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Voorstelling team
Voor de aanpak van deze boeiende en unieke op-
dracht, hebben we samengewerkt in een team van 
verschillende disciplines. Architectuur, restauratie, 
interieur architectuur, en tuin- en landschapsarchi-
tectuur zijn de belangrijkste aspecten in het geheel 
een sterk basisconcept neer te zetten. Het is de ziel 
van het geheel die bloot komt te liggen als op alle 
vlakken de sterke punten naar voren komen. Naar 
werking en gebruik toe, is het evenwel belangrijk 
deze kwaliteiten te toetsen qu structuur, akoustiek, 
licht en beleving.

Daarom vinden we het nodig dat elk teamlid 
voldoende kwawlificaties heeft, die beantwoor-
den aan de verwachtingen van de bouwheer. Op 
architecturaal vlak is er ruime ervaring , zowel naar 
nieuwbouw, renovatie als restauratie, en dit op erg 
uiteenlopend en breed werkterrein. Gezien de spe-
cifieke monumentenzorg en restauratie zijn is ook 
expertise aangetrokken op dit vlak. Een ruime erva-
ring op restauratie en historisch onderzoek zullen 
bij deze opdracht ruim van pas komen, en bieden 
de bouwheer de garantie dat de vooropgestelde 
doelstellingen bereikt kunnen worden en de aan-
pak van het project in goede handen is. Evenzo is 
de aanpak van tuin en landschap in symbiose met 
de andere aspecten van het geheel. Er ontstond 
een wisselwerking die verder gaat dan de som van 
de deelaspecten. Het beleven van de ruimtes blijft 
intens, of het nu binnen of buiten is, tijdens een 
gelegenheid, of bij het toevallig passeren.

Het uitgangspunt is de sterkte die ontstaat als 
wisselwerking, indachting dat oud en nieuw geen 
vijanden van elkaar hoeven te zijn. Een nieuw 
duurzaam geheel ontstaat. Het is immers al bewe-
zen: het gebouw staat er al zo lang, en krijgt een 
nieuw leven. Hedendaagsheid wordt op die manier 
geschiedenis vanaf de eerste dag.



Analyse opdracht
De opdracht vraagt een brede kijk op het bestaan-
de geheel, en de geplande functie. Als ontwerper 
moet je je ook kunnen verplaatsen in de beleving, 
veronderstellen wie gebruik zal maken van wat je 
ontwerpt. In principe moeten we een draagvlak 
aanbieden, moeten we eerder suggestief te werk 
gaan, en aanzetten geven waarbij de mens zich 
als wezen goed kan voelen. Uiteraard is dat niet 
hetzelfde als een zielloos, uniform geheel maken. 
Die fout wordt wel meer gemaakt, bijvoorbeeld bij 
ontwerp van musea.

Onze aanpak ligt er in om het complex een nieuw 
leven te geven, door ingrepen te doen die quasi 
onzichtbaar zijn. Onzichtbaar in het teken van ‘er 
altijd geweest’ zijn, voor de hand liggend, sober, 
op de achtergrond. Tegelijkertijd ook ingrepen die 
intensifiëren, die de gebruikers een helpend gevoel 
aanreikt. Eenvoudige zaken zoals licht, tast, akoes-
tiek, stilte,....worden een erg belangrijk instrument. 
Het is bijna het enige wat je als ontwerper in de 
hand kan werken. Het puur zintuiglijke wordt 
daarom heel aanwezig. Het kadreren van een mooi 
natuurzicht, stilte of akoestische demping, geur 
van bloemen en planten, maar ook de geur van een 
kamer, van hout, van parket....

Eigenlijk is het monument een buitengewone 
drager voor zulke prikkels. Men voelt de geschiede-
nis die  ons als mens is voorgegaan, en die ons zal 
overleven.
Het gebouw en het park worden als het ware een 
geschenk voor ons als gebruikers. Het is een 
kunstwerk waarvan we mogen genieten, en elk op 
onze eigen manier ervaren en beleven, het leven 
beschouwen.

Restauratie - Conservatie - Reconstructie
Conservatie bij monumenten is voor ons erg 
waardevol, aangezien ze de geschiedenis kunnen 
tonen en zo een meerwaarde bieden. Gezien de 
toestand van het monument is aan de buitenzijde 
reconstructie eerder aan de orde, de beschadigde 
toestand restaureren. Binnenin kunnen de waarde-
volle delen zorgvuldig hersteld worden, doch een 
groot deel - wat vandaag zichtbaar is - lijkt  on-
herstelbaar verdwenen. Er blijkt bovendien weinig 
historisch materiaal voor handen, zodat we eerder 
willen opteren hier eerder te interpreteren, en in 
samenspraak met Monumentenzorg willen zoeken 
naar gepaste oplossingen. Ons voorstel dat we 
tonen kan één van die interpretaties zijn, wat niet 
wil zeggen dat ze de enige mogelijke is.



