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Kadrering van het project
Het VrijeTijdsCentrum dat de gemeente Edegem initialiseert is tweeërlei:
Enerzijds is het een grote investering in het centrum van de gemeente, 
ten dienste van de gehele bevolking en zelfs daarbuiten.
Anderzijds dienen alle verworvenheden & functionaliteiten van het 
huidige centrum bewaard te blijven: zowel voor het parkingbeleid, de 
verkeersafwikkeling, de sporthal als het huis Hellemans en dit ten dienste 
van de individuele behoeften zowel als deze van de verenigingen.
In de hiernavolgende omschrijving trachten we met ons architecturaal 
antwoord de bestaande & bewaarde elementen (op) te waarderen èn te 
verbeteren door het functioneel VrijeTijdsCentrum centraal in te planten.
Centraal betreft hier het centrum van de aangediende projectzone.  Deze 
zone is sterk omkaderd:
In het oosten, langsheen de Strijdersstraat is het huis Hellemans samen 
met de pastorie en de kerk beeldbepalend,
In het westen staat de sporthal als gesloten blikken doos, inclusief de 
parkings aan zijn beide zijden,
Ten noorden, aan de overzijde van de Terelststraat, bevindt zich het park 
Centrum, zéér aanwezig en mooi groen, maar wel ingesloten door 
beschermde tuinmuren.  Deze tuinmuren zijn voor de hele site beeld- en 
sfeerbepalend: de gehele rand wordt gedefinieerd door deze 
baksteenmuren,
Ten zuiden, de tuin van huis Hellemans die door zijn ingesloten karakter 
de meest beheerste en daardoor ook een zeer aangename buitenruimte 
vormt.  
Ook sluit deze bestaande tuin aan op de tuinen van de woningen in de 
Boerenlegerstraat, waardoor ook de zuidzijde van het beschikbare gebied 
als groen wordt ervaren, ook aan de andere kant van de tuinmuur. 

De randen van de projectzone worden groen ervaren, mede dankzij de 
grote bomen aan de beide zijden.  Het project langsheen de 
Terelststraat, snijdt doorheen deze groene ruimten: de snijlijn aan beide 
zijden wordt bepaald door de manshoge muren op de perceelgrens.
Deze lezing gebruiken en versterken we.

ARCHITECTUUR
De vraag
De vraag om alle functies te kunnen herbergen en elke vereniging te 
blijven dienen, met een relatief beperkt budget, beantwoorden we door 
een grote graad aan polyvalentie in te bouwen, of beter: te 
programmeren.  De keuze om Huis Hellemans als zelfstandig gebouw te 
bewaren, en zelfs te versterken, is hierbij een bewuste keuze.

Het huis Hellemans blijft expo- en tentoonstellingsruimte.  Doordat de 
bestaande toestand op de verdieping minder (historische) waarde heeft, 
maken we hier een volwaardige exporuimte, waarbij de vernieuwde 
ramen daglicht binnenbrengen voor de eerder centraal opgestelde 
presenteer-elementen.
Het gelijkvloers programmeren we als horeca/brasserie.  Deze functie 
laat toe om hier het historisch karakter van het pand te bewaren en zelfs 
te versterken: de functie die het meeste gediend is met het historisch 
ornament is een gezellige brasserie.   Bovendien lenen de verschillende 
kamers zich tot gelag–, toog- en dienstruimte. Ook maakt horeca de 
fysieke verbinding tussen tuin en Strijdersstraat mogelijk, mogelijks met 
terras aan beide zijden.
Ons voorstel is om ook de zolder integraal te betrekken in de werking.  
Brand technisch compartimenteren we deze van de onderliggende duplex, 
maar functioneel benutten we deze als expo- en/of atelierruimte.  Zo 
bewaren we 2 volwaardige niveaus expo- & atelierruimte.   De functie 
horeca ondersteunt en versterkt de expo- en atelierfunctie, boven en 
onder elkaar.
Er ontstaan 3 bruikbare verdiepingen, die ook integraal toegankelijk 
kunnen worden gemaakt via de nieuwe externe liftschacht aan de 
westzijde, aansluitend op de hoge appartementsbebouwing van de 
Strijdersstraat.

