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macro-meso 

INTEGRALE VISIE OP DE GEWENSTE ONTWIKKELING VAN DE SITE KATTEBERG - REGINA MUNDI



De projectsite als onderdeel van een veranderende context

De vergelijking van de historische kaart van 1923 met een recente luchtfoto toont duidelijk hoe de site ‘Regina Mundi’ en haar directe 
omgeving in een kleine eeuw tijd een enorme transformatie heeft ondergaan. De structuur van de historische dorpskern is vandaag nog 
nauwelijks nog te herkennen, de oude weg van Hasselt naar Lanaken, waaraan het projectgebied gelegen was, heeft haar historische 
verbindingsfunctie verloren, de Dorpsbeek is nagenoeg volledig overwelfd en de natuurlijke steilrand van het Kempisch Plateau is vanuit de 
stad nog nauwelijks voelbaar.

1923 ©googlemaps 2009

De site vóór de bouw van de westvleugel, op de achtergrond het voormalig gasthuis, de St. Barbarakapel 
op de voorgrond werd gesloopt bij de bouw van Regina Mundi

Begin jaren ‘70 worden grote infrastructuurwerken gerealiseerd die Genk beter ontsluiten (E314, Westerring, Oosterring, Europalaan,…) en 
verliest de Grotestraat zijn verbindingsfunctie. 
Naar aanleiding van deze grote infrastructuurwerken en de verdere verstedelijking van het centrum van Genk verliest de Grotestraat zijn 
aantrekking als handelsstraat en transformeert deze straat zich stelselmatig naar een woonstraat. 
Begin jaren ‘90 herdenkt de stad haar verkeersontsluiting en wordt de Europalaan ter hoogte van het centrum heringericht als onderdeel 
van de centrumring. De Grotestraat wordt resoluut ingericht als woonstraat. De projectsite ‘Regina Mundi’ grenst nog wel ter hoogte van 
de Centrumlaan aan deze centrumring. Ter hoogte van de projectsite wordt de Grotestraat tussen de Steeneikstraat en de Centrumlaan als 
schoolomgeving heringericht en wordt dit deel ingericht als éénrichtingsstraat. 

Door deze ingrepen is de projectsite “Regina Mundi” wel onderdeel van de kernstad maar heeft het door de invoering van het éénrichtingsverkeer 
een groot stuk van zijn vlotte bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer verloren. Door deze verkeerstechnische ingrepen is de projectsite 
‘Regina Mundi’ meer en meer onderdeel geworden van een woonschil die zich situeert tussen de centrumring en de steilrand. Ook bij de 
ruimtelijke uitwerking van een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de kernstad eind jaren 90 in het GRS blijft de site onderdeel van de 
kernstad en bevindt ze zich in de overgangsschil van de stadsstrip die wordt begrensd door de steilrand van het Kempisch plateau. 

De Grotestraat vlak na de bouw van Regina Mundi(1926)

De projectsite als onderdeel van een overgangsschil

De projectsite bevindt zich in een overgangsschil tussen de centrumring en de steilrand. De bebouwing langs de centrumring wordt 
gekenmerkt door een sterk stedelijk karakter met een overwegend hoge woondichtheid in de vorm van meergezinswoningen tussen 
de 5 en 12 bouwlagen. 

De bebouwing aan beide zijden van de Grotestraat transformeert zich stelselmatig van grondgebonden ééngezinswoningen naar 
meergezinswoningen van 4 à 5 bouwlagen met setback. Waar ‘Regina Mundi’ gedurende meer dan 75 jaar een zeer dominant gebouw 
met een sterke beeldwaarde is geweest in de Grotestraat, is het door de stelselmatige transformatie van zijn directe omgeving een 
deel van zijn bakenfunctie en representatieve karakter verloren.

De bovenzijde van de steilrand vormt de begrenzing van de stadsstrip en de grens van de verstedelijking in hoge dichtheid. Direct 
aansluitend op de projectsite, aan de zuidzijde van de steilrand op het Kempisch plateau, verandert de bebouwingstypologie 
naar grondgebonden woningen op open en halfopen bouwkavels. Een aantal stedelijke bebouwingselementen (vb. Prinsenpark, 
Zonneweelde, het schoolgebouw aan de Klokkuil en het nieuwe klooster) vormen hier een uitzondering op.

De bovenzijde van de steilrand vormt in dit opzicht een kenmerkende breuklijn die zich niet enkel in het reliëf laat voelen maar tevens 
in zijn bebouwingstypologie en zijn woondichtheid. Aan de noordzijde van de steilrand (zijde van de stadsstrip) gekenmerkt door een 
stedelijke morfologie van bebouwingsmassa in hoge woondichtheid (gemiddeld 70 wo/ha) met uitsnijdingen van publieke ruimten. 
Aan de zuidzijde gekenmerkt door een ‘urban-sprawl’ van grondgebonden open en halfopen woningen in lage dichtheid (gemiddeld 
rond de 20 wo/ha) in een sterk geprivatiseerde niet bebouwde ruimte.

De directe omgeving van de Grotestraat vormt een transformatiezone waarbij de bebouwingstypologie langs de Grotestraat in sterke 
transformatie is. De nieuwe invullingen worden gekenmerkt door woonprojecten in hoge dichtheid.
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De projectsite is strategisch in de ontwikkeling van een noord-zuidas ondersteunend aan de sterke 
oost-west georiënteerde voetgangersas

Het centrum wordt gekenmerkt door een sterk geconcentreerd handelsapparaat dat zich concentreert tussen het stadspark ‘Molenvijvers’ 
in het oosten en een sterk uitgebouwd administratief centrum (oa. stadhuis, vredegerecht, ministerie van financiën, postgebouw, …) in het 
westen. Tussen deze twee polen werd ondersteunend aan het handelsapparaat geïnvesteerd in een kwalitatieve ingericht verblijfsgebied van 
geschakelde pleinen en straten. Het gebied kent door deze schakeling in de oost-west richting een sterke doorwaadbaarheid. 

De bajonetvormige verbindingsas tussen de regionale OV-halte (IC-station, bushalte en toekomstige Lightrailhalte) naar de projectsite 
”Regina Mundi” dient opgeladen te worden. Ze zal profiteren van deze bestaande oost-west georiënteerde doorwaadbaarheid en het 
stadscentrum een verlengde geven in noord-zuid richting. Enerzijds ontstaat er vanuit de OV-halte een sterke bovenregionale instroom 
naar het stadscentrum aan de noordzijde, anderzijds wordt door de innoverende programmatische invulling van de projectsite omheen een 
nieuw ontmoetingsplein een sterke strategische aantrekkingspool met een meer stedelijke instroom naar het stadscentrum aan de zuidzijde 
gecreëerd. Door het kwalitatief ingericht voetgangersgebied via de Centrumlaan door te trekken op de projectsite wordt een kwalitatieve 
uitbreiding van het voetgangersdomein binnen de stadsstrip gerealiseerd en wordt de doorwaadbaarheid richting steilrand versterkt. 
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De projectsite als socio-culturele ontwikkelingspool binnen een regionaal-stedelijk socio-cultureel 
netwerk

Waar de verdere uitbouw van het station als regionale OV-halte met lightrailhalte (in het kader van het Spartacusplan) de strategische 
ontwikkelingspool aan de noordelijke steilrand vormt en via een kwalitatieve langzaam verkeersverbinding ter hoogte van het nieuwe 
stationsgebouw MDA (bovenlokaal onderwijs in de kunstsector) en C-mine (regionale cultuurpool) ophangt aan de kernstad, vormt 
de projectsite ‘Regina Mundi’ de strategische ontwikkelingspool aan de zuidelijke steilrand, die via een kwalitatieve langzaam 
verkeersverbinding het HBO verpleegkunde (bovenlokaal onderwijs in de zorgsector) en het ZOL (regionale verzorgingspool) ophangt 
aan de kernstad. Zowel het ZOL als C-mine hebben een vlotte autoverbinding met de E314. Via de langzaam verkeersverbindingen 
naar beide strategische ontwikkelingspolen, aansluitend op de steilrand, wordt de uitgebouwde binnenstedelijke noord-zuidas tussen 
de projectsite ‘Regina Mundi’ en de regionale OV-halte (station) extra opgeladen. 

Binnen de stadsstrip wordt door de herlocatie van de Stedelijke Academie van Plastische Kunsten naar de projectsite het bestaande 
netwerk van socio-culturele voorzieningen (stedelijke academie voor muziek- woord en dans, de bibliotheek, de Limburghal en de 
stadsschouwburg) binnen de stadsstrip versterkt en ontstaat aan de westzijde van de noord-zuidas, als tegenhanger van het stedelijk 
handelscentrum aan de oostzijde, een cultuurcluster op stedelijk niveau die via de korte loopafstanden een versterkte samenhang en 
groter draagvlak krijgen.

De stadsstrip, die het hart van het regionaalstedelijk gebied van Genk vormt, kent de laatste jaren een sterke verdichting naar meer 
stedelijkheid. Ter compensatie van deze stedelijke verdichting wordt er aandacht besteed aan de kwalitatieve ontwikkeling van vier 
stedelijke publieke buitenruimten. In het oosten het bestaande stadspark ‘Molenvijvers’, in het zuiden de uitbouw van het stadsbos 
‘Melberg’, in het westen de versterking van de stadsvallei ‘Stiemerbeek’ en in het noorden door het openstellen van de stadsterrils 
‘C-mine’ voor het publiek. 