Aanpak geheel
Gezien het tekort aan kinderdagverblijven lijkt 
het ons zinnig dit in te planten ter hoogte van de 
huidige perceel in de Harmoniestraat. Aansluitend 
kan een speeltuin in het park voorzien worden. 
Ook hier is de link tussen jong en oud, bezoekers 
uit het ziekenhuis....De rest van het perceel kan 
bebouwd worden met residentiële functies, of met 
een combinatie van kleinere werkruimtes voor 
bijvoorbeeld afdelingen die van doen hebben met 
de ondersteunende diensten van de Stille Ruimte. 
Ook in de Oranjerie kunnen deze ondergebracht 
worden. Hier zijn ook andere ondersteunende 
functies mogelijk. Het heeft t volgens ons weinig 
zin hierover stellingen in te nemen. Zoiets dient 
onderzocht en besproken met gebruikers en eige-
naars. In ieder geval kunnen we zeker in samen-
werking zinvol zijn.

Het monument voor Peter Benoit kan ook blij-
ven, het is opgenomen in het landschap. Er zijn 
vorstanders die het geheel liever bij deSingel zien, 
...misschien verdwijnt het daar een beetje vanwege 
het schaalverschil. De oorspronkelijke ligging aan 
de Opera is wellicht ook de juiste,.... Het monu-
ment krijgt wellicht ook hier een tweede leven. 
We voorzien er een terras rond, waar zelfs intieme 
concertjes kunnen plaatsvinden. De link naar ‘de 
Harmonie’, de componist, de muziek, is terug 
levend, spontaan en werkt wellicht inspirerend.

De grens met de bebouwing in de Mozartstraat 
willen we eerder zo veel mogelijk open maken. De 
huizenrij heeft net het voordeel een monument 
in de achtertuin te hebben, laten we het dan ook 
zichtbaar maken. Door de koertjes opnieuw groen 
in te richten, en er ook nieuwe ramen te maken, 
krijgen we opnieuw een volwaardige gevel. Met 
deze ingreep verwijzen we ook naar de oorspronke-
lijke vorm van de Harmonie als losstaand gebouw, 
en in de andere richting georiënteerd.
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11 Knelpunten

1.  Aantasting originele vloeren
2. Geblokkeerde ramen
3.  Verkleinde raamopeningen
4.  Bekleding ‘70
5.  Latere toevoegsels
6.  Daklichten
7.  Tongewelf met glasraam
8.  Geïsoleerde koeren
9.  Link niet meer van toepassing
10. Lage verdiepingshoogte
11. Beperkte toegang mindervaliden
12. Blinde gevel / graffitiwand
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Circulatie
Net als bij de oorspronkelijke balzaal zal de circu-
latie gebeuren rondom de grote zaal. De buitenste 
colonnade zal hierbij gebruikt worden als een gaan-
derij naar voorbeeld van de klassieke typologie met 
rondgang. Deze zone zal publiek toegankelijk zijn 
vanuit het park. Binnen deze publieke zone worden 
rustplekken ingericht afgeschermd met textiel. 
Deze Stille Ruimtes zijn dus aanpasbaar naar licht, 
doorzicht en geluid. Men kan per ruimte een ver-
schillende sfeer oproepen.
De verschillende kleine zalen zijn via de conciërge 
toegankelijk zowel van binnen- als van buitenuit. 
Hierdoor zijn deze los van elkaar functioneerbaar. 
Ook in de buitenaanleg krijgen deze ruimtes een 
aanpalende groene kamer. Het versterkt niet alleen 
de privacy, park en gebouw worden intens met 
elkaar verbonden.

De grote zaal wordt afgescheiden door wegneem-
bare leunbanken. Bij de vorming van de Stille 
Ruimtes sluiten ze het midden af. In de open 
opstelling bakenen ze de rondgang af, en geven ze 
structuur bij het gebruik van de grote zaal.

Gaanderij in Bologna

Cambridge university

Abdij Le Thoronet

Schema

Concept
Functioneel en operationeel gezien, is het opde-
len van de grote zaal in ‘kleine zalen’, ons inziens 
moeilijk verzoenbaar met de vorm van het gebouw, 
alsook het feit dat het een monument betreft. Bo-
vendien zijn er kleinere ruimtes ter beschikking, die 
bovendien daglicht hebben, rechtsreeks toegan-
kelijk zijn, eenvoudig in uitbating en afsluiting,....
enz. Door enkele eenvoudige ingrepen  kan het 
programma vertaald worden zonder ingewikkelde, 
en dure constructies. De stille ruimtes vormen een 
deel van de grote zaal.



Ingrepen

1.  Verwijderen elementen ‘70
2. Openmaken daklichten
3.  Open maken ramen
4.  Herstel ramen en dorpels
5.  Link met koeren
6.  Groenbuffer
7.  Symmetrie 
8.  Openmaken blinde muur
9.  Aangepaste vloerhoogte
10. Lift verdieping
11. Inbreng klassiek vloerpatroon
12. platformlift goederen
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De kleine zalen zijn onafhankelijk bruikbaar, en 
ook rechtstreeks toegankelijk vanuit het park. Bij 
de opstelling van de stille ruimtes, is het midden 
van de grote zaal alleen visueel toegankelijk, en 
speelt ze mee in de toaalervaring. De toegang 
vanuit de Mechelse Steenweg wordt transparanter 
gemaakt. Dit heeft ons inziens positieve gevolgen, 
zowel van binnen, als van buitenuit. Het park krijgt 
hier opnieuw een ‘gevel’ in plaats van het huidige 
steeggevoel.