Het bestaande huis Hellemans zuiveren we verder uit.  De bijbouwen aan 
de noordzijde, tussen de tuinmuur en het historisch volume, vervangen 
we door een nieuwe inkom.  Het nieuwe inkom sas en de toegevoegde lift 
versterken zo de bestaande statigheid van het huis en zijn tuin, en 
ondersteunen de nieuwe functionaliteiten.  Dit opwaarderen van het 
monument kan volledig ondersteund worden door:
Het isoleren van de buitenschil: dak, vloer & buitenschrijnwerk,
Het restaureren van de historisch waardevolle elementen,
Het aanleggen van een volwaardig terras, als een podium in de 
historische tuin,
Een integraal toegankelijk gelijkvloers via een hellingbaan in de tuin en 
optioneel via een dubbelopengaande lift die ook de bestaande plint 
overbrugbaar maakt voor rolstoelgebruikers.
De lift maakt ook de 3 verdiepingen integraal toegankelijk,
Het volwaardig & gecontroleerd ventileren kan door gebruik te maken van 
de bestaande schouw-volumes als nieuwe leidingkokers.
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Het gelijkvloers trekt zijn hoeken terug ten aanzien van de rechthoekige 
verdieping.  Op die manier 
Wordt de inkom gemarkeerd,
Gebeurt het binnenkomen overdekt,
Krijgt de secundaire inkom vanop de parking ook zijn markatie -ook ten 
bate van leveringen-,
Wordt deze overdekte buitenruimte ook dienstig als uitloopzone voor de 
vergaderzalen en het auditorium,
Wordt er afstand gecreëerd ten aanzien van de parking,
Opent de tuin Hellemans zich tussen de tuinmuren naar de verharde 
pleinen,

De huidige tuin van het huis Hellemans wordt uitgezuiverd tot zijn 
klassieke vorm, en wordt de privé-tuin van het VTC. De tuin wordt 
schakel tussen de nieuwbouw en het monument – beide onderdeel van het 
VTC.  De connector tussen beide gebouwen versterkt deze schakeling. 
De driehoekige luifel aan deze connector maakt dat, wanneer binnen – en 
buitenruimte samen worden gebruikt, een rechthoekig geheel ontstaat.
De tuininfrastructuur maakt dat het programma maximaal kan worden 
geopend naar èn betrokken worden op de zuid gerichte tuin.

Het gelijkvloers van het VTC staat beglaasd, tussen de omgevende muren. 
De verdieping wordt opgevat als een grote rechthoekige bibliotheek-zaal.
Het publiek wordt naar de verdieping geleid (of beter: verleid) door 
middel van een (architecturale) wandeling: via een monumentale 
wenteltrap aan de inkom (oostzijde) evenals via een verblijfs-tribune aan 
de multifunctionele westzijde van het VTC.

De tribune is dermate bedacht dat ze zowel speel- & leestribune vormt 
voor de bibliotheek als een volwaardig auditorium is ten dienste van 
spektakelstukken en presentaties.  Een polyvalentie die niet ten koste 
van de efficiëntie gaat.
Wel maakt deze polyvalentie dat we nog een volwaardig & conforme trap 
voorzien tussen +0 en +1, in de gesloten kern, naast de lift.  Deze trap 
verzekert ook de evacuatiecapaciteit voor het compartiment dat het 
gehele VTC nu wordt. 
De bib toont zich op de verdieping groot & overzichtelijk.  Doordat de 
centrale kern met trap, lift, sanitair en dienstruimten schuin staat 
opgesteld in de ruimte, zonder het plafond te raken, wordt de grootte 
benadrukt: er is lucht.  Deze kern organiseert ook de verschillende 
bibliotheekplekken doordat de open ruimte van smal naar breed en terug 
naar smal verloopt.  

Bovenlichten ondersteunen het overzicht en zorgen voor eenduidige 
daglichtspreiding.  Door de noordelijke oriëntatie van de 
periscoop-vormige daklichten evenals van de sheddaken boven auditorium 
en traphal, moeten we hier geen opwarming vrezen, wel extra 
daglichttoetreding.

De raamopeningen in de gevel bieden een mooi zicht over de nieuwe 
omgeving, boven de tuinmuren, tot in de kruinen.
De raamopeningen zitten bovendien op verschillende hoogten in de gevel 
geschikt: op kruipende kinderhoogte, op zithoogte, op werktafelhoogte 
en op pupiter-hoogte, allemaal ten dienste van de gebruiker.