Door de herlocatie van de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten naar de projectsite komt op de voormalige site van het St-
Jansziekenhuis bijkomend ruimte vrij om de welzijnscampus verder uit te bouwen. Door de grotere afstanden tussen C-mine, MAD, 
ZOL en HBO-verpleegkunde t.o.v. het stadscentrum worden deze regionale cultuur- en zorgpolen via een verbeterde fietsverbinding 
aan het stadscentrum opgehangen. 
De sterk verspreide studentenhuisvesting kan door de uitbouw van deze fietsverbinding meer gestructureerd worden in het 
stadscentrum. De projectsite komt door deze verbeterde fietsverbindingen binnen aanvaardbare afstanden van deze polen te liggen 
en vormt ondersteunend aan de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten een generator om de projectsite op te laden. 
De inpassing van een woon- en zorgcentrum binnen de projectsite is vanuit de huidige evenwichtige ruimtelijke spreiding van de 
woon- en zorgcentra (Heiderust, heidevreugde, nieuw woon- en zorgcentrum aan het Margarethaplein te Winterslag, de Olijfboom en 
Prinsenpark) omheen de stadsstrip niet noodzakelijk daar deze woon- en zorgcentra veelal minder mobiele en bedlegerige bewoners 
huisvesten. 
Vanuit de ruimtelijke situering van de projectsite t.o.v. het voorzieningenpakket van Genk-centrum is het wel gewenst om binnen de 
projectsite een substantieel onderdeel van het woonprogramma toegankelijk te maken voor actieve 65-plussers.
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Bereikbaarheid van de projectsite ‘Regina Mundi’

In functie van het macro-kader vormt de verbindingsas Stadsplein via Centrumlaan over de projectsite richting stadsbos ‘Melberg’ een nader 
uit te werken kwalitatieve langzaam verkeersverbinding. 

Bij de laatste grootschalige aanpassing van de verkeersontsluiting van het stadscentrum eind jaren ‘90 werd de stadslus geïntroduceerd: 
Europalaan - A. Remansstraat – Burgemeester Gerard Bijnenslaan – Hoogstraat – Centrumlaan – Dieplaan – 1ste Cyclistenlaan. Daar de 
Centrumlaan onderdeel uitmaakt van deze stadsontsluiting voor gemotoriseerd verkeer is het niet zo evident dat de Centrumlaan wordt 
heringericht als onderdeel van de kwalitatieve langzaam verkeersverbinding richting projectsite en stadsbos. Terwijl nu net de hoofdontsluiting 
van de projectsite voor de zwakke weggebruiker vanuit de macro-concepten eenduidig gesitueerd wordt ter hoogte van de Centrumlaan.

Bij de nadere uitwerking van het Masterplan zal specifiek ingezoomd worden op de mogelijke verkeerstechnische inpassing van een 
kwalitatief voetgangers- en fietsdomein belendend aan de verkeersontsluitingsfunctie ter hoogte van de Centrumlaan. 

De hoofdontsluiting voor gemotoriseerd verkeer is minder evident vanuit de macro-concepten te verantwoorden. Daar de centrumring via 
de Europalaan aan de west- en oostzijde respectievelijk aansluit op de Westerring en Oosterring is een vlotte overzichtelijke bereikbaarheid 
voor gemotoriseerd verkeer van de noordzijde van de stadsstrip gegarandeerd. De bestaande ontsluitingstructuur aan de zuidzijde voor de 
ontsluiting van de projectsite is echter minder eenduidig afleesbaar. 
Vanuit het oosten lijkt een ontsluiting via de A. Remansstraat - Burgemeester Gerard Bijnenslaan – Hoogstraat evident. 
Vanuit het westen lijkt een ontsluiting via de 1ste Cyclistenlaan - Dieplaan – Centrumlaan een eerste evidentie. De kruising van deze 
ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer met de vooropgestelde kwalitatieve hoofdontsluiting voor de zwakke weggebruiker ter hoogte van de 
Centrumlaan vraagt hier een meer genuanceerde oplossing. 
Op de beide ontsluitingstracés doen zich momenteel reeds geregeld verkeersconflicten voor. 
Bijkomend ontstaat er een conflict ter hoogte van de aansluiting van de projectsite op de stadslus ter hoogte van de aansluiting van de 
Grotestraat op de Centrumlaan en de Hoogstraat. 
Bij de laatste aanpassing van de verkeersontsluiting van het centrum werd ter hoogte van de Grotestraat afgestapt van het concept van 
Grotestraat als onderdeel van de ontsluitingsring en werd ze ingericht als woonstraat met een ontsluitingsfunctie voor de Steeneikstraat en 
Truyenlandstraat. 
 
Door de sterke ontwikkeling van kantoren ter hoogte van de Limburghal en de enorme verdichtingsmogelijkheden die zich nog aanbieden 
aan de westzijde van de 1ste cyclistenlaan is het de vraag of bij de opmaak van het masterplan het tracé van de ontsluitingslus niet terug 
ter discussie moet gesteld worden, rekening houdend met de intentie van de stad om het BPA Jaarbeurslaan in herziening te stellen i.f.v. het 
versterken van de kantoorontwikkeling aan de westzijde van de Westerring. 
Bijkomend heeft de programmatische oplading van de projectsite ‘Regina Mundi’ het herdenken van het éénrichtingsverkeer ter hoogte van 
de Grotestraat tussen de Centrumlaan tot gevolg en moet, in functie van een vlottere verkeersontsluiting van de projectsite ‘Regina Mundi’, 
de herinrichting van de Grotestraat, en specifiek het deel tussen de Steeneikstraat en Centrumlaan, niet ter discussie gesteld worden.

Bij het inzoomen op een lager schaalniveau wordt onderzocht of de bereikbaarheid van de projectsite ‘Regina Mundi’ niet kan worden 
georganiseerd vanuit de bestaande stadslus met beperkte aanpassingen.
Vanuit de programmatische invulling werd gekozen om de projectsite maximaal te ontsluiten vanuit de Centrumlaan voor de zwakke 
weggebruikers, hetgeen een beperkte herinrichting van de Centrumlaan tot gevolg heeft (realiseren van een voldoende brede voetgangers- 
en fietsverbinding tussen het stadsplein en het centrale plein in de projectsite). 

De oostzijde van de projectsite (Katteberg) wordt ontsloten via de Nieuwstraat. De westzijde van de projectsite wordt ontsloten vanuit de 
Grotestraat. De centrale ontsluiting van de projectsite voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het verlengde van de Centrumlaan staat in 
conflict met de keuze van de maximale ontsluiting van de projectsite vanuit het stadscentrum via deze belangrijke zichtas. 
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Voorstellen voor een gewijzigde verkeerscirculatie 

Hiernavolgend worden 3 voorstellen voor een gewijzigde verkeerscirculatie aangereikt om het conflict tussen gemotoriseerd verkeer en de 
zwakke weggebruiker te minimaliseren. 

Bij een eerste voorstel van gewijzigde verkeerscirculatie wordt geen aansluiting van gemotoriseerd verkeer vanuit de Grotestraat op de 
Centrumlaan meer voorzien waardoor er enkel nog een verbeterde voetgangersoversteekbaarheid van de stadslus voor gemotoriseerd 
verkeer moet gerealiseerd worden. Het bestemmingsverkeer naar de ontwikkeling van de projectsite wordt opgelost door het resterende deel 
van de Grotestraat OPNIEUW in te richten met 2-richtingsverkeer. De aansluiting op de stadslus gebeurt via een beperkte aanpassing van 
de aansluiting van de Eindgracht op de Dieplaan. 
De volledige organisatie van het brengen en halen van kinderen gebeurt binnen de projectsite. De verkeersveilige schoolomgeving wordt 
gecreëerd ter hoogte van de doorgetrokken heringerichte Centrumlaan. 

Bij een tweede voorstel van gewijzigde verkeerscirculatie wordt de éénrichtingsaansluiting van de Grotestraat op de stadslus ter hoogte 
van de Centrumlaan behouden en wordt de verkeersafwikkeling van het westelijk deel van de projectsite afgewikkeld onder het plein in de 
projectsite en heeft enkel het uitgaand verkeer nog een mogelijkheid om aan te sluiten op de stadslus.  De aanvoerroutes voor gemotoriseerd 
verkeer naar het westelijk deel van de projectsite wordt gespreid via de Rozenkranslaan- Grotestraat en via de Dieplaan – Eindgracht. Door 
deze oplossing zal het woonstraat gedeelte van de Grotestraat door het opladen van de projectsite iets sterker belast worden. 

Bij een derde voorstel van gewijzigde verkeerscirculatie wordt de Grotestraat als hoofdontsluiting van de nieuw opgeladen projectsite 
beschouwd en wordt de Grotestraat terug onderdeel van een uitgebreidere stadslus waarbij de Grotestraat samen met het westelijk deel van 
de Europalaan, de Gildelaan en een deel van de Rozenkranslaan onderdeel worden van een uitgebreide stadslus. 
De stadslus wordt ter hoogte van de Centrumlaan onderbroken. De Centrumlaan wordt over de volledige breedte van het straatprofiel 
ingericht als kwalitatief ingericht voetgangersdomein. 
De Dieplaan wordt doorgetrokken naar tot het einde van de Jaarbeurslaan waardoor de recente kantoorontwikkeling en de Limburghal 
sterker op het centrum betrokken worden. 
Door het uitbreiden van de stadslus wordt een substantieel deel van de stadsstrip bij het stadscentrum betrokken. 

Afhankelijk van de keuze wordt het woonstraatkarakter in de Grotestraat bijkomend belast en wordt de zwakke weggebruikersrelatie tussen 
stadsplein en projectsite genuanceerd.
Bij de verdere uitwerking van het Masterplan zal de verkeersontsluitingsinfrastructuur specifiek worden onderzocht in functie van de 
programmatische oplading van de site en het gewenste programma van eisen dat de stad in het westelijk deel van de stadsstrip wenst te 
realiseren. 
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Bereikbaarheid van de projectsite met behoud van éénrichtingsaansluiting Grotestraat –Centrumlaan.
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Transformatie van de stadsstrip naar de ecostad

In het streven om de Centrumlaan als zichtas en kwalitatief ingericht openbaar domein voor de zwakke weggebruikers tussen het stadsplein 
en de projectsite uit te bouwen werd gezocht naar een alternatieve oplossing voor de verkeerssituatie. 