Akoustiek - Licht
Akoestisch worden de wanden bekleed met micro-
geperforeerde gelakte metaalplaten, waarachter 
alkoustische isolatie wordt aangebracht. Het fijne 
metaalgaas wordt uitgezocht om te harmoniëren 
met het monument. Door een horizontale verde-
ling in de wand met lijsten, krijgt het geheel terug 
een herinnering aan het uitzicht van weleer. Uiter-
aard zal het ritme, materiaal en kleur afhangen van 
het historisch onderzoek.

In ieder geval is de materiaalkeuze zo dat ze on-
derhoudsvrij en duurzaam is. De deuropeningen 
omlijsten we  met een klassiek kader. Ook hier 
willen we een sobere detaillering die geen afbreuk 
doet aan het monument, echter zonder te vervallen 
in historiserende pastiche. Ter hoogte van de stille 
ruimtes, in de daklantaarns, brengen we daklich-
ten aan, die de zaal, of de kleinere stille ruimtes, 
voldoende daglicht bieden. Een glazen verlaagd 
plafond refereert ook hier naar eerder klassieke 
principes.

De bedoeling is dat de hedendaagse ingrepen 
tijdloos en onzichtbaar worden. Tegen plafonds en 
gewelf zal overwogen worden om nog akoestische 
verbeteringen aan te brengen, afhankelijk van de 
bestaande toestand, de aloestische studie en de 
metingen en simulaties. Als materiaal kan gedacht 
worden aan akoestische pleisters, of transparante 
soepele kunststofvliezen, opgehangen op een 
veersysteem. Dit beproefde systeem is het minst 
zichtbaar, zodat de gerestaureerde delen niet ge-
stoord worden.



De afbakening van de stille ruimtes gebeurt met 
optrekbare gordijnen. De akoustische eigenschap-
pen van een zware stof zorgen er voor dat de juiste 
absorptie wordt bereikt. Kleuren worden bepaald 
aan de hand van een uitgebreide kleurstudie; er 
kan evenwel gedacht worden aan verschillende, 
harmonierende kleuren, die op zich verschillende 
gemoedstoestanden kunnen ondersteunen. Gezien 
de flexibiliteit is dit systeem eenvoudig in uitbating, 
en blijft de stof ook niet permanent bereikbaar voor 
publiek.

Een gemotoriseerd ophaalsysteem kan ingebouwd 
worden in de daklantaarns, zodat het geheel opge-
trokken volledig onzichtbaar weggewerkt is. Me-
talen luchters tonen het principe van benadering 
voor het kunstlicht. Een sobere diffuse verllichting 
sluit ons inziens het beste aan bij het verschillend 
gebruik.



Aanwezige fragmenten vloer Harmonie

Detail vloer Neues Museum, Berlijn

Vloerpatroon
Door  klassieke elementen terug te brengen in de 
nieuwe vloer krijgt deze een bepaalde rijkdom en 
verfijning. Een klassiek patroon waarbij de verschil-
lende kolommen verbonden zijn met stroken inleg 
(terazzo of natuursteen) zorgt voor een vast ritme 
en rust.  Bepaalde restanten van vloerfragmenten 
tonen hiervan gelijkenissen. Zo zijn gelijkaardige in-
legstroken reeds aanwezig in het inkomportaal. Een 
fragment van een tegelvloer toont een gelijkaardig 
patroon op een kleinere schaal. Historisch gezien 
was de Harmonie voorzien van een houten dans-
vloer, en zou hout ook een keuze kunnen zijn voor 
bepaalde ruimtes of inlegvlakken. In de grote zaal 
achten we dit echter niet meer relevant, gezien de 
dansfunctie er niet meer is.

Detail woning



Openingen naar de koertjes worden met groen ingericht zodat het park ook hier voelbaar wordt. Hierbij zorgen de nieuwe raamopeningen voor bijkomend daglicht en contact met 
buiten.



Ingrepen

1.  Verwijderen elementen ‘70
2. Openmaken daklichten
3.  Open maken ramen
4.  Herstel ramen en dorpels
5.  Link met koeren
6.  Groenbuffer
7.  Symmetrie 
8.  Openmaken blinde muur
9.  Aangepaste vloerhoogte
10. Lift verdieping
11. Inbreng klassiek vloerpatroon
12. platformlift goederen
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deelaspecten grote zaal



Stille Ruimte
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De kleine zalen zijn verschillend in grootte, en kunnen naar wens ingedeeld worden. We voorzien aan de omtrek 
vaste banken die toch een standvastig karakter geven aan deze ruimtes. Met losse elementen, die gemakkelijk han-
teerbaar en stockeerbaar zijn, kunnen verschillende gebeurtenissen plaatsvinden. In samenspraak met de opdracht-
gever kan grootte, vorm en aantal bepaald worden.