Komende van de kerk wordt het huidige historische zicht op huis 
Hellemans, inclusief de grote groene boom op de hoek van Terelststraat 
en Strijdersstraat, bewaard.  Het huis Hellemans wordt nog steeds 
gelezen achter zijn domein-muur, met een mooie grote toegangspoort op 
de Strijderstraat
Dit gegeven van tuinmuren die de waardevolle groene buitenruimtes van 
Edegem Centrum omsluiten, gebruiken we om het nieuwe 
Vrijtijdscentrum te verbinden aan huis Hellemans.
Weloverwogen positioneren we de nieuwbouw van het VTC uitgelijnd, in 
het verlengde van de bestaande muur.  Deze inplanting is 
vanzelfsprekend:
De open ruimte op het kruispunt van Terelststraat en Strijdersstraat blijft 
bewaard,
Deze openheid bevestigt huis Hellemans en de pastorie, inclusief de 
tuinmuren van de Terelststraat in hun historische lezing,
Het perspectief vanaf de Strijderstraat krijgt een nieuwe kop!  Het VTC 
toont zich teruggetrokken, maar wel verbonden met het centrum,
Door het centraal inbedden van de nieuwbouw op de projectzone, richt 
deze de ruimte tussen sporthal en Strijdersstraat in, in oost-westelijke 
richting.  Ook in noord-zuidelijke richting schakelt het VTC zich in de 
sequens van groene buitenruimte, verharde buitenruimte en opnieuw 
groene buitenruimte, opgesplitst door manshoge tuinmuren.

Net deze beide richtingen neemt het gebouw in zich op: oost-west de 
Terelststraat en noord-zuid de sequens van groene buitenruimten.
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beeld- en sfeerbepalende kwaliteiten van de projectzone weloverwogen positionering - centrale inrichting projectzone
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Polyvalentie & inwisselbaarheid
Het VTC is opgevat als een kolomvrij gebouw met een functionele kern.  
Dit onderstreept de polyvalentie van de nieuwbouw.
Een aantal programma-switchen zijn mogelijk, nu of op termijn, in 
functie van wisselende behoeften doorheen de tijd.  
Zo bijvoorbeeld: stel dat de horeca in de nieuwbouw meer gewenst is dan 
in huis Hellemans, kan deze gelijkvloers worden georganiseerd, in de 
driehoekige foyer-ruimte aan de tuin.  Deze ruimte, gelegen aan het 
overdekte terras is de overmaat op ons compact VTC: deze ruimte is 
opsplitsbaar met de tweede vergaderzaal en het auditorium.  Beide 
entiteiten worden bediend door de centrale crea- en keukenruimte, die 
op haar beurt ook connecteert met de werkplekken.
Toekomend van aan het onthaal opent deze driehoekige ruimte zich naar 
achter- & naar de tuin toe.  Net die ruimtelijkheid is ook geschikt als 
tentoonstellingsruimte.
Dit gedeelte van de bib dient zich aan als foyer, ook na een spektakel in 
het auditorium.

Stel dat de vergaderzalen kleiner vooropgesteld worden, kunnen deze 
gewisseld worden met de tentoonstellingsruimten van huis Hellemans.  
Enkel brandweer-wetgeving kan de functionaliteit van vergaderzalen op 
de verdieping van huis Hellemans hypothekeren.
Het dubbel gebruik van het auditorium werd reeds geduid: als er geen 
spreker of presentatie gaande is, maken de gradins de genereuze open 
verbinding tussen het bibliotheekgedeelte op het gelijkvloers en dat van 
de verdieping, als een lees-, hang- en ontmoetingsplek.
Performante mobiele wanden laten toe om de tribune tot een volwaardig 
auditorium te transformeren.
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Positionering nieuw volume tegenover huis Hellemans & tuin

het maaiveld en zijn in- & doorgangen

de tuin Hellemans als connector met fysieke luifel
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auto parking & fietsenstalling



& OMGEVING
ruimer
Als we ruimer kijken dan het eigen perceel en trachten om met één 
nieuw Vrijetijdscentrum de hele kern van de gemeente op te lossen, 
zonder parkeerplaatsen op te geven, lijkt het ons ideaal om in de 
bestaande pastorie de kinderopvang te organiseren.  Op die manier 
ontstaat er een geheel van –gemeentelijke- functies, verspreid in het 
groen èn in het hart van de gemeente.
Door de horeca in het huis Hellemans onder te brengen voorkomen we 
alvast tegenstrijdige belangen tussen de openingsuren voor een 
horecazaak en de openingsuren voor een VTC.
Nog ruimer kijkend, zou de bewaarde (en zelfs versterkte) parkeervlakte 
tussen het sportcentrum en het nieuwe VTC idealiter aangesloten worden 
op het garageboxen-geheel dat nu zijn inrit heeft langsheen de woningen 
in de Boerenlegerstraat. Op die manier ontstaat er een soort parkeer as 
dwars op de vrije-tijd-as.
Deze dwarse as vindt bovendien zijn equivalent in de historische dreef 
die loopt vanaf het Hof ter Linden.  Ons VTC vormt nu een nieuwe 
beëindiging (lees: baken) voor dit historisch pad.  Mocht dit verder 
kunnen doorlopen, doorheen het bouwblok tot aan de Boerenlegerstraat, 
ontstaat er een secundaire verbindingsas, weg van de drukte van de 
Strijdersstraat, in het groen.  Deze as heeft trouwens een historisch 
equivalent – zie de buurtwegenatlas.