De toenemende bevolking gekoppeld aan de intensivering van de activiteiten en hieraan gekoppeld de verhoogde mobiliteit maken dat 
we zijn gaan zoeken naar een alternatieve duurzame oplossing voor de verdere uitbouw van het  centrum van Genk. Op basis van de 15 
principes van duurzame stedenbouw wordt een toekomstvisie op de stapsstrip uitgewerkt waarbij zal blijken dat deze alle potenties in zich 
heeft om uit te groeien tot de spil van ‘Ecostad Genk 2050’ 

De ecostad wordt ontwikkeld binnen de stadsstrip met de steilranden als uiterste grenzen en een beperkt aantal tentakels naar de stedelijke 
ondersteunende gehelen (vb. C-mine, Welzijnscampus, ZOL en stadsbos). 
De centrumlus wordt geherdefinieerd en wordt aan de westzijde verlegd van de 1ste Cyclistenlaan-Dieplaan- Centrumlaan richting knooppunt 
Tennislaan – Jaarbeurslaan – Hasseltweg aan de overzijde van de Stiemerbeekvallei. De Cyclistenlaan wordt samen met de Centrumlaan, de 
Hooiplaats, de Dieplaan en een groot deel van de Jaarbeurslaan onderdeel van het kwalitatief ingericht openbaar domein voor de zwakke 
weggebruikers. Op de lus Europalaan – A.Reemansstraat – Burgemeester Gerard Bijnenslaan – Hoogstraat – Grotestraat -  Gildelaan – 
Jaarbeurslaan wordt een kosteloze elektrische openbaar vervoerslus gecreëerd. 

De Westerring wordt losgekoppeld van de Europalaan en heraangelegd als een fly-over met de inpassing van een transferium. Het spoor 
wordt bij de uitbouw van de lightrail op het huidige niveau van de westerring gesitueerd, terwijl de fly-over op het niveau van de huidige 
spoorwegbrug wordt gesitueerd, waardoor de overwelfde Stiemerbeek ter hoogte van de verhoogde Westerring tevens meer valleiruimte 
krijgt.  

De volledige stadsstrip wordt CO2-vrij gemaakt: hier worden enkel nog auto’s met alternatieve energie ( niet-fossiele brandstoffen) toegelaten.
Het gemotoriseerd verkeer op fossiele brandstoffen verdwijnt via de afrit ter hoogte van de westerring in het transferium en stapt over op het 
CO2-neutrale vervoersssyteem van CO2-neutrale bussen, taxis, of persoonlijk vervoer van fiets, elektrische auto,… 
In de ecostad worden de huidige parkeergebouwen voorzien van elektrische oplaadpunten waardoor een grotere bezetting van de huidige 
parkings kan gerealiseerd worden. Tevens worden er op diverse plaatsen in de stad fiets-pick-upsystemen voorzien en wordt het openbaar 
vervoer uitgebreid met fietstoegankelijke faciliteiten. Fietsen en elektrische shuttles zorgen voor de verbinding naar de bovenstedelijke 
excentrisch gelegen tentakels ( C-mine, ZOL, Welzijnscampus, …)

De projectsite “Regina Mundi” wordt de schakel vanuit de stadsstrip naar het stadsbos voor de zwakke CO2-neutrale weggebruikers. Ze 
is namelijk gelegen op het scharnierpunt van de CO2-neutrale verbindingsas tussen stadsplein en stadsbos en de CO2-neutrale OV-as 
Grotestraat. 

Genk wordt zo een zelfvoorzienende stad waar de 15 principes van duurzame stedenbouw maximaal worden toegepast. 
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Schakeling van kwalitatief ingerichte publieke buitenruimten tussen stadsplein en stadsbos  

Wanneer wordt ingezoomd op het plangebied en zijn directe omgeving wordt de kwalitatief aangezette verbindingsas tussen Stadsplein via 
de Centrumlaan over de projectsite richting stadsbos essentieel in de ruimtelijk-functionele uitwerking van de projectsite: 

- Tussen de wanden van 5 bouwlagen van het Stadsplein wordt een kwalitatieve publieke buitenruimte gedefinieerd die bijna dagelijks 
opgeladen wordt met stedelijk leven. 
- Aansluitend krijgt de Centrumlaan een aanzet tot aan de rotonde ter hoogte van de Dieplaan. Op de achtergrond focust de zwakke 
weggebruiker zich op Zonneweelde. 
- De publieke ruimte wordt naar profiel en gabariet het plangebied ingetrokken, om via een bajonet en een aaneenschakeling van pleinen op 
diverse niveaus het niveauverschil als barrière weg te werken. 
- Ter hoogte van het Kloosterhof, bovenop de steilrand, ontstaat een wijdsheid die door middel van gebouwde schijven wordt ingeperkt en 
zich voor een 2de maal sterk focust op een zichtas met Zonneweelde als eindpunt.
- Doorheen het Kloosterpark zoekt men zijn pad richting Kapelaansblook. Een soortgelijk vormgegeven profiel als van de Centrumlaan maar 
nu met een minder sterke straatwand begeleidt de recreant naar Zonneweelde. Ter hoogte van het kapelletje op de hoek van de D’Ierdslaan 
met de Kapelaansblook komt Zonneweelde als een reus op de recreant af en wordt de natuurlijke rijkdom van het stadsbos als groene long 
voelbaar. 
- In het stadsbos wordt de materialisering van het Stadsplein gebruikt om wandel- en fietspaden op een informele manier doorheen het 
stadsbos te materialiseren. Ook het gebruikte straatmeubilair en  straatverlichting worden als verankeringselementen van het stadsbos met 
het stadsplein gebruikt.
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Een vlotte doorwaadbaarheid en een gerichte verbinding via de steilrand wordt vooropgesteld. 
De barrièrewerking die de steilrand, samen met het gesloten scholencomplex ‘Regina Mundi’ vormt, wordt opgeheven door het centrale 
kunstplein door middel van een getrapte geleding op verschillende niveaus uit te werken met de hoofdbedoeling om een gerichte en logische 
verbinding voor de zwakke weggebruiker tussen het stadsplein en het stadsbos te realiseren. Dit door een ondersteuning van een éénvormig 
materiaalgebruik en straatmeubilair. 
 
Door de differentiatie in pleinbeleving op diverse niveaus wordt het mogelijk om de programmatische invulling van de randen op diverse 
niveaus te laten aansluiten en de betekenis van gelijkvloers, verdieping of kelder heel arbitraire wordt. Het plein  “Regina mundi” een plek met 
een sterke doorwaadbaarheid.  Ook de bestaande toegangen van de gebouwen die behouden worden en de bestaande toegangen tot de 
site vanuit het aangrenzend openbaar domein worden door de verschillende niveaus in het plein opgevangen waardoor de nieuwe invulling 
naadloos aansluit op de historisch gegroeide morfologie van de projectsite. 
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micro 

MORFOLOGISCHE EN FUNCTIONELE INVULLING VAN DE SITE KATTEBERG - REGINA MUNDI 



De transformatie van de footprint

De footprint gevormd door de huidige schoolgebouwen op de site vormt een sterke ruimtelijke eenheid: een gesloten ‘carré’ rondom een 
verharde ‘koer’. Dergelijke stedelijke structuren kunnen ons veel vertellen over de geschiedenis van de plek en zijn dikwijls waardevoller 
dan de gebouwen zelf. Een sterke stedelijke structuur maakt haar invulling ondergeschikt en is een garantie voor flexibiliteit op lange en 
middellange termijn.

De herkenbaarheid van de vorm, die structurerend werkt, willen we meenemen naar de nieuwe invulling van de site. Er wordt een nieuwe carré 
ontworpen, deels door bestaande, deels door nieuw op te trekken gebouwen. En opnieuw wordt een stedelijk binnengebied afgebakend dat, 
anders dan totnogtoe het geval was, een doorwaadbaar in plaats van een ondoordringbaar geheel is.

De keuze om bepaalde gebouwen te behouden dan wel af te breken, berust op de afweging van de bouwfysische –en bouwtechnische 
kwaliteiten, de architecturale - en historische waarde van de gebouwen, haar positie op het terrein en de mate waarin de structuur en 
typologie van het gebouw een nieuwe invulling toelaat.
Vandaar werd besloten tot het behoud van de oudste vleugel van de middelbare school (Regina Mundi) langs de Steeneikstraat, het 
voormalig slotklooster en het gasthuis.  De meer recente nieuwbouw aan de zijde van de Grotestraat wordt gestript tot op de betonstructuur 
en krijgt een retrofitting in functie van de nieuwe programmatische invulling.

BESTAANDE TOESTAND

AFBRAAK

NIEUWE TOESTAND
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De pleinwanden in hun nieuwe setting

De noordgrens aan de Grotestraat wordt gevormd door een volume van minimum 4 bouwlagen met mogelijks  een 5e bouwlaag als set-
back. Voor zover mogelijk kan het bestaande betonskelet van de meest recente schoolvleugel worden gerecupereerd en ingepast in het 
groter geheel. De straatwand wordt losgeknipt van de bestaande westvleugel, terwijl tegenover de Centrumlaan een grote opening als poort 
tot de site opengelaten wordt.

De oostgrens wordt bepaald door een gebouw dat het verlengde van de centrum-as (Centrumlaan) versterkt. De ruimtelijk-visuele verankering 
met het stadscentrum wordt gerealiseerd door het gabariet van de Centrumlaan door te trekken in het plangebied. Om aan de oostzijde 
van het doorgetrokken profiel van de Centrumlaan een duidelijke sterke pleinwand te realiseren, worden het aangrenzend perceel bij het 
projectgebied betrokken en de hierop aanwezige hoekwoning afgebroken. De woondichtheid wordt door de nieuwe invulling opgedreven 
en vormt daarmee de katalysator om de bestaande bebouwing die de hoek van de Grotestraat en de Nieuwstraat vormt te transformeren tot 
een nieuw bouwblok met vernieuwende woontypologieën.