Om de kleine zalen te realizeren, worden er in 
de zijvleugels enkele vloeren weggenomen en 
verplaatst. Wellicht zijn deze tussenvloeren niet 
origineel en later ingebracht. Na ontmanteling 
kan gekeken worden welke verdiepingshoogtes 
het beste gehanteerd worden, zodat de ruimtes 
opnieuw afgestemd worden op de raamopeningen 
en de verhoudingen van het gebouw op zich.

bestaande toestand nieuwe toestand



James Turell

De Amerikaanse kunsternaar James Turell heeft 
zich veel bezig gehouden met ruimte en licht, en 
tracht de toeschouwer te laten beseffen om echt te 
kijken. Een, uiteraard veel modestere aanpak, zien 
we mogelijk voor de kleine zalen. Evengoed kan 
hier een Stille Ruimte ontstaan.

kleine zaal



Kleine zaal



De groene buitenkamer die aansluit bij de kleine zaal



In de linkervleugel is ook een kleine zaal op de 
verdieping voorzien. Via een centrale trap en lift is 
deze vlot bereikbaar.



Perforatie
Door middel van luikjes op de ramen, kunnen 
de verschillende zalen afgeschermd worden van 
het park. Hierdoor kan afhankelijk van de soort 
ceremonie de nodige privacy gegeven worden, of 
kan de zaal gewoon verduisterd worden indien ge-
wenst. Door middel van perforaties in deze luikjes 
komt er nog voldoende daglicht binnen en is er 
nog een visuele link met het park. Het patroon van 
deze perforatie kan gaan van een bladerendek tot 
een sterrenhemel. Door een element uit de natuur 
te gebruiken krijgt men een verwijzing naar het 
aanpalende park. Men kan het ook beschouwen als 
een hedendaags glasraam. De geperforeerde luiken 
zullen ook, open en gesloten, bijdragen tot een 
verbetering van de akoustiek.

NU-atelier

Stern - Thomas Ruff

Herzog & De Meuron Herzog & De Meuron

Bladeren Raamluiken



Detail van een herstelde raampartij. Boven op de 
dakrand wordt opnieuw een balustrade voorzien. 
Deze hoeft niet in de vorm van klassieke stenen 
vazen; er kan mits een uitgebreide studie gezocht 
worden naar een juiste interpretatie.



Aanleg park

Het Harmoniepark is een 19de eeuws park rond 
de voormalige Concert- en Balzaal ‘Harmonie’. 
Zowel de neoclassicistische gebouwen als het park 
hebben restauratie en fatsoenering nodig dit zowel 
constructief, beheersmatig als inhoudelijk.
Ons ontwerp voor het park wil een antwoord 
bieden op twee uitdagingen: enerzijds de circulatie 
in en door het park optimaliseren en anderzijds 
de verblijfsfunctie van het park verbeteren door de 
verschillende gebruikers van het park een plaats te 
geven. Het concept bestaat erin om het historische 
park op een organische manier in te vullen met een 
aantal clusters of ‘eilanden’. Die ‘eilanden’ kunnen 
verschillende functies krijgen. Zo zouden ze kun-
nen gebruikt worden voor bepaalde ceremoniën, 
een ander eiland zou kunnen ingericht worden 
voor mensen die minder goed te been zijn, of men 
zou een van de clusters kunnen verbinden met het 
kinderdagverblijf dat er wordt gebouwd, zodat er 
een kindertuin ontstaat. Afhankelijk van de precie-
ze functie kunnen ze op een verschillende manier 
ingericht worden. We denken bijvoorbeeld aan 
een pergolastructuur die begroeid is met Clematis 
viticella en ramblerrozen, om een feestelijk karakter 
op te roepen. De ‘eilanden’ kunnen omkaderd wor-
den door een wand van Ilex crenata, Osmanthus 
en andere groenblijvende heesters. 
We willen zoveel mogelijk bestaande bomen 
behouden. Anderzijds willen we een aantal nieuwe 
bomen met een licht bladerdek introduceren, zoals 
Magnolia denudata voor de lente en Sophora als 
herfstaccent. De struiklaag rond het park wordt 
gerevitaliseerd door de inbreng van bloeiende plan-
ten zoals Magnolia denudata, Kerria japonica en 
Philadelphus coronarius. Crocus kan als stinzen-
plant verwilderen in de parkranden. 
Bij de ingang van het park kan een rust- of af-
spraakplek met een bank gecreëerd worden. 



We willen ook het arduinen gedenkteken met 
fontein voor Peter Benoit door Henry Van de Velde 
behouden. Dat gedenkteken, dat oorspronkelijk 
voor de Koninklijke Vlaamse Opera stond, ver-
huisde in de jaren ’50 naar het Harmoniepark. Wij 
stellen voor om de fontein te herstellen en ze te 
integreren in een ruim stadsterras. Op die manier 
ontstaat een aangename ontmoetingsplek in het 
park, waar zelfs muziekoptredens kunnen plaats-
hebben. De oorsprong van harmonie, muziek en 
Benoit worden opnieuw herinnerd.