omgeving
Door het nieuwe VTC in te planten halverwege tussen de Strijderstraat en 
de sporthal maken we 2 nieuwe pleinen.  Bewust verharden we deze tot 
bruikbare vlakten.  De Terelststraat wordt één brede verharde 
waterdoorlatende bruikbare oppervlakte, opgespannen tussen zijn 
perceelgrenzen: ten noorden de muur met het park Centrum en ten 
zuiden begrenst door de tuinmuur van huis Hellemans en zijn verlengden.  
Deze tuinmuren werken zo extra goed: tussenin overzichtelijk en eerder 
verhard, daarbuiten dens en overwegend groen.
Aan de Strijdersstraat creëren we een voorplein voor het VTC.  Het 
nieuwe VTC toont zich vanop de Strijderstraat aan het einde van dit 
verbredend voorplein.  
Toekomen en vertrekken gebeurt over het plein. Komende via het park, 
kom je voorbij de tuinmuur, vanuit het groen, op het voorplein uit.  Dit 
plein krijgt een grote ronde bank, als lage muur waar doorheen kan 
worden gewandeld, op kan worden gezeten, rond & in kan worden 
gespeeld.  Het bestaande standbeeld mag blijven.  De huidige tuinmuur 
van huis Hellemans werkt hier immers als groot structurerend element 
waarachter de boom en het huis de herkenning maken.  In het verlengde 
van die muur betreedt men het VTC.
Het plein tussen het VTC en de sporthal blijft bruikbaar als parkeervlakte 
en als los- & laadzone, maar vooral ook als uitloopzone voor het nieuwe 
VTC en de sporthal.
De inrichting beoogt een polyvalent plein: nu wordt hier hoofdzakelijk 
geparkeerd, in de toekomst wordt dit op geregelde (goed af te spreken) 
tijdstippen ook een toe te eigenen buitenruimte, voor basket of 
liggende-wip-schieten, voor skateboard of circus, voor rommel- en 
markten allerhande ...
Vandaar de voorzet om in de grote gesloten gevel van de sporthal naar dit 
plein een groot venster te integreren: voor daglicht binnenin de sporthal 
èn een blik naar buiten.  Idealiter komt er een gelijkaardige groot raam 
vanuit de sporthal naar de parkeer lob aan de westzijde.

Het toeëigenen (of noem het opladen) van de buitenruimte door de 
bestaande en de nieuwe gebouwen en hun functies, wordt aangemoedigd 
- evenals vice versa: de gebouwen die opgeladen (of noem het 
toegeëigend) worden vanuit hun directe omgeving.
Hiertoe integreren we ook een buitentribune.  Deze sluit de huidige tuin 
Hellemans af van het verharde parkeerplein.  Deze afsluiting is 
functioneel.  Immers, de tribune maakt dat er een visueel spel ontstaat 
van kijken en gezien worden: vanop de tribune doet de tuin Hellemans 
dienst als scène.  Daarom stellen we hier een rond speelveld in het gazon 
voor, als podium.  Deze ronde tuinaanleg werkt ook nog als perspectief 
van in het auditorium.
De buitentribune geeft de toeschouwer bovendien overzicht over de 
heraangelegde parking.  Dit werkt vooral interessant als er een andere 
activiteit dan parkeren plaatsvindt.
Deze tribune als tuinmeubel, maar ook als schakel tussen privétuin (van 
Hellemans) en publiek plein, werkt bovendien als fietsenberging èn als 
afvalberging.  Onder de zittreden is er voldoende hoogte om een 
afsluitbare fietsenberging voor het personeel te organiseren.  Ook is er 
plaats voor een goed verluchte berging met 3 afvalcontainers, makkelijk 
bereikbaar voor de ophaling.

Bijkomende fietsenparkings worden verspreid over de site, bewust, 
omwille van de bruikbaarheid.
Meerdere kleinere stallingen werken beter dan 1 grote en bovendien 
kunnen ze vlakbij de bestemming worden ingeplant:
Aan de ingang van het huis Hellemans, net voorbij de poort aan de 
Strijdersstraat,
Onder het VTC gebouw, net naast de ingang
Aan de parkingzijde van het nieuwe VTC
Onder de tuintribune, en
Tegen de sporthal aan.