De zuidelijke grens (=grens vooropgesteld projectgebied) wordt mee vormgegeven door een nieuwbouwvolume parallel aan de steilrand, 
dat de aansluiting maakt met de bebouwing aan de Nieuwstraat. De zuidrand wordt grotendeels vrijgehouden om een open relatie met het 
kloosterpark te garanderen, en markeert een duidelijke grens tussen stad en ‘niet-stad’. De bestaande woning aan de Klokkuil krijgt daardoor 
duidelijkheid over zijn positie. In het verlengde van de zichtas vanaf de Centrumlaan wordt in deze wand een strategische opening gemaakt 
waardoor de functie van Zonneweelde, als gids naar het stadsbos, geaccentueerd wordt.

De grens aan de westzijde wordt bepaald door de te behouden vleugel van de huidige middelbare school Regina Mundi.

De gebouwde steilrand in een sleutelrol

Binnen de nieuwe pleinwanden ontstaat een publieke ruimte die de schakel tussen het stadsplein, de projectsite en het stadsbos moet 
vormgeven. Onder deze publieke ruimte bevindt zich een aanzienlijk deel van het programma, dat grotendeels in de steilrand ingegraven 
is, en er de versteende vertaling van vormt. De daken van deze gebouwen zijn afwisselend opgevat als trappen, pleintjes, speelplaatsen en 
tuinen.
Globaal gezien ontstaan er zo 3 routes tussen stadsplein en stadsbos: een monumentale route via de trappenpartij in het verlengde van de 
Centrumlaan, een ‘overdekte’ route via het centrale gebouw ingegraven in het binnengebied en een informele route via de speeltuinen van 
de scholen.



De erfenis van Regina Mundi 

De ruimtelijke eenheid die de site op zichzelf al vormt kan nog worden versterkt door de samenhang of de interactie van de functies van 
de verschillende gebouwen en pleinen. Het schoolverleden van de site biedt een interessante opstap naar een bredere invulling. De lijst 
met concrete programmapunten in de projectdefinitie voorziet sowieso al in een ruime vertegenwoordiging van ‘schoolse’ activiteiten: de 
kunstacademie, de cluster opvoedingsondersteuning, studentenvoorzieningen, de herlokalisatie van de bestaande basisschool,…  Hoe 
zijn nu de functies, die hier nog aan toegevoegd moeten worden, mee te verzoenen?
Zoals hieronder zal blijken, biedt het concept van een ‘open school’ een interessante invalshoek, en lijkt het op maat van de site 
gesneden.

De ‘open school’ als combinatieproject voor de volledige site

Het concept ‘open school’ is in 2009 ontstaan door een samenwerkingsakkoord tussen de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) 
en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en is gericht op de ruime ontwikkeling van alle kinderen en jongeren door het ondersteunen 
en creëren van een omvangrijke leer- en leefomgeving. Een school is daarin één van de centrale partners maar ook andere publieke 
diensten, sociale voorzieningen, culturele verenigingen en dies meer hebben er hun plaats. Een open school is een samenhangend 
netwerk van toegankelijke voorzieningen, dat tegemoet komt aan lokale behoeften. 
Ook de kwaliteit van de omgeving rond de school staat hoog op de prioriteitenlijst. Dat gebeurt door het realiseren van combinatieprojecten 
met, bijvoorbeeld, kinderopvang, ouderenhuisvesting, sportinfrastructuur en betaalbaar en sociaal wonen.

Om te beginnen moet het beeld van de school als monofunctioneel en afgesloten complex, waarvan de site Regina Mundi een uitgesproken 
voorbeeld is, aan de kant geschoven worden: “De open school is een glazen huis dat nauw verweven is met het maatschappelijk, sociaal 
en cultureel netwerk. Een open school zorgt door haar multidisciplinaire aanpak voor een krachtige leeromgeving. Ze biedt alle partners 
een meerwaarde en houdt rekening met de steeds wijzigende context waarin ze school maakt.” (*)

Behalve een school als centrale functie, kan een open school functies omvatten die  slechts zijdelings of helemaal niet op de 
schoolomgeving betrokken zijn. Het zijn dan ook niet enkel jongeren die de site gebruiken: “Open school slaat niet op het gebouw 
op zich maar wel op de school als onderdeel van een ontwikkeling met een multifunctioneel karakter, een samenhangend netwerk van 
toegankelijke en kwalitatieve voorzieningen voor kinderen, jongeren, ouderen, het gezin en de gemeenschap.” (*)
Zo ontstaat een sociaal netwerk waarin kruisbestuiving centraal staat: het uitbreiden van de ervaringswereld en het creëren van 
ontmoetingsplaatsen voor een breed publiek. Het samengaan van de verschillende functies leidt op die manier tot een verrijking voor 
iedereen.
 
(* Beeldkwaliteitplan open school, GO!, april 2010)

Concreet

Binnen het open-schoolconcept moet de functionaliteit en de leefbaarheid van alle aanwezige functies gegarandeerd blijven. Deze dienen 
binnen het geheel als volwaardig bestempeld te worden. De site moet een wisselend gebruik toelaten zowel in tijd als qua gebruikers.
Op die manier kan ze zowel qua functionaliteit als belevingswaarde een enorme meerwaarde zijn voor de stadsstrip.

Hierlangs worden de verschillende functies in het model gesitueerd, verderop wordt dieper ingegaan op de werking en onderlinge 
relaties:

Het Forum  
De Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten (SAPK)
Vrije Basisschool Mater Dei  
Een cluster van opvoedingsondersteuning, leerbegeleiding en diensten ondersteunend aan de zorgeconomie
Wonen
Studentenhuisvesting
Jeugdherberg/studentenhotel
Ondersteunende horeca
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Een toevallige nabijheid van functies zonder onderlinge wisselwerking is een onsamenhangend gebouwencomplex. Binnen het concept 
‘open school’ is er nood aan een gemeenschappelijke ruimte die een betekenisvolle relatie kan aangaan met de verschillende functies en 
voorzieningen die er deel van uitmaken: het forum.
Het forum vormt het hart van de site en is permanent aanwezig. Zowel aan stads– als aan parkzijde maakt het zich kenbaar door zich boven 
de verschillende omliggende pleinniveaus te verheffen. Aan de stadszijde wordt dit nog geaccentueerd door een overmaatse luifel. De 
verbindende functie wordt doorgetrokken tot in de naastliggende buitenruimte: het voorplein aan de Grotestraat. 

Het forum wordt beschouwd als een ‘winddichte buitenruimte’. Ze is laagdrempelig van karakter en maakt de verbinding tussen stad en 
stadsbos. Ongedwongen wordt de passant geconfronteerd met de werking van de school en aanverwante activiteiten. Het forum is immers 
de plaats waarin het schoolleven tot uitdrukking komt. Het is een leer- en ontmoetingsruimte die al naargelang de behoefte door leraren en 
leerlingen bij het onderwijs kan worden ingezet. Het is een ruimte met een hoge graad van transparantie, een luchtige ruimte die tegelijk zorgt 
voor een belangrijk aandeel van het daglicht van de omliggende ruimtes.

Het forum

Langsdoorsnede door forum met bijhorend polyvalente ruimte en auditorium



Het forum is open wanneer de kunstacademie open is. Afhankelijk van de behoefte kunnen de klassen van 
de kleuterschool (en eventueel zelfs van de lagere school) mee in het gebruik betrokken worden aangezien 
er hier een wisselend gebruik in tijd is. De speelplaats, horend bij de lagere of kleuterschool kan eveneens 
worden gebruikt.

Enkel het forum wordt opengesteld: hetzij in compacte vorm, waarbij enkel de centrale hal wordt opengesteld, 
hetzij in zijn ruime vorm (zie verder).

Open school: tijdens de overlap van de openingsuren blijven de afzonderlijke functies ongehinderd 
functioneren en kunnen desgewenst van het forum afgesloten worden.

Compartimentering/meervoudig gebruik van de open school

Het forum wordt ingezet tijdens de speel- en lestijden van de kleuter- en lagere school: als auditorium, sporthal, of 
als polyvalente ruimte in het algemeen.

1 2

3 4
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Rondgang - binnenzaal
De centrale hal wordt geïsoleerd ingezet: als speel –en sportruimte bij kleuter en lagere school, als 
bijkomend atelier bij de academie, voor extern gebruik.
Bij een afgesloten hal ontstaat er een ‘rondgang’, die kan functioneren als tentoonstellingsruimte.

Podium
Voor schoolfeesten of andere grotere evenementen in de stad kan een podiumopstelling worden gemaakt, 
met een backstage, coulissen en artiestenruimtes.

Compartimentering/meervoudig gebruik van het forum
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Auditorium
De trappenpartij aan de westkant van het forum leent zich uitstekend voor gebruik als afgesloten 
auditorium: voor extern gebruik, voor de scholen,…

Open gebruik
Geen bijzondere activiteiten in het forum. Eén grote centrale hal, de aanpalende functies al dan niet 
afgesloten.