Door de koertjes achter de grote zaal ook groen in 
te richten, is er ook een aansluiting op de tuinen 
van de Mozartstraat. De ‘losse Harmonie’, zoals 
ze in de eerste jaren bestond, wordt hierdoor in 
herinnering gebracht. Bovendien staat nu het hele 
complex in het park, en leunt het niet meer aan 
tegen een tuinmuur.



aanleg park schaal 1/1000



Algemeen - werkstrategie bij een restauratieproject

Bij elk restauratieproject dient er in eerste instantie 
een zeer grondig vooronderzoek gevoerd te wor-
den alvorens men een gefundeerd restauratiecon-
cept kan formuleren. Dit vooronderzoek omhelst 
zowel de historische, materiaalwetenschappelijke, 
architecturale als functionele aspecten van het 
desbetreffende erfgoed.

Het historisch onderzoek omvat de studie van de 
bestaande iconografische bronnen (Ferrariskaar-
ten, kadasterplannen, ...) , de beschikbare litera-
tuur en andere mogelijke archiefdocumenten. 
Aansluitend wordt een bouwhistorische analyse en 
beschrijving opgemaakt, zowel van het exterieur als 
van de interieurelementen.

Alvorens met de opmeting te starten wordt samen 
met de veiligheidscoördinator nagekeken welke 
maatregelen er dienen genomen te worden om 
een gedegen opmeting en vooronderzoek op een 
veilige manier te kunnen uitvoeren. Na uitvoering 
van deze veiligheidsmaatregelen (vb. schoorwerk, 
tijdelijke verankeringen, ...) kunnen de meetwer-
ken aangevat worden. De opmeting zelf van het te 
restaureren goed gebeurt op divergerende wijze, 
waarbij initieel de basisstructuur wordt uitgeme-
ten om naderhand meer in detail de bouwknopen 
in kaart te brengen en aansluitend te eindigen bij 
de zeer gedetailleerde opmetingen van moulures, 
profileringen, ... Parallel hieraan worden alle ma-
cro- en micro-elementen gefotografeerd en op een 
logische wijze gestructureerd en verwerkt in een 
fotosurvey. Aansluitend worden de diverse meetre-
sultaten gedigitaliseerd en in opmetingstekeningen 
verwerkt.

Idealiter loopt deze laatste fase van de opmeting 
gelijk met het materieeltechnisch onderzoek. 
Het materiaalgebruik wordt nagekeken en gede-

termineerd, mogelijke bouwsporen worden in 
kaart gebracht en gelinkt aan de resultaten van 
het historisch onderzoek, er worden sonderingen 
uitgevoerd naar de afwerkingslagen met eventu-
eel stratigrafisch kleuronderzoek enz. In principe 
wordt voor dit onderzoek samengewerkt met een 
gespecialiseerd studiebureau, in casu mevrouw Ca-
roline Vandegehuchte van Studiegroep Monumen-
tenzorg uit Tessenderlo. Indien zich echter zeer 
gespecialiseerde studies opdringen, bijvoorbeeld 
petrografisch onderzoek met het oog op steende-
terminatie of onderzoek naar zoutbelasting van 
metselwerk, wordt beroep gedaan op de expertise 
van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimo-
nium. 

Het laatste deel van het bouwhistorisch en materi-
eeltechnisch  vooronderzoek bestaat uit een helder 
en operationeel eindverslag met een opsomming 
van de gebreken van het gebouw (vb. problemen 
met de funderingen, houtrot- en schimmelaan-
tasting, vochtplekken, .... ) en daarbij praktische 
voorstellen voor de restauratieopties. Deze diagno-
senota omvat aldus een analyse en een interpreta-
tie van de bouwfysische toestand van het exterieur 
en het interieur waarbij conservatie- en restaura-
tievoorstellen worden geformuleerd op basis van 
het onderzoek in situ en rekening houdend met de 
resultaten van het historisch-archivalisch bronnen-
onderzoek. Vanuit dit amalgaam van vaststellin-
gen wordt uiteindelijk een restauratieprogramma 
gedestilleerd waarbij ook een eventuele herbestem-
ming van het gebouw wordt geformuleerd.

Als volgende stap wordt de toekomstige 
(her)bestemming van het monument beschreven. 
Dit bestemmingsplan streeft naar een zo groot 
mogelijk respect voor de culturele en de typologi-
sche waarden en maak een eindbalans op van de 
min- en meerwaarden die een nieuwe bestemming 
of een voortzetting of aanpassing van de bestaan-

de bestemming meebrengen. Daarin spelen zowel 
de draagkracht van het monument als de financiële 
gevolgen een belangrijke rol. 