Het nieuwe VTC is een leesbaar & bruikbaar & betaalbaar gebouw:
Ingeplant op zijn stedelijk pleinen,
Uitkijkend over de tuinmuren rondom zijn perceel, het groen in,
Mèt een eigen tuin,
Mèt een eigen historische villa in de tuin, als een volwaardig paviljoen 
ten voordele van het nieuwbouw gedeelte,
Een massieve nieuwbouw die door zijn hoekverdaaiing de beschikbare 
overmaat oplost & oplaadt,
Een compact gelijkvloers, waardoor de verdieping letterlijk het nieuwe 
gezicht van het VTC wordt, waardoor de verdieping figuurlijk de directe 
omgeving van het VTC kan omarmen, 
Een nieuwbouw met een gelijkvloers en een verdieping die in hun 
interieur als 1 geheel in elkaar overvloeien,
Een gelijkvloers dat zich ent op zijn omgeving, en vice versa, en
Een verdieping die bruikbaar en beleefbaar is, ook en vooral als 
bibliotheek!
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materialiteit
Het gebouwde volume is specifiek omwille van zijn hoekverdraaiing.
Deze verdraaiing komt voort uit de aanwezige omgevingsfactoren en 
valoriseert zo elk deel van de site. De materialiteit ondersteunt verder de 
architecturale keuzes en concepten.

De massieve wanden dienen om het gebouw en zijn uitkraging te dragen.  
De structuur wordt in beton.  Dit geldt ook voor het dak van de 
bibliotheekzaal: de gestructureerde betonplaat geeft ritme & schaal aan 
deze verdieping.

De gevel wensen we textuur te geven (in tegenstelling tot de sporthal 
waarvan de gevelbeplating koel en kil is).  Ons volume staat in het 
verlengde van de bestaande tuinmuren, maar komt hier in zijn massiviteit 
vooral bovenuit uit.  Ook de –historische- context is vooral in baksteen 
gebouwd.  

Het nieuwe VTC stellen we in gevelsteen voor: omwille van het 
accorderen met zijn omgeving maar ook om het spel van het 
gebouwenvolume in zijn massiviteit te benadrukken.

Voor het buitenschrijnwerk stellen we onbehandeld hout voor, weliswaar 
met de hoogste duurzaamheidsklasse.  Dit is niet alleen een ecologisch 
verantwoorde keuze, maar garandeert ook een lange levensduur met een 
uiterst laag onderhoudsniveau. Bovenal geeft dergelijke materiaalkeuze 
een aangenaam ‘natuurlijke’ gevoel.  

Dit natuurlijke gevoel trekken we in het interieur door.  De binnengevel 
wordt immers gevormd met rekken.  Ook deze stellen we in hetzelfde 
natuurlijk hout voor.  Hier wel met een kleurloze, matte en uiterst 
slijtvaste vernis voor een even lange levensduur.
Het plein rondom rond stellen we voor in vertrouwde betonnen klein 
formaat tegels.  Deze zijn permeabel, laten zwaar verkeer toe, zijn 
bespeelbaar (voor balsport & skateboard), ze worden niet extra glad bij 
regen of sneeuw èn ze zijn betaalbaar.  Bovendien kunnen deze ook 
binnen gebruikt worden.  Zo kan het voorplein overlopen in de inkom, 
door de foyer, naar de overdekte buitenruimte, het parkeerplein op – één 
continuüm van buiten naar binnen, en terug.
Het huis Hellemans restaureren we in zijn oude glorie en naar de 
oorspronkelijke materialen.
Het nieuwe inkom sas samen met de liftkoker en het terras/podium 
stellen we voor in donker gepigmenteerd (vulkanisch) beton.  Deze 
donkere kleur zal zich mooi onderscheiden in de baksteenkleurige 
omgeving, en zal ook goed verouderen.
De luifel en de overdekte terrasstructuur worden in donker staal 
uitgevoerd.  Zo vormen deze samen met het inkom sas, het terras en de 
liftkoker aan de ene zijde en de buitentribune aan de andere zijde van de 
tuin, ook de vaste eindpunten voor de grasgroene tuin Hellemans.
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VTC
1.0 onthaalruimte / inkomhal
1.1 sas met beveiligingspoortjes
1.2 brievenbus inleverbus
1.3 balie met verlaagd deel
1.4 folderwand 
1.5 plaats voor affiches
1.6 inleverpost
1.7 zelfbedieningsstation
1.8 wachtzone / zitmeubilair

2.0 werkruimte medewerkers
2.01 werkplek balie
2.02 flexe werkplek + boekafwerking
2.03 gesprekslokaal
2.04 werkplek
2.05 werkplek diensthoofd vrije tijd
2.06 spreekruimte / ehbo lokaal
2.07 kopieerlokaal
2.08 lockers
2.09 personeel- &leveranciers ingang
2.10 sanitair
2.11 vergaderruimte 30 m2
2.12 vergaderruimte 60 m2
2.13 aula / leestribune
2.14 berging
2.15 technische koker