Diederen Dirrix architecten - De Hangar, Eindhoven



Het gewenste programma (zoals ons duidelijk werd na een onderhoud met directeur Johan Cops) is op te delen in drie grote groepen: de 
gemeenschappelijke ruimtes (secretariaat, cafetaria, bibliotheek, circulatieruimte, sanitair, berging,…), de leslokalen (grafische vormgeving, 
architectuurtekenen, animatie, textiel,…) en de respectievelijke ateliers (vrije grafiek, schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, boekbinden) 
met hun atelierondersteunende functies (leslokalen, berging). 
Op dit moment kent de school, als oud ziekenhuis, een sterke horizontale gelaagdheid: ieder atelier bevindt zich op een ander niveau en elke 
relatie ertussen ontbreekt. De gang als tentoonstellingsplaats is ondermaats, de verdiepingshoogtes te beperkt. Er is oppervlakte genoeg, 
maar er is vraag naar meer openheid en interne relaties: de studenten moeten elkaar kunnen zien, van elkaar kunnen leren, …

Binnen ons voorstel stellen we een open ateliervloer voor: een ateliervloer zonder harde grens, waardoor onderlinge kruisbestuiving mogelijk 
wordt en het naar buiten treden gestimuleerd wordt. De ateliers bevinden zich onder de ‘stedelijke trap’, twee grote patio’s zorgen voor 
de nodige lichtinval en bieden tegelijk een relatie met voorbijgangers: de academie maakt zich kenbaar aan de gebruiker van het publiek 
domein.
Er is een grote diversiteit aan ruimtebeleving binnen de ateliers (verschillen in hoogte, oriëntatie/lichtinval, positie t.o.v. forum, positie t.o.v. een 
patio, positie t.o.v. een buitenruimte enz.). Afhankelijk van deze factoren krijgen de ateliers hun meest geschikte positie. 
De randen worden ingenomen door atelierondersteunende functies in directe relatie met het atelier, daar waar geen lichtinval is worden sanitair 
en opslagruimten voorzien. Op de hoger gelegen verdiepingen bevinden zich meer onafhankelijke leslokalen: dit kan in een afgesloten vorm 
of in een meer open vorm (plateaus) gerelateerd aan de ateliers en het forum. 

Het forum zorgt ervoor dat ook niet-gebruikers van de academie met de werking van de academie in contact komen. Omgekeerd kan het 
forum op verschillende manieren ingezet worden bij de academie.
De centrale hal kan samen met de rondgang als tentoonstellingsruimte functioneren. Bij grote exposities kan ook de polyvalente ruimte 
hiervoor gebruikt worden. De polyvalente ruimte kan een open atelier zijn met bijhorende opslagruimte. 
Via het forum kan de kleuterschool (en eventueel zelfs de lagere school) gekoppeld worden aan de academie en op die manier extra ruimte 
bieden. De speelplaats van de kleuters doet dienst als buitenruimte voor de studenten van de academie.
Het cafetaria wordt niet beschouwd als enkel horend bij de academie maar zal de hele site ondersteunen. Ze bevindt zich op een strategische 
positie (op het dak) met een uitzicht over het park.  

Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten
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Dwarsdoorsnede door ‘stedelijke trap’ met onderliggende ateliers van academie voor plastische kunsten
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De projectdefinitie voorzag in de verhuis van basisschool Mater Dei naar de gebouwen aan de Klokkuil. Om verschillende redenen hebben 
we dit uitgangspunt in vraag gesteld:
- De bestaande school aan de Klokkuil is gesitueerd op de steilrand en vormt naar schaal en korrelgrootte een breuk te midden van een 
omgeving met residentieel karakter. De woningen achter de school liggen hierdoor geïsoleerd. 
- Deze school heeft niet de uitstraling die een kleuterschool of lagere school vraagt. Grote verbouwingswerken dringen zich op om de school 
geschikt en toegankelijk te maken voor kleuters en leerlingen van de lagere school. 
-De bijhorende sporthal biedt niet persé een voordeel gezien gemeenschappelijk gebruik door lagere en kleuterschool conflicten met zich 
meebrengen.
-  Een onderhoud met de directrice, Mevr. Marijke Vanhoenshoven, leert ons bovendien dat Mater Deï zelf geen vragende partij is voor de 
verhuis naar de Klokkuil. 
 

Het bestaande scholencomplex aan de Klokkuil kan gefaseerd verdwijnen en plaats ruimen voor een woonvorm die naast zijn bestemming 
ook qua schaal aansluit bij de gebouwen in hun omgeving. 
Het bestaande schoolgebouw wordt zo als overgangsgebouw gebruikt. Het scholencomplex wordt herbestemd als casco: deels als tijdelijke 
werkplekken voor kunstenaars, deels als tijdelijke opvang van academie-ondersteunende activiteiten. De sporthal wordt in de gefaseerde 
transformatie als laatste schakel aangepakt. Een integratie van de sporthal binnen het nieuwe weefsel behoort tot de mogelijkheden.

De herlokalisatie van Basisschool Mater Dei

Yasutaka Yoshimura architects - Bayside Marina hotel



Het huidige programma van de basisschool: 
 - kleuterschool: 6 kleuterklassen + 1 reserve + 1 vergaderlokaal
 - lagere school: 6 x 2 klassen
Gezamenlijke ruimtes: 
 - een turnzaal en een speelruimte voor mogelijk gebruik op hetzelfde moment
 - refter

Vraag: dit programma voldoet en dient ongewijzigd te blijven, enkel de kleuterklassen mogen groter zijn dan nu het geval is.
Hierop inspelend voorzien we de lagere school in de bestaande westvleugel: de huidige grootte van de lokalen voldoet voor de klassen. 
We maken gebruik van de bestaande traveemaat om de klassen te schikken. Centraal wordt de traphal verruimd om een lift in te kunnen 
onderbrengen waardoor de lagere, maar ook de kleuterschool (via de overgangszone) volledig en voor iedereen toegankelijk wordt. Als 
extraatje werken we het einde van de gang open naar de Grotestraat: een kamer op de stad bij wijze van expansievat (multifunctionele ruimte)

Ter hoogte van de Grotestraat voorzien we een dubbelhoge turnzaal/speelruimte voor dubbel gebruik (lagere school en kleuterschool). Dit 
wordt bekomen door de halfondergrondse kelderruimte bij de erboven liggende ruimte (“feestzaal”) te betrekken. 
De polyvalente ruimte in het forum kan fungeren als tweede sport- en spelruimte.

De huidige keuken en berging worden opengewerkt tot refter. Op niveau van de refter voorzien we ter hoogte van het binnengebied een 
bijhorende buitenruimte. Op die manier sluit de westvleugel overal aan op een buitenruimte volgens de huidige maaiveldniveau’s (terrassen).

De 2e en 3e verdieping worden ingenomen door de klaslokalen. Vanaf de 2e verdieping is het mogelijk via de overgangszone tussen lagere 
en kleuterschool de speelplaats te bereiken. In deze overgangszone bevindt zich ook de gemeenschappelijke lerarenkamer die door zijn 
strategische positie een overzicht heeft over de speelplaatsen van de lagere en de kleuterschool. Het niveau van de buitenruimte van de 
refter is via de speelplaats van de lagere school bereikbaar.

De kleuterschool wordt ondergebracht in een nieuwbouwgedeelte, deels ingenesteld in de huidige gestripte noordvleugel. De kleuterschool 
bevindt zich op één niveau, zijn speelplaats omarmend. De klaslokalen zijn groter dan deze van de lagere school. Ter hoogte van de 
Grotestraat zijn de lokalen rechtstreeks gekoppeld aan de speelplaats. De circulatie krijgt een relatie met de straat. Ook hier voorzien we in 
de oksel van de circulatie een extraatje: een kamer op de stad bij wijze van expansievat (multifunctionele ruimte).

De overgangszone herbergt de verticale circulatie, sanitair, secretariaat en lerarenkamer en zorgt ervoor dat lagere en kleuterschool aan 
mekaar opgehangen worden. Ze koppelt de basisschool aan het forum: hier bevindt zich de hoofdtoegang van de school. Op die manier 
wordt tegelijkertijd het geheel verbonden met de kunstacademie.

De nieuwe Mater Dei
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NIVEAU 0 - NIVEAU GROTESTRAAT

NIVEAU 2 - NIVEAU INKOM STEENEIKSTRAAT

NIVEAU 1

NIVEAU 3



De Opvoedingswinkel krijgt een prominente plaats op de site - op straatniveau - aan de kop van het gebouw voor studentenhuisvesting 
aan de Grotestraat.  Het initiatief Kom’ma, een samenwerking van vzw PAS met Kind & Gezin, wordt ondergebracht in het voormalige 
kloostergebouw aan het park. De combinatie van grote ruimtes en kleinere kamers maakt dit gebouw uitermate geschikt voor deze functie.
Een aantal andere publieke en semi-publieke actoren zoals CLB’s, werkruimtes of kantoren voor private aanbieders van leerbegeleiding 
(logopedisten, bijlessen, advocatenkantoor, ….) zijn gesitueerd in de plint van het bouwvolume aan de Grotestraat. In diezelfde plint kunnen 
in de rand van het voorplein een broodjesbar of andere kleine handelszaken ingeplant worden. In (het verlengde van) het forum wordt een 
cafetaria ondergebracht ter ondersteuning van de hele site. 

De diensten en voorzieningen ondersteunend aan de zorgeconomie kunnen aansluitend op de reeds bestaande diensten in de Grotestraat 
ruimtes voorzien worden voor vrije beroepen en diensten ondersteunend aan de zorgeconomie (huisartsenpraktijk, tandartsenpraktijk, Wit-
Gele Kruis, thuiszorg, …)

Cluster opvoedingsondersteuning, leerbegeleiding en andere diensten

Verspreid over de site wordt voorzien in gedifferentieerd binnenstedelijk wonen in hoge dichtheid met een gezonde sociale mix (in totaal ca. 
5.580 m²). Dit zijn voornamelijk compacte, betaalbare wooneenheden met vernieuwende woontypologieën voor bv. éénoudergezinnen of 
nieuw samengestelde gezinnen (flexibel gebruik van slaapkamers).
De bewoners staan in voor de sociale controle en maken gebruik van het publieke domein en de daken van de kleuterschool als 
ondersteunende buitenruimte. 

De vleugel aan de oostrand van de site, grenzend aan de SAPK, huisvest de studenten van de Academie voor Media en Design en de 
verpleegsteropleiding (ca. 2.200 m²).

Het voormalige gasthuis wordt getransformeerd naar een jeugdhotel/jeugdherberg. De kapel wordt gebruikt voor de gemeenschappelijke 
functies als eetzaal, ruimtes voor lees- en ontspanning,… De chambrettes van de voormalige ziekenboeg vormen de basis voor de slaapunits.

