiding van de ‘trias energetica’ die meer gewicht geeft aan 
passieve technieken en het toepassen van vrije energie zoals daglicht en natuur-
lijke ventilatie.

We hebben ervoor gekozen om de energievraag maximaal te beperken door een 
uitermate performante gebouwschil en door passieve maatregelen toe te passen.  
Hierdoor kunnen we aan de energievraag voldoen door gebruik te maken van 
eenvoudige en zuinige technieken. Daarnaast maken we gebruik van zonne-
energie, regenwater-recuperatie en een gecontroleerde ventilatie.

Het technische verhaal dat we voorstellen is een eerste voorstel dat gaandeweg, 
in gesprek met de gebruikers en de beheerders zal moeten worden onderzocht, 
verfijnd en gemotiveerd. Op basis van verschillende parameters worden immers 
andere keuzes gemaakt. Hiervoor is overleg noodzakelijk.

- Minimalisering energieverbruik door gebruik van de  juiste bouwmaterialen om  
  zo de noodzaak aan energie beperken.
- De energiebehoefte invullen met het meest optimale verwarmings-systeem.
- Het systeem goed afregelen en eenvoudig houden.
- Het systeem onderhoudsvriendelijk en gebruiksvriendelijk maken.

We kiezen voor realistische, eenvoudige en goedwerkende technieken die effec-
tief zorgen voor energiebesparing en goed comfort in de praktijk.
Algemeen zullen de duurzaamheidsvoorschriften gevolgd worden alsook de van 
toepassing zijnde normeringen en voorschriften.

ECONOMISCHE DUURZAAMHEID:  een flexibel gebouw dat kan meegroeien 
met de behoeften van de gebruikers en de wijzigende functieinvullingen. Het laat 
verschillend gebruik en verschillende opstellingen toe. 

SOCIALE DUURZAAMHEID: het nieuwe gebouw gaat een relatie aan met de 
omgeving en de rest van de gebouwen. Door haar vormentaal en materiaalge-
bruik heeft zij een sterke identiteit zonder zich op te dringen. 

PPPP: PEOPLE, PLANET, PARTICIPATION & PROSPERITY zijn 4 pijlers waarop 
het ontwerp is gestoeld. 
- er is aandacht voor de gebruiker op alle vlakken
- duurzaam materiaal- en grondstoffengebruik
- slim energetisch concept met lage energiewaarde
- betrokkenheid van buurt, verenigingen en andere gebruikers
- beslissingen volgens een participatief proces
- aangename en stimulerende werk- en ontspanningsomgeving voor iedereen.

3.11.1 VENTILATIE EN TECHNIEKEN

Elektrische installaties volgens de regelgeving en volgens de richtlijnen uit het 
programma van eisen.

De verwarming dmv een cascadeschakeling van condenserende gaswandketels 
met hoog rendement.  De CV-waterproductietemperatuur is glijdend weersafhan-
kelijk gestuurd zodat dit op de meest energiezuinige manier gebeurt.   
Tijdens voorstudie zal onderzocht worden of gebruik van alternatieve energie (bvb 
warmtepomp) haalbaar is in functie van budget en terugverdientijd.
- basis: vloerverwarmingifv buitentemperatuur op zo energetisch mogelijke temp.
- bijverwarming: via de ventilatielucht-kanalen (die toch moeten voorzien worden) 
zodat de buitenventilatielucht voorverwarmd wordt tot een aangename inblaastem-
peratuur , doch op een zeer energetische wijze waarbij bovendien de ruimtetem-
peratuur op een zeer eenvoudige manier wordt verwarmd tot comforttemperatuur.
Automatische regeling van het systeem gebeurt in samenspraak met opdracht-
gever.  Er worden aparte kringen voorzien per bouwlaag, per zone, enz..  prioriteit 
is een installatie te voorzien die energetisch optimaal is, en zeer eenvoudig is qua 
afregeling, zodat het geen complex “eigen leven” zal leiden.  

Actieve koeling wordt niet voorzien, behalve in de serverruimte (indien vereist).  Er 
zal in de eerste plaats geïnvesteerd worden in zonwerende beglazing en luifels ifv 
de oriëntatie.   Met de luchtgroep die voorzien zal worden is freecooling met frisse 
buitenlucht eenvoudig mogelijk.
Een extra topkoeling kan worden gerealiseerd met de luchtgroep. Door het gebruik 
van zonnepanelen is de energie voor deze topkoeling ‘gratis’.

De ventilatie zal gebeuren  via een systeem D met warmterecuperatie dmv 
een warmtewiel.  Er zullen energievriendelijke luchtgroepen op het dak worden 
geplaatst (in een verlaagde zone) zodat de verdeling optimaal is en de kanalisatie 
zo klein mogelijk gehouden wordt.  De ventilatielucht wordt zeker voorverwarmd.  
De vochtigheid wordt gemonitord met mogelijke plaatsing van bevochtigingsbat-
terij (maar zonder energieverslindende technieken).

3.11.2 AKOESTIEK

Akoestische maatregelen worden in een latere fase afgetoetst met de ingenieur 
akoestiek. We voorzien in deze fase voldoende architecturale elementen (balken, 
profileringen en schuine wanden) en laten extra dempende maatregelen toe in de 
afwerking (zachte vloeren, zachte zitelementen).

3.11.3 INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID & SIGNALISATIE

De integrale toegankelijkheid wordt gegarandeerd voor het hele gebouw. 
We voorzien ook een identieke routing voor gebruikers met een rolstoel zodat 
iedereen op eenzelfde manier het gebouw doorloopt. Enkel de ‘scenic’ route door 
de bibliotheek wijkt af van dit principe.  
In een volgend stadium willen we de voorliggende tekeningen aftoetsen met het 
centrum voor toegankelijkheid.

Door een leesbaar gebouw te maken beperken we de noodzaak aan extra signali-
satie. Uiteraard voorzien we de wettelijk noodzakelijke noodsignalisatie.
Het geheel willen we bekijken in eenzelfde stijl en lay-out, aangepast aan logo en 
huisstijl van het nieuwe complex.

SCHEMA TECHNIEKEN
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