3.0 bibliotheek
3.1 zone met aanbod voor volwassenen
3.2 afsluitbare kasten met tijdschriften & kranten
3.3 vitrine kast
3.4 buitenleesruimte

4.0 huis hellemans
4.1 sas
4.2 gelagzaal
4.3 zonnig terras
4.4 toog
4.5 keuken
4.6 sanitair

5.0 omgeving
5.1 fietsenberging personeel
5.2 leestribune tuin
5.3 fietsenstalling

1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

2.1

2.2

2.2

2.21.4
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Het akoestisch advies bepaalt de belangrijkste opties inzake de 
geluidisolatie, de zaalakoestiek en de technische installaties.  Het is de 
bedoeling om de uitgangspunten van deze akoestische maatregelen op 
een veel gedetailleerder niveau, tijdens het definitieve ontwerp, in 
overleg met alle betrokkenen, verder te verfijnen.

De inkom en de bibliotheek zijn grote open ruimten, waar een goede 
ruimte-akoestiek van groot belang is. In de inkom, maar ook alle andere 
ruimtes op het gelijkvloers, wordt een goed absorberend tegelplafond 
voorzien als basisabsorptie. In combinatie met de schuine gevels en de 
sterk verstrooiende boekenkasten realiseren we zo een rustig en 
ontspannend akoestisch klimaat. In de bibliotheek boven wordt een 
zelfde resultaat bekomen door de combinatie van absorberende panelen 
tussen de ribben van het plafond en een tapijt op de vloer. De 
boekenkasten zorgen ook hier voor een goede verstrooiing van het geluid.

In de kantoren en de vergaderzalen vullen we het absorberende plafond 
aan met gordijnen. Naast een visuele scheiding zorgen deze gordijnen ook 
voor het onderdrukken van de horizontale reflecties van geluid tussen de 
beglaasde wanden. 
In de kantoren en vergaderzalen is ook een adequate afscherming 
voorzien naar aangrenzende functies. Tussen het open landschapskantoor 
en de balie zijn afgesloten kantoren voorzien die als akoestische buffer 
werken, zodat de activiteiten in de inkomhal niet storend zijn ter hoogte 
van de werkposten.

Stabiliteitstechnisch bestaat de nieuwbouw voor het vrijetijdscentrum 
met bibliotheek uit 2 bovengrondse bouwlagen en een kelder met 
technische functies. Het rechthoekige gebouw heeft een footprint van 
ongeveer 16,5 x 43 m.

bovenbouw
De structuur is te beschouwen als een massieve doos waarbij op het 
gelijkvloers de hoeken werden weggesneden en grote glaspartijen zich 
openen naar de omgeving. De massieve wanden in de langse gevels 
vormen samen met rankere kolommen in de glasgevels en de centrale 
kern met de circulatie en de secundaire functies de verticale 
draagstructuur.
Hierop wordt een massieve betonplaat uitgevoerd die de draagvloer van 
de bibliotheek vormt. Deze plaat biedt ons voldoende structurele 
flexibiliteit om de grote uitsparingen voor de draaitrap en de aula toe te 
laten.
De contouren van de doos op de verdieping worden ontworpen als 
verdiepingshoge betonnen wandliggers. Dit biedt ons een aantal 
voordelen: de draagvloer boven het gelijkvloers hangt mee op aan deze 
wandliggers, de vrijgekomen overdekte buitenruimtes kunnen we 
kolomloos uitvoeren en daarenboven dragen deze wandliggers de 
volledige dakplaat.
De dakplaat zelf wordt uitgevoerd in voorgespannen TT-platen die in de 
korte richting van gevel naar gevel overspannen.  Dit is een economische 
oplossing die de architectuur ondersteunt en die toch relatief grote 
overspanning makkelijk maakt.
Kleine perforaties tussen de ribben zorgen voor zenitaal licht in de 
bibliotheek. 

onderbouw / fundering
Het volledige gebouw wordt momenteel gefundeerd op een algemene 
plaat, eventueel plaatselijk verzwaard in de zones met de grootste 
geconcentreerde lasten. Onder de centrale kern wordt er een kelder 
uitgevoerd.
De wijze van funderen zal nog onderwerp zijn van een grondige studie in 
een volgende fase. Op basis van de resultaten van de nog uit te voeren 
grondsonderingen zal in functie van de draagkracht en het effectieve 
grondwaterpeil verder gezocht worden naar de meest economische 
oplossing.