Al deze voorbereidende documenten (bouwhis-
torische nota, opmetingsplannen, diagnosenota, 
bestemmingsplan, verantwoordingsnota) worden 
aangevuld met de architectuurplannen voor de 
nieuwe toestand met een bijhorende beschrijving 
van de te gebruiken materialen en resulteren 
samen met de technische en stabiliteitstechnische 
gegevens uiteindelijk in een voorontwerpdossier. 
Op basis van dit dossier wordt aansluitend een 
uitgebreide meetstaat opgemaakt met bijhorende 
kostenraming. Ook de te verwachten exploitatie-
kost wordt mee in kaart gebracht.

In het restauratiedossier worden de restauratie-
werkzaamheden en/of diensten beschreven die 
uitgevoerd moeten worden. De opmaak van dit 
dossier gebeurt in nauw overleg met de betrokken 
instanties. Gelijktijdig met het restauratiepremie-
dossier maakt de architect het aanvraagdossier 
voor de stedenbouwkundige vergunning op, dit 
geheel conform de van kracht zijnde richtlijnen in 
verband met de samenstelling van dit dossier. 
Er wordt advies ingewonnen bij ruimtelijke orde-
ning en de brandweer zodat het geheel voor indie-
ning getoetst is aan alle van kracht zijnde wetge-
vingen. Indien er ook een milieuvergunning of een 
andere vergunning dient aangevraagd te worden 
zullen hiertoe uiteraard ook de nodige documenten 
opgemaakt worden. Na goedkeuring van de premie 
wordt het restauratiedossier nog eens grondig 
nagezien, en de budgetten overlopen met de op-
drachtgever. Eventuele wijzigingen of verfijningen 
kunnen hierbij nog doorgevoerd worden voor de 
opmaak van het aanbestedingsdossier.

Alle voorgaande stappen moeten er uiteindelijk 
voor zorgen dat de effectieve uitvoering van de 

werken kan aangevat worden in de meest optimale 
omstandigheden, meer bepaald met een sterk res-
tauratiedossier, een ervaren en goede uitvoerder en 
dit alles aan de meest concurrentiële voorwaarden. 
Het lijdt geen twijfel dat deze basisvoorwaarden 
essentieel zijn om tot een geslaagde en verant-
woorde restauratie te komen, maar zo mogelijk 
nog belangrijker is de coördinatie van de architect 
met betrekking tot de uitvoering van de restauratie-
werken. 

Algemeen - duurzaam bouwen bij monumenten
In rationeel energiegebruik in bestaande gebouwen 
is het respect voor het bestaand ontwerp belang-
rijk. Nieuwe technieken kunnen ingepast worden in 
een bestaand gebouw, zonder het originele concept 
teniet te doen, en het uiterlijk van het gebouw 
volledig aan te tasten. Hiervoor dient er in team-
verband met de studiebureaus constant overlegd 
te worden, zodat een multidisciplinair team van 
historici, architecten en ingenieurs een projectspe-
cifieke oplossing kunnen bieden voor elk probleem.
Een monument laten voldoen aan de huidige 
eisen van energieprestatieregelgeving, en tevens 
rekening houden met het monument op zich door 
reversibele ingrepen toe te passen, is een hele 
uitdaging. Elk detail moet overwogen worden, om 
geen bijkomende problemen te veroorzaken door 
een gebouw op een bepaalde plaats te isoleren, en 
op een andere plaats schimmel of condensatiepro-
blemen te veroorzaken. Ook bij de uitvoering moet 
er zeer zorgvuldig tewerk gegaan worden, hier 
wordt er gebruik gemaakt van de kennis van een 
studiebureau technieken, terugkoppeling naar het 
WTCB en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpa-
trimonium.
Het gebouw zal volledig doorgelicht worden, en 
de historische en klimatologische waarden worden 
opgenomen, en budgettair afgewogen, in functie 
van lange termijnvisies en het terugwinnen van 
verbruikskosten. De grootste besparingen kunnen 



uitgevoerd worden door simpele ingrepen zoals 
de isolatie van de daken, plaatsen van aangepaste 
hoogrendementsketels, isoleren van leidingen, ... 
Er is al veel geschreven over het probleem van en-
kele beglazing in monumenten, en de oplossingen 
zijn enkel af te wegen per monument, omdat de 
parameters bij een oud gebouw nooit identiek zijn. 

Leden van het ontwerpteam volgden tevens de 
cursus energiebewust architect en hebben dit 
label toegekend gekregen. Ook werden er bijko-
mend volgende cursussen en symposia gevolgd: 
‘Energieprestaties en monumentale constructies’ 
in 2009 georganiseerd door het Koninklijk Insti-
tuut voor Kunstpatrimonium, en het symposium 
‘Monumenten en rationeel energiegebruik’ geor-
ganiseerd door de Dienst Architectuur, de Dienst 
Monumentenzorg, de Milieudienst en de Dienst 
Bouwprojecten in 2008.
Toegankelijkheid en aanpasbaarheid kunnen wel 
degelijk in een bestaand gebouw geïntegreerd 
worden. Blindengeleiding, toegankelijkheid voor 
rolstoelgebruikers, ... dienen in het begin van het 
ontwerpproces doorgenomen te worden, zodat 
alle opties afgewogen kunnen worden tegen het 
bestaand gebouw en de vereisten. Er kan worden 
samengewerkt met gespecialiseerde studiebureaus 
toegankelijkheid die het ontwerp doorlichten en 
toetsen aan de wet- en regelgeving.