Wonen en studentenhuisvesting
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Verspreid over het binnengebied bevinden zich verschillende publieke ruimtes, op steeds wisselende niveaus en telkens anders van schaal.
Ze staan op zichzelf of zijn overgangsruimtes. Diverse zichtrelaties dragen bij tot een wisselwerking tussen de verschillende functies.

De speelplaatsen van de basisschool nemen hierin een bijzondere plaats in: ze blijven eigendom van de school, maar krijgen een openbaar 
karakter. De inrichting ervan zal afgestemd worden op de behoeften van de aanwezige functies.
Tijdens de speeltijduren, dit betekent op slechts enkele relatief korte momenten van de dag, zal op eenvoudige wijze de speelplaats afgesloten 
worden zodat er geen gebruiksconflict ontstaat. 

Zowel de speelplaatsen als het schooldak worden gebruikt als ondersteunende buitenruimte voor de woningen. Een deel van de woningen 
wordt volledig losgekoppeld van de school. Dit levert voor beide functies een vrijheid op op vlak van toegankelijkheid. De aanwezigheid in 
mekaars buurt blijft echter verrijkend voor beiden. Zo kunnen de woningen gebruik maken van de aanwezige voorzieningen die de school 
biedt en is er tevens een sociale controle gegarandeerd.   

Pleinen, speelplaatsen en ander buitenruimten

Materialisatie en straatmeubilair



Via een opening in de wand aan de Grotestraat wordt de site ontsloten voor alle autoverkeer. Vanaf het open binnengebied worden 2 
parkeerzones onderscheiden: 
 - een zone onder de buitenruimte bij de refter, hier bevinden zich de parkeerplaatsen voor bewoners en leraars. 
 - een zone onder de speelplaats van de kleuters: deze wordt beschouwd als een rotatieparking waar afhankelijk van de behoefte  
    voertuigen zullen staan van de studenten, mensen tewerkgesteld in de ondersteunende functies en bezoekers.

Indien nodig zou blijken kan het parkeren in deze zone uitgebreid worden met een bijkomende ondergrondse laag. Hierdoor kunnen er ca. 
50 voertuigen extra ondergebracht worden.

Voor taxi’s en ouders die hun kinderen willen afzetten wordt een kiss and ride-zone voorzien ter hoogte van het voorplein aan het forum. Op 
die manier kunnen ze tot aan de ingang gebracht worden. In deze zone wordt ook voldoende ruimte voorzien voor het stallen van fietsen. 
Fietsers zullen de site benaderen via het voorplein aan het forum. Fietsers komende vanuit de woonwijk op de heuvel kunnen bijkomend hun 
fiets plaatsen onder de luifelconstructie flankerend aan de speelplaats van de lagere school.

Voor de (school)bus wordt er ter hoogte van de Grotestraat op het voorplein een halte voorzien.  

De brandweer kan alle randgebouwen bereiken via de omliggende straten en via het binnenhof langs de Nieuwstraat. Via het binnenplein aan 
de parkings en via het voorplein ter hoogte van het forum kan men het binnengebied bereiken.

Parkeren onder de zuidvleugel: hier worden de parkeerplaatsen voorzien voor de woningen (privéwoningen en studentenhuisvesting) gelegen 
aan het binnenhof. Een deel van de parkeerplaatsen wordt voorzien van een bergruimte, horend bij de bovengelegen woningen. 
Net als bij de rotatieparking kan ook hier de parkeergarage een uitbreiding krijgen door een bijkomende ondergrondse laag of eventueel door 
de zone onder het binnenhof ondergronds in te nemen.

Bij alle aangegeven parkeerzones wordt er aandacht besteed aan natuurlijke lichttoetreding: via enkele dakuitsparingen is het mogelijk 
zenitaal licht in de garage te brengen. Het plaatsen van een hoogstamboom in deze zone filtert het licht en zorgt voor een ruimtelijk accent 
op de bovengrondse laag.  

De parking onder het stadsplein kan in alle geval bijkomende ondersteuning bieden voor het langetermijnparkeren.

Ontsluiting en ondergronds parkeren
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Flexibiliteit: inspelen op groei en krimp

De vermenging van de scholen met de andere (woon)functies heeft als voordeel dat er een zekere flexibiliteit in gebruik van de ruimtes 
ontstaat. Alle functies zijn ingepast binnen eenzelfde rationele structuur: het zijn flexibele gebouwen (“intelligente structuren”) waardoor 
ze verschillende functies in zich kunnen opnemen. Op die manier kan bij groei of krimp van de school op een relatief eenvoudige wijze 
een bestemmingswijziging van gebouwen of gebouwdelen doorgevoerd worden, zonder dat de specifieke behoeften en wensen van 
iedere functie genegeerd worden.

Binnen een gefaseerde ontwikkeling moet er naar gestreefd worden de gerealiseerde functies per fase volwaardig te laten functioneren. 
Op ieder moment moet er voldoende parkeergelegenheid voorzien worden en dient de doorwading van stad naar stadsbos gegarandeerd 
te zijn. Men moet wel beseffen dat pas als het gehele project gerealiseerd is, wanneer het forum zijn volwaardige taak kan opnemen, 
de puzzel volledig is. De kruisbestuiving waarvan sprake, zal dan een feit zijn.
Onafhankelijk van deze faseringen kunnen de verbouwingen plaatsvinden van voormalig klooster en gasthuis. Het behoud van 
de   verbinding tussen deze twee gebouwen dient verder onderzocht en zal afhangen van de specifieke wensen van de 
eindgebruikers. 
Ook kunnen de woningen in de nieuwe zuidvleugel, die het binnenhof flankeren, reeds onafhankelijk worden gerealiseerd.

Fase 1
- De bestaande westvleugel (Regina Mundi) wordt verbouwd tot lagere school
- De noordvleugel wordt verbouwd en uitgebreid i.f.v. de kleuterschool
- Realisatie van de woningen en diensten in de noordvleugel
- Het overgangsgebied tussen lagere -en kleuterschool wordt ook in deze fase uitgevoerd
- De verbinding van de westvleugel met het klooster zal worden opgeheven, maar deze tussenzone zal wel een poortfunctie behouden 
binnen de nieuwe oost-west bewegingsas parallel aan de Grotestraat. 
- De nodige speelruimten voor lagere en kleuterschool worden voorzien, weliswaar niet in hun definitieve vorm. Om dit te kunnen 
realiseren zal het voorste schooldeel  (onafhankelijk gebouw) aan de Grotestraat afgebroken worden.
- Tijdens de werken kan de school Mater Dei blijven functioneren binnen zijn huidige werking.
- De huidige parking aan de Katteberg blijft behouden. 

Fase 2
- De huidige lagere en kleuterschool Mater Dei wordt afgebroken en neemt zijn intrek in de noord– en westvleugel
- Na afbraak van de bestaande oostvleugel is het mogelijk de speelruimte horend bij de kleuterschool zijn definitieve vorm te laten 
aannemen, samen met de onderliggende parkeergarage.

Fase 3
- Realisatie van de kunstacademie en het forum
- De opvoedingswinkel en studentenhuisvesting + de extra woningen in het verlengde van de zuidvleugel kunnen in deze fase volgen 
of kort erna uitgevoerd worden.
- Onder de zuidvleugel is op dat moment een ondergrondse parkeergarage aanwezig die de bijkomende woningen ondersteunt. De 
parkeerzone onder de speelplaats van de kleuterschool ondersteunt de scholen. 
- In deze fase zijn er tijdelijk 3 routes mogelijk om stad en bos te verbinden: realisatie van de route over de stedelijke trappen, via 
voorplein door het forum en over de speelplaats van de kleuterschool.

Fase 4
- Na realisatie van het tweede forumdeel (met polyvalente zaal en auditorium) worden alle functies aan elkaar gekoppeld en is de 
totaalopzet een feit. De buitenruimte ter hoogte van de refter ontstaat samen met de bijkomende onderin gelegen parkeergelegenheden 
voor bewoners en leraars.
- Tijdens deze werken zal de route overheen de speelplaatsen tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. 
 

BESTAANDE TOESTAND FASE 1

FASE 2 FASE 3

FASE 4, HET SLUITSTUK

Gefaseerde ontwikkeling
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Wat met elementen in de directe omgeving van plangebied?

Bij de analyse van de ruimtelijke context van de directe omgeving en in het ontwerpend stedenbouwkundig onderzoek werden 
we geconfronteerd met een aantal elementen in de directe omgeving van de projectsite die om een oplossing vragen wil men de 
herontwikkeling van de projectsite alle kansen geven om als innoverend strategisch project te laten slagen. 

Eerder in deze bundel werd het voorstel voor uitdoofscenario van het scholencomplex aan de Klokkuil al besproken.
Een tweede element waar we de aandacht op willen vestigen is het nieuwe klooster dat we als gebouwencomplex vooral in hoogte 
en geleding toch een zekere aansluiting weten te geven met de bestaande residentiële context maar waarbij het aansluitend 
Kloosterpark een ruimtelijke en functionele relatie met het stadsbos hypothekeert. 
Voor het kloosterpark wordt naar een publieke doorwaadbaarheid gestreefd waar door de landschappelijke inkleding de 
kloostergemeenschap toch haar privacy en beslotenheid kan behouden en gelijktijdig de ruimtelijke en functionele relatie tussen het 
stadscentrum en het stadsbos kan gerealiseerd worden. De kloostertuin transformeert zich stelselmatig van een publieke doorsteek 
naar het stadsbos over een beeldenroute die de aanwezigheid van de stedelijke academie van plastische kunsten ondersteunt naar 
een publieke beeldentuin (naar het voorbeeld van het Middelheimpark in Antwerpen) tot een volwaardig publiek park dat de schakel 
vormt tussen de projectsite en het stadsbos.