120

120

reflecterende zone

AKOESTIEK STRUCTUUR
Extra aandacht gaat uit naar het auditorium. De geluidisolatie op het 
gelijkvloers wordt verzekerd door de mobiele akoestische wanden, 
waarmee het auditorium wordt gemaakt. Op het niveau van de 
bibliotheek wordt de afscherming gerealiseerd via ontdubbelde 
akoestische ramen.

De gradins werkt als performant auditorium maar doet ook dienst als 
‘spaanse trap’ (=lees- & spel- & speel & zittribune) tussen het gelijkvloers 
en de verdieping. Om de verbinding te maken tussen beide verdiepingen 
is gekozen voor een relatief stijle helling. Dit heeft als voordeel dat de 
zichtlijnen zeer goed zijn: we bekomen zo een compact auditorium 
waarbij er een zeer direct contact is tussen spreker en publiek. 
Het plafond boven de spreker is reflecterend uitgevoerd. In combinatie 
met zijn vorm zorgt dit voor ondersteunende reflecties naar het publiek. 
De zijwanden ter hoogte van het publiek zijn diffuserend en deels 
absorberend uitgevoerd om reflecties tussen deze wanden te voorkomen. 
De nog resterende geluidabsorptie, nodig om een goede 
spraakverstaanbaarheid te bekomen, wordt geconcentreerd tegen de 
achterwand en het plafond van +1.

In het huis Hellemans gaat de aandacht in eerste instantie uit naar de 
ruimte-akoestiek in het horeca-gedeelte. Gezien de waarde van dit 
gebouw voor monumentenzorg stellen we hier een naadloze 
geluidabsorberende pleister voor tegen het plafond. Deze kan ingewerkt 
worden tussen de bestaande moulures. Verder voorzien we 
afsluitbaarheid tussen de horeca en de bovenliggende exporuimten, om 
onderlinge hinder te voorkomen.

Om aan de eisen voor het installatiegeluid te voldoen in het VTC zowel 
als in huis Hellemans, wordt de nodige aandacht besteed aan:
De geluidproductie en opstelling van de installaties (luchtgroepen, 
pompen, …).
De dimensionering en plaatsing van dempers.
Tracés en uitvoering van de kanalen/leidingen (voldoende sectie, afstand 
tss luchtgroep en uitblaasopeningen, …).
De opbouw van de leidingenkokers.

0

-

-
-

-

ruimte akoestiek van het auditorium
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VTC - bibliotheek
1.0 algemeen
1.1 stockage
1.2 sanitair
1.3 technische koker

2.0 volwassenen bibliotheek
2.1 infopunt  & pc 1
2.2 volwassenen
2.3 zone voor rustig werken & lezen

3.0 zone voor muziek & film
3.1 cd rekken / gedeelte kunstuitleen
3.2 gamehoek
3.3 luisterzone

4.0 kinder & jeugd bibliotheek
4.1 speelruimte
4.2 makkelijk lezen plein
4.3 voorleeshoek
4.4 lage tafeltjes voor huiswerk zone
4.5 infopunt & pc 2
4.6 adolescenten zone
4.7 ruimte voor groepswerk
4.8 flexibele ruimte / leestribune

5.0 huis hellemans
5.1 tentoonstellingsruimte
5.2 toegankelijk sanitair
5.3 sas
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Het nieuwe gebouw omvat functies als kantoor, aula en vergaderruimtes. 
Dit zijn functies met hoge interne warmtewinsten (bezetting, verlichting, 
kantoorapparatuur…) waardoor het niet mogelijk is om geen vorm van 
koeling te voorzien. Optie A kan dus geëlimineerd worden, we weten 
immers dat bij dergelijke functies bijkomende maatregelen nodig zijn om 
een aanvaardbaar zomercomfort te kunnen garanderen. 

Optie B is een traditioneel en gekend systeem waarbij de afgifte in de 
lokalen gebeurt via ventilo-convectoren. Een techniek die er voor zorgt 
dat het overal warm of koel wordt naargelang de wensen, maar die vooral 
in de zomer kan leiden tot tochtverschijselen die soms als oncomfortabel 
ervaren worden. Om te voldoen aan de EPB-eisen inzake hernieuwbare 
energie moeten er bijkomend PV-panelen voorzien worden. Een extra 
investering bij aanvang die zichzelf terugverdient na 7 à 8 jaar.