Algemeen - patrimoniumbeheer
Belangrijk in lange termijnvisie in functie van 
het onderhoud is het regelmatig onderhoud van 
geklasseerde gebouwen. Door aansluiting met 
Monumentenwacht wordt het gebouw regelmatig 
gecontroleerd zodanig dat kleine gebreken snel 
opgelost worden, en niet zorgen voor grotere pro-
blemen op termijn, zoals bv. een verstopte goot, 
die zorgt voor wateroverlast en op termijn voor 
aantasting van de gevel, vorstschade, ...

Harmonie - basisconcept voor de restauratie
In eerste instantie verwijzen we naar de bijge-
voegde plannen van de bestaande toestand waarbij 
de huidige knelpunten werden geanalyseerd. In het 
nieuwe ontwerp voor de Harmonie wordt getracht 
een antwoord te bieden op elk van deze problemen 
en dit met respect voor de bestaande historische 
waarde van het gebouw. Alhoewel we in de voorge-
vel nog een duidelijke reminiscentie terugvinden 
naar het ontwerp van architect Pieter Dens uit 
1846 wordt de omvang en het algemeen uitzicht 
van dit neo-classicistische gebouw bepaald door 
de uitbreiding uit 1889 onder leiding van architect 
Charles Dens.  
Als basisidee wordt gestreefd naar een herstel van 
deze architectuur en de ruimtelijke kwaliteiten 
van de voormalige feestzaal. Het huidige gesloten 
karakter van de verschillende ruimtes wordt open-
gebroken en de relatie met het park wordt geïnten-
sifieerd. Deze algemene restauratie-optie laat zich 
vertalen in een aantal eenvoudige en consequente 
ingrepen.

Ontwerp 1889
- De afwisselend rondboogvormige raam- en 
vensteropeningen in de voor- en zijgevels worden 
terug opengemaakt.
- In de westgevel zullen de ramen terug verlaagd 
worden conform het originele ontwerp uit 1889 van 
architect Charles Dens.
- In het interieur wordt de symmetrie van de feest-
zaal geherwaardeerd.
Allusie ontwerp 1846
- De sombere ingesloten binnenkoeren aan de 
noordzijde worden van groenbeplanting voorzien. 
Door de nieuwe ramen in de achtergevel van de 
grote zaal krijgen we op die manier een allusie op 
de sfeer uit 1846, toen het gebouw volledig werd 
omgeven door groen.
Nieuwe ingrepen
- Om te voldoen aan de hedendaagse eisen worden 
een aantal nieuwe ingrepen doorgevoerd, dit welis-
waar met het grootste respect voor het bestaande 
monument. In de westvleugel wordt een perso-
nenlift geïntegreerd terwijl er in de oostvleugel een 
goederenlift wordt voorzien. Het gebouw wordt 
toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.
- In de zuidgevel van de lange gang naar de Me-
chelsesteenweg worden een aantal nieuw raam-
openingen ingewerkt om het donkere karakter van 
deze corridor weg te werken.

Aangezien er reeds een zeer grondig historisch en 
materiaal-wetenschappelijk onderzoek werd uit-
gevoerd is het weinig opportuun om in de huidige 
fase zeer gedetailleerd in te gaan op de specifieke 
restauratie-opties (vb. kleurbepaling gevelschilder-
werk, uitvoeringsdetails restauratie houten buiten-
schrijnwerk,...) gezien dit in zeer nauw contact met 
de Dienst Onroerend Erfgoed zal besproken en 
beslist worden wat uiteindelijk zal resulteren in een 
gefunderd restauratiedossier.



Bouwkundig - economie - flexibiliteit 
akoestiek - technieken
Duurzame ontwerpmethodiek

Duurzaam bouwen vindt in een geïntegreerd en 
multidisciplinair ontwerpproces het evenwicht tus-
sen sociale, economische en ecologische aspecten.
De sociale aspecten stellen de menselijke factor 
centraal, het moet een aangenaam gebouw zijn 
om te werken en vertoeven en dat voldoet aan alle 
comforteisen, zowel naar thermisch welbehagen 
(winter én zomer), luchtkwaliteit, visueel comfort 
en akoestiek, alsook naar gebruiksgemak en veilig-
heid.
Economische factoren bevatten meer dan de lou-
tere initiële bouwkost. Door de operationele kosten 
mee te nemen van bij het ontwerp wordt de Total 
Cost of Ownership (TCO) maximaal gereduceerd 
over de levensduur van het gebouw.
Ecologie betekent het zuinig en respectvol om-
springen met de natuurlijke bronnen, zowel naar 
ruimte, materialen, water en energie.

Energieprestatie
Sinds januari 2006 is de nieuwe energieprestatie-
regelgeving van kracht. Deze heeft tot doel om het 
primair energieverbruik van gebouwen en hun in-
stallaties te reduceren. Gezien het specifieke karak-
ter van de opdracht, en het monumentale karakter, 
zal zorgvuldig afgewogen worden welke ingrepen 
kunnen, nodig zijn, of weggelaten moeten worden.