Zonneweelde vormt een 3de element waar we even bij willen stilstaan. Het appartementsgebouw dat in 1964 werd gebouwd is 
stilaan aan een grondige renovatie toe. De grote woondichtheid op een kleine footprint gekoppeld aan het stadsbos maken het een 
uitdaging om dit gebouw in zijn volledigheid te strippen en volgens de 15 principes van duurzame stedenbouw een nieuwe invulling 
te geven (naar het voorbeeld van de TT-wijk in Hasselt). Zonneweelde wordt op deze manier een vernieuwd icoon van de ecostad 
tegen de skyline van Genk. 
  
Een vierde element is het leegstaande complex van de voormalige meubelzaak VanBeuren op de hoek van de Grotestraat en 
de Steeneikstraat. Door de herlocatie van de opvoedingswinkel naar de projectsite komt de volledige hoek in aanmerking voor 
een nieuwe stedelijke invulling. Hier wordt gedacht aan een ruimtelijke inpassing van een woonblok omheen een doorwaadbare 
patio waar op een innoverende manier omgegaan wordt met seniorenhuisvesting. Door de inpassing van wellnessfaciliteiten en 
permanentie met betrekking verzorging en verpleging, gekoppeld aan een brasserie waar residenten kunnen eten wordt hier een 
seniorencomplex geïntegreerd waar senioren zo lang mogelijk autonoom kunnen leven. Direct aansluitend op het centrum met alle 
zorgfaciliteiten in de directe omgeving wordt de sociale mix bijkomend ondersteund. 

De impact van de projectlocatie op de verdere ontwikkeling van de stad. 

Door het opladen van de projectsite met een innoverend strategisch en kwalitatief project zijn wij van mening dat een aantal van de 
eerder opgesomde onvolmaaktheden/knelpunten in de directe omgeving duidelijker onder de aandacht kunnen gebracht worden van  
projectontwikkelaars en de aangegeven mogelijkheden gericht benut kunnen worden om de ontwikkelingen op deze locaties te sturen en zo 
tot een versnelde ruimtelijke transformatie en upgrading van de site - inclusief zijn directe omgeving - te komen. 

Aan de zuidzijde wordt het bestaande scholencomplex aan de Klokkuil getransformeerd naar een woonbestemming die zich finaal ruimtelijk 
verankert met het residentieel gegeven aan de Klokkuil. 

Door het creëren van een bijkomende publieke ruimte in het hart van de projectsite en deze publieke ruimte te koppelen aan het doorwaadbaar 
maken van het kloosterpark wordt het stadsweefsel over de Grotestraat getrokken en ontstaat een schakel richting Stadsbos ‘Melberg’. De 
aanzet wordt gegeven om vanuit het plein een vlotte voetgangersverbinding over de Kapelaansblook richting stadsbos te realiseren. Het 
kloosterpark wordt ruimtelijk visueel onderdeel van deze schakeling van publieke ruimte richting stadsbos. 
Door het vlot toegankelijk maken van het stadsbos vanuit het stadshart wordt de potentie van het stadsbos als groene recreatieve long 
voor de gestadige woonverdichting in de stadsstrip zichtbaar. Naar voorbeeld van ‘Montjuic’ in Barcelona wordt op de schaal van Genk een 
achterin gelegen groene restruimte opgeladen tot een recreatieve ontwikkelingspool als geïntegreerd onderdeel van het stedelijk weefsel. 

Door de realisatie van de vernieuwende woontypologie op de Katteberg richting Nieuwstraat wordt de druk op transformatie van de 
ééngezinswoningen op de hoek Nieuwstraat/Grotestraat verhoogd en kan een nieuw woonbloktypologie worden gecreëerd die aansluit op 
de recente transformatie van de voormalige brandweersite in het centrum. 
Door de drastische innoverende renovatie van Zonneweelde wordt op een duurzame manier het hergebruik van bestaand waardevol 
patrimonium in de kijker gezet. De icoonwaarde die Zonneweelde de afgelopen 50 jaar heeft gekend wordt op deze manier voor een 
volgende 50 jaar bestendigd en maakt Zonneweelde het icoon van voortdurende stedelijke vernieuwing van Genk. De zichtas vanuit het 
centrum (vanuit het stadsplein over de Centrumlaan) op Zonneweelde versterkt op deze manier de sterke binding die Zonneweelde steeds 
gehad heeft met het ruimtelijk en stedenbouwkundig denken in de stadsstrip. Zonneweelde en stadscentrumontwikkeling blijven op deze 
manier onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De herontwikkeling van de site moet naar programmatische invulling en beeldwaarde een getuige worden van de waarden van de huidige 
maatschappij. Het project moet een hoge beeldkwaliteit hebben en mee onderdeel worden van het collectief geheugen.
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duurzame stadsontwikkeling



ECOSTAD – DE STEDENBOUWKUNDIGE PRINCIPES VAN EEN DUURZAME ONTWIKKELING  
Op basis van het recent verschenen boek ‘‘the principles of green urbanism’ transforming the city for Sustainability’ van Steffen Lehmann wordt een inzicht gegeven in de duurzaamheidsprincipes die we maximaal wensen toe te passen bij de verdere uitwerking van het Masterplan 
voor de projectsite Regina Mundi. 

Het begrip “duurzame ontwikkeling” werd voor het eerst gebruikt in de verenigde naties begin jaren 70. In 1987 wordt in het ‘Brundtland rapport: our common future’ de volgende alomgekende definitie van duurzame ontwikkeling neergeschreven:
 
Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Uit deze gedachte is de duurzaamheidsmatrix  op basis van de navolgende 15 duurzaamheids principes van “Green urbanism” ontwikkeld:
 
1) Klimaat en context: De stad is gebaseerd op zijn klimaatgebonden condities, met een passend antwoord op locatie en gebiedscontext. 
Welke zijn de unieke beperkingen van de site, klimatologische condities en opportuniteiten?
2) Hernieuwbare energie voor nul CO2-uitstoot: De stad als een zelfvoorzienend on-site energie producent, gebruikmakend van gedecentraliseerde district energiesystemen. 
Hoe kan energie emissie-vrij en op zijn meest effectieve manier gegenereerd en verdeeld worden? 
3) Zero-afval stad: De zero-afval stad als een circulair, gesloten eco-systeem. 
Hoe kan het creëren van afval in de eerste plaats voorkomen worden; hoe kunnen we het consumptiegedrag veranderen? 
4) Water: De stad met een gesloten stedelijk water management en een hoge waterkwaliteit.
 Wat is de situatie in vergelijking met de duurzame bevoorrading van drinkwater?
5) Landschap, tuinen en biodiversiteit: De stad integreert landschappen, stedelijke tuinen en groene daken om de biodiversiteit te maximaliseren. 
Welke strategieën kunnen gebruikt worden om de biodiversiteit te beschermen en te maximaliseren en om landschap en tuinideeën te herintroduceren in de stad, om stedelijke verkoeling te verzekeren? 
6) Duurzaam transport en goede publieke ruimte in compacte en policentrische steden: De stad van eco-mobiliteit met een goed uitgebouwd netwerk van “publieke ruimte” en een efficiënt ‘low-impact’ openbaar vervoer systeem voor post-fossiele brandstof mobiliteit. 
Hoe kunnen we mensen uit hun wagen krijgen, laten lopen, fietsen en gebruik maken van openbaar vervoer?
7) Lokale en duurzame materialen met minder opgenomen energie: Stad bouwen door gebruik van regionale, lokale materialen met minder opgenomen energie en gebruikmakend van geprefabriceerde modulaire systemen. 
Welke materialen zijn lokaal beschikbaar en verschijnen in regionale, inheemse architectuur?
8) Verdichten en retroactief aanpassen van bestaande wijken en gebouwen. De stad met retroactief aangepaste wijken, stedelijke inbreiding-  en verdichtingsstrategieën voor bestaande wijken. 
Wat zijn de mogelijkheden om mensen te motiveren om terug naar de stad te komen, dichter bij werkplekken in het stadscentrum? 
9) Groene gebouwen en wijken, gebruikmakend van passieve ontwerpprincipes. De stad die de donkergroene strategieën voor gebouwenontwerp toepast en zonlichttoetreding voor alle nieuwe gebouwen verzekerd.
 Hoe kunnen we het best duurzame en passieve ontwerpprincipes toepassen in al hun toepassingen en voor alle gebouwen? 
10) Leefbare en gezonde gemeenschappen en “mixed-use”programa’s. De stad met een speciale aandacht voor betaalbare woningen, programma’s met gemengd gebruik, en een gezonde gemeenschap. 
Hoe herkent stadsontwerp de particuliere behoeften voor betaalbaar wonen, een gezonde sociale mix en multifunctionele mix ? 
11) Lokaal eetwaren en korte toeleveringskanalen. De stad voor lokale eetwaren toevoer met hoge eetwarenbeveiliging en een stedelijke agricultuur. 
Welke strategieën kunnen toegepast worden om de groei van eetwarenproductie lokaal in tuinen, op daken en op kleine ruimten in de stad te laten toenemen?
12) Cultureel erfgoed, identiteit en geaardheid van de plek: De stad van algemene welzijn en culturele identiteit. Een veilige en gezonde stad die veilig en rechtvaardig is. 
Hoe kan een stedelijke of regionale identiteit, het unieke karakter en het gewaardeerd stedelijk patrimonium behouden en versterken; hoe kunnen we inwisselbaar ontwerpen die alle steden hetzelfde doen lijken bannen? 
13) Stedelijk bestuur, leiding en de code van goede praktijken. De stad maken door gebruik te maken van de code van goede praktijken voor stedelijk bestuur en duurzame proceduremethoden. 
Welke netwerken en kanalen kunnen geactiveerd en gebruikt worden om de lokale gemeenschap en key stakeholders te engageren, om duurzame oplossingen te verzekeren? 
14) Opleiding, onderzoek en kennis. De stad met opleiding en training vooral in duurzame stedelijke ontwikkeling. 
Hoe kan men het best bewustwording wekken en het gedrag wijzigen? 
15) Strategieën voor steden in ontwikkelingslanden. Bijzondere duurzaamheidsstrategieën voor steden in ontwikkelingslanden, die de effecten van snelle urbanisatie en globalisering harmoniseren
Welke zijn de specifieke strategieën en maatstaven die we nodig hebben om de basis-lage kostprijsoplossingen geschikt voor steden in de ontwikkelingslanden toe te passen?