Kunst in opdracht
Pas na voldoende feedback van de opdrachtgevers 
en gebruikers, en een juist aanvoelen van de situ-
atie, lijkt het ons zinvol om over kunstintegratie te 
praten. Dit moet ook in onderling overleg kunnen 
gebeuren, met de juiste fijngevoeligheden.

Kostenbeheer

Gezien de omvang van het project, biedt het 
ontwerpteam aan de bouwheer de doorgedreven 
kostencontrole en budgetbewaking aan binnen het 
bestek van haar opdracht. Dit moet toelaten om op 
ieder ogenblik budgettair bij te sturen en/of in te 
grijpen op aanwijzen van de bouwheer

Dit hulpmiddel laat verder toe:
- de evolutie van de kosten na te zien en te 
beheersen, vanaf de initiële budgettaire evaluatie 
tot het einde van de werken, rekening houdend 
met de eventuele wijzigingen;
- aan de bouwheer een budgetdossier ter 
beschikking te stellen dat permanent geactuali-
seerd is
- aan de bouwheer aan te tonen dat de uit 
te voeren betalingen tijdens de verschillende fasen 
overeenkomen met werkelijk uitgevoerde werken;
- de verdeling en de evolutie van het budget 
te controleren, volgens verschillende overeen te 
komen verdeelsleutels: per uitvoeringscontract 
/ per techniek / per techniek voor het geheel der 
aanbestedingen en aldus de eventuele afwijkingen 
te identificeren en de gepaste corrigerende acties 
te bepalen.

De kostenbewaking verloopt in stadia, samenhan-
gend met de vooruitgang van het project. Telkens, 
bij het overgaan van een fase naar een volgende 
fase, wordt een nieuw kostenrapport opgesteld. 
Tussenin wordt ook gerapporteerd, indien er 
belangrijke wijzigingen worden aangebracht aan 
het oorspronkelijk programma van eisen, zodat 
de bouwheer tijdig ingelicht wordt en aldus tijdig 
eventuele aanpassingen kan voorstellen of vorde-
ren, voorbereidende maatregelen ter financiering 
kan nemen enz.

Planning - Timing

De vooropgestelde timing in het bestek kan aan-
gehouden worden, weliswaar mits een aangepaste 
startdatum.

We denken dat het nodig is om na het voorontwerp 
nog een fase definitief (DO) in te lassen, waarbij 
ook nog een tijd dient gerekend voor interactie tus-
sen de verschillende partijen. We rekenen 60 + 30 
werkdagen. Buiten het restauratiedossier dient er 
ook nog tijd ingepland voor het bestek inrichting, 
meubilair, technieken en parkaanleg. Deze kunnen 
wellicht overlappen, maar ook hier achten we 60 
werkdagen extra nodig.

De globale timing kan dus gehandhaafd blijven, 
tussentijdse kritieke data zijn bijkomend in te las-
sen. De werken kunnen onmiddellijk na contract-
ondertekening aanvatten.

Procesgerichtheid - procesbereidheid
Organisatie planproces
Het is het belang van alle partijen dat het gehele 
proces doelgericht verloopt. Daarom is het nodig 
om van in het begin de krijtlijnen van het te volgen 
parcours uit te zetten, en met alle partijen hierover 
een consensus overeen te komen. We ervaren dat 
dit zeker nodig is wanneer er meerdere partijen 
betrokken zijn. We willen dit proces zeker sturen, 
aangezien het ook in ons belang is om efficiënt te 
kunnen werken. Eventueel kan ook hiervoor een 
externe aangetrokken worden.

Aangezien dit voorstel een concept is, gebaseerd 
op de informatie van de briefing, zal er zeker 
feedback en discussie nodig zijn. De briefing en 
voorbereiding is in dit geval erg uitgebreid en 
volledig, doch de omvorming van een concept 
naar een uitvoerbaar plan roept dikwijls nog vele 
vragen op. In die zin vinden wij het als ontwerper 
niet meer dan normaal om het proces ook effectief 
mee te sturen en te ontwikkelen. Ons inziens zijn 
deze aspecten al goed behandeld in de bijgevoegde 
modelovereenkomst.

Werkwijze
Volgende stappen zijn uit te voeren, sommige 
veriesen terugkoppeling of simultane uitvoering. 
Interactie tussen betrokken partijen, en toetsen aan 
de beoogde gebruikers wordt hierin voorzien.
- discussie voorontwerp en uitwerking
- voorstelling team en afspraken werkload
- asbestverwijdering en sloop - noodzakellijke 
instandhoudings- en beschermingswerken
- historische studie na ontmanteling en feedback 
monumentenzorg
- opmaak restauratiedossier en controle
- opmaak dossier overige werken en parkaanleg
- aanbesteding en uitvoering
Hierbij wordt rekening gehouden met de tussen-
tijdse evaluatie van alle deelaspecten op afgespro-
ken tijdstippen, bepaald in de globale timing.