Voor de delen van het plangebied die gesitueerd zijn in de stadsstrip (ecodistrict) worden de 15 greenurbanism principes vertaald en zijn de volgende doelstellingen maximaal van toepassing: 
-Implementeren van openbaar vervoer en het gebruikvriendelijk maken voor voetgangers en fietsers. 
-Terugdringen van een beduidend deel CO2-vervuiling. 
-Verhogen van de dichtheid en intensiveren van het gebruik.
-Een compacte stedelijke vorm met “mixed-use”. 
-Duurzame stadsontwikkeling heeft de potentie om significante positieve effecten te generen in de strijd tegen de klimaatsverandering. 
-Het is bijzonder belangrijk om bestaande gebouwen niet te slopen, vooral door hun opgenomen energie en materialen. Er dient in eerste instantie gefocust te worden op integratie, op adaptief hergebruik en op retroactief aanpassen van het bestaande gebouwen bestand. 
-Een compacte stedelijke vorm met “mixed-use“programma’s en een sterke focus op low-impact openbaar vervoer geeft de beste uitkomst. Om het energiegebruik te de-carboniseren moeten kleine energieverdeelsystemen geïnstalleerd worden in de stad, die zijn aangesloten op 
hernieuwbare energiebronnen. 
-Stop de vergroting van de stedelijke footprint en stop “urban sprawl”, en bescherm het waardevolle landschap en landbouwgebied. Verhoog daarvoor de dichtheid van de stad en intensiveer het gebruik binnen de bestaande stadsranden. 
-Verandering behelst een hele rits van verschillende initiatieven dat zal resulteren in een beduidend CO2-vervuiling vermindering- het is niet één maatregel of strategie alleen. 

Vertaald naar de site toe betekent dit het terugdringen van gemotoriseerd fossielbrandstoffen verkeer in de stadstrip door de Grotestraat en de Europalaan als OV-assen van dit stedelijk ecodistrict uit te bouwen. Om binnen de stadstrip gemotoriseerd verkeer met fossiele brandstoffen 
maximaal te weren worden aan de aantakking met de Westerring en Oosterring met de OV-as een grote transferium voor fossiele brandstofauto’s voorzien. Van hieruit wordt een maximale bereikbaarheid met OV, fiets, te voet of met elektrische wagens naar de bestemming in de 
stadsstrip voorzien. Men kan in deze transferia tegen gunsttarief een fiets uitlenen, overstappen op openbaar vervoer of een elektrische taxi of mits borg een elektrische auto huren.
Binnen de delen van het masterplan gelegen binnen de stadsstrip wordt dus volledig gefocust op de het parkeren van elektrische wagens, fietsen, een halteplaats voor het openbaar vervoer en elektrische taxis. De stadsstrip wordt een CO2 neutrale stad. 
Ter hoogte van Regina Mundi krijgt de “ecostad” binnen de stadstrip een naar zijn context gerelateerd tentakel richting appendix Zonneweelde/stadsbos. 
De herontwikkeling van Regina Mundi vormt door zijn locatie binnen de steilrand onderdeel van de “ecostad”. 



OO 1803 A   -   masterplan ‘KATTEBERG - REGINA MUNDI’, Genk   -   45

DUURZAAM ENERGIEGEBRUIK OP SCHAAL VAN DE GEBOUWEN
een multidisciplinair optimalisatieproces

Algemeen
Duurzaam bouwen is vooral gebaseerd op een streven naar de optimale invulling van de prestaties die van een gebouw en zijn omgeving verwacht worden.
Ons ontwerpadvies kenmerkt zich dan ook door een oordeelkundige analyse van verschillende scenario’s waardoor een ontwerpondersteunend kader ontstaat, waarin zowel bouwheer als architect randvoorwaarden en prestaties voor het ontwerp vastleggen.
Ontwerpoplossingen worden genomen op basis van kwantificeerbare voordelen, ze zijn niet generiek, maar aangepast aan de specifieke randvoorwaarden die door de site en door het gebouwgebruik gesteld worden.
Hedendaags duurzaam bouwen vergt een multidisciplinaire ontwerpbenadering waarbij uiteenlopende aspecten geïntegreerd moeten worden:

-Functionele duurzaamheid
-Minimaal en ecologisch materiaalgebruik
-Rationeel watergebruik
-Onderhoudsvriendelijkheid
-Comfort en rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energiebronnen

Modern ontwerp vraagt een verzoenen van uiteenlopende prestatiecriteria waarbij het essentieel is dat de interactie tussen de deeldisciplines volledig in rekening gebracht worden.

Het optimum voor één deeldiscipline ligt niet steeds in lijn met de scenario’s die leiden naar een optimum voor een volledig gebouw.  Focussen op elk deelgebied afzonderlijk levert gebouwen met een handicap:  niemand waardeert bijvoorbeeld energiezuinige gebouwen maar 
met een slechte geluidsisolatie of een gebouw met een orgineel binnen-buiten relatie maar waar de zomertemperatuur niet te harden is.

Wij zien duurzaam bouwen als een optimalisatieproces waarbij verschillende randvoorwaarden zich stellen.  Deze randvoorwaarden worden vastgelegd in het programma van eisen en vormen het referentiekader waaraan diverse ontwerpbeslissingen worden getoetst tijdens het 
ontwerpproces.

Binnen de ruime context van duurzaam bouwen gaan we in het bijzonder in op twee aspecten die het voor ons deel concreet maken namelijk comfort en energieprestatie.

Comfort als primaire toets
Het comfort primeert voor ons op energiezuinigheid: het streven naar een laag energiegebruik mag niet ten koste gaan van het gebruikscomfort.  Het niveau van comfort moet van bij het prilste ontwerp worden vastgelegd en fungeren als primaire toets.
We geven een beknopt overzicht van de verschillende comfortaspecten die een belangrijke impact hebben op energieverbruik: binnenluchtkwaliteit, daglichttoetreding, zomer- & wintercomfort.

Binnenluchtkwaliteit:  Een goede binnenlucht wordt beschouwd als een zeer belangrijke factor van een comfortabel binnenklimaat.  Om de ventilatiedebieten vast te leggen maken wij gebruik van de heersende Belgische en Europese normgeving.  Omdat bij hedendaagse gebouwen 
de keuze van de ventilatiestrategie een belangrijke impact heeft op het energieverbruik, is een nauwkeurige analyse en simulatie van meet af geen overbodige luxe.  Immers, een verstrenging van de binnenluchtkwaliteitseisen betekent onmiddellijk een verhoogde aandacht voor 
de prestaties van energierecuperatiesystemen.

Daglichttoetreding: Daglichttoetreding zorgt voor een aangenaam contact met buiten en een daling van het energiegebruik voor kunstlicht.  Energetisch optimale benutting van daglichttoetreding vereist een maximale kunstlichtdimming in de gevelzones en een adequaat ontwerp 
van een zonnewering.

Zomer- & wintercomfort: Voor de beoordeling van het thermisch comfort gaan we uit van de Nederlandse ATG-methode (addaptieve Temperatuur Grenswaarde), zoals vastgelegd in ISSO publicatie 74.  Deze methode is een aanvulling op de methode van Fanger en tracht via 
berekening het aantal “klagers” te minimaliseren.  Concreet wordt er gestreefd naar een percentage ontvredenen tussen 6% en 10%, wat betekend dat de randvoorwaarden gedurende maximaal 2% en 5% van de tijd mogen overschreden worden.  Via computersimulatie wordt het 
ontwerp geanalyseerd op een miximale benutting van de passieve energiewinsten (winter) en –verliezen (zomer).

Energieprestatie als secundaire toets
Uiteraard leggen we de heersende verplichtingen niet naast ons neer.  De door de overheid opgelegde EPB-vereisten worden nauwkeurig in de gaten gehouden.
Bij deze aanpak blijft de thermische isolatiekwaliteit van de gebouwschil belangrijk, maar wordt eveneens aandacht besteed aan de energetische consequenties van ventilatie, koeling, bezonning en verlichting.

Hiërarchie van ontwerpmaatregelen
Er betsaat een hiërarchie in de toe te passen ontwerpmaatregelen die ontstaat uit de verschillen in levensduur tussen de maatregelen.
De trias energetica (Novem) legt drie hiërarchische niveaus vast:
-Beperk het energiegebruik door beperking van de vraag
-Gebruik duurzame energiebronnen
-Gebruik eindige energiebronnen efficiënt

In eerste instantie pogen we de behoefte te minimaliseren.  Een goede daglichttoetreding, een goede isolatiekwaliteit van de gebouwschil en een aangepaste ventilatiestrategie zijn hierbij cruciale factoren.  Gebouwschilmaatregelen hebben een zeer lange levensduur en vormen 
een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van passieve klimaattechnieken.
In tweede instantie moet er nagagaan worden in hoever er eventueel gebruik kan gemaakt worden van hernieuwbare energiebronnen.  Op gebouwniveau vormen thermische en photovoltaische zonne-energie en koude- & warmteopslag in de bodem de basismogelijkheden.

Als derde en laatste stap worden maatregelen ingezet om de eindige energiebronnen op een efficiënte manier in te zetten:
-Energie-efficiënte verlichtingstoestellen
-Lage temperatuur verwarmingssytemen en hoge temperatuur koelsysteem
-Hybride ventilatie (combinatie mechanisch-natuurlijke ventilatie)
-Vrije koeling
-Warmterecuperatie uit ventilatiestromen en lokalen met permanente interne warmtewinsten
-Frequentiesturingen op motoren, pompen, ventilatoren en het beperken van snelheden in leidingen en kanalen om de drukverliezen en zo dus ook het hulpenergieverbruik te minimaliseren.