Aangezien in de beschikbare ruimtes een zekere flexibiliteit verwacht 
wordt, zowel naar functie, indeling als naar plaatsing van meubilair, is het 
ontwerpteam op zoek gegaan naar een scenario waarbij er geen 
gebruiksruimte verloren gaat door de afgifte-elementen. Beton Kern 
Activering (BKA) is hier een voor de hand liggende keuze en biedt volgende 
voordelen:
Hoge temperatuur koeling: BKA werkt met een koelingsregime van 17-21 
°C voor koeling, dit regime laat perfect toe om in vrije koeling te werken. 
Dit wil zeggen dat er geen extra koelmachine nodig is en dat de benodigde 
koeling uit het grondwater gehaald kan worden waardoor een EER (energy 
efficiency ratio) van 10 tot 20 wordt gehaald.
Hoge temperatuur verwarming: BKA werkt met een verwarmingsregime 
van 25-21°Cvoor koeling, dit regime resulteert in een COP van minstens 5.
De leidingen voor de thermische activering zitten aan de onderzijde van 
de vloer, op veilige afstand van het vloeroppervlak, waardoor het risico op 
beschadiging eerder klein is. 
BKA is zeer onderhoudsvriendelijk in vergelijking met andere 
afgiftesystemen.
Omwille van de lage temperatuurregimes, zijn de distributieverliezen 
verwaarloosbaar.
BKA heeft een beperkt vermogen, maar door een doordacht ontwerp is het 
benodigde vermogen voor verwarming en koeling ook sterk gereduceerd. 
BKA heeft een beperkt zelfregelend effect.

De betonkernactivering wordt in scenario C toegepast met een 
lucht-water warmtepomp, dewelke dezelfde rendementen haalt als een 
condenserende gasketel. Bovendien wordt er geen gebruik meer gemaakt 
van fossiele brandstoffen en kan bij aankoop of productie van groene 
stroom CO2-neutraal verwarmd worden. Ook wordt een stookplaats met 
sas, verluchtingen en RF-compartimentering vermeden. Optie C vraagt 
een meerinvestering die op termijn zèker rendeert. De eenvoudige 
terugverdientijd (= zonder het inrekenen van stijgende energieprijzen) 
bedraagt 18 jaar. 

In optie D wordt de lat nog een stuk hoger gelegd. De ambitie is hier om 
te komen tot een energieneutraal en comfortabel gebouw. De benodigde 
energie wordt hier nog verder gereduceerd door toepassing van 
diepteboringen om zo gebruik te maken van de ‘gratis’ bodemwarmte die 
voorhanden is. Dit vraagt een bijkomende investering bij aanvang, 
dewelke op termijn ook rendeert. 

In wedstrijdfase zocht het ontwerpteam een evenwicht tussen 
economische en ecologische duurzaamheid, met als resultaat optie C. 
Eens de opdracht gegund is, zal in overleg met de bouwheer het 
ambitieniveau geëvalueerd en eventueel verhoogd worden.

In huis Hellemans wordt grosso modo voor eenzelfde systeem gekozen als 
voor de nieuwbouw maar aangezien de structuur van het gebouw niet 
toelaat om betonkernactivering toe te passen, zal de afgifte hier via 
ventilo-convectoren gebeuren.

Ventilatie
Huis Hellemans wordt uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem D 
mèt warmterecuperatie: verse lucht wordt ingeblazen in de 
gebruiksruimtes (aula, kantoor, vergaderzaal, bib …) en de bevuilde lucht 
wordt centraal afgevoerd via een rooster in de wand van de centrale kern 
en via de gang.

De ventilatiesystemen worden gedimensioneerd conform de geldende 
normering (EPB &  ARAB). De debieten bereiken de lokalen via een net 
van ronde kanalen (luchtdichtheidsklasse C) en worden per lokaal 
geregeld op basis van CO2-meting. Op deze manier is een hoog comfort 
voor een beperkt energieverbruik gegarandeerd.

WINTER ZOMER

centrale 
extractie

centrale 
extractie

pulsie per
lokaal/zone

pulsie per
lokaal/zone

LUCHTGROEP

1.5.2. Sanitair warm water
Sanitair warm water wordt decentraal geproduceerd om distributieverliezen te 
verminderen. In elk gebouw is er gekozen voor de efficiëntste installatie: bij 
lage behoeftes is er voor kleine elektrische boilers gekozen (kitchenette) en 
bij hoge behoeftes (opwarmkeuken) wordt er geopteerd voor een doorstromer 
op gas.

1.5.3. Elektriciteit
Het Elektriciteitsverbruik zal beperkt worden door gebruik te maken van een 
efficiënte verlichtingsinstallatie: de TL armaturen zullen een vermogen van 
gemiddeld 2 W/m².100lux hebben en de regeling van de verlichting zal 
gebeuren op afwezigheidsdetectie en daglichtsturing. Dit wil zeggen dat de 
verlichting manueel aan-of uitgeschakeld wordt, maar de intensiteit zal steeds 
bepaald worden door het invallende licht. Wanneer niemand aanwezig is, zal 
de verlichting vanzelf doven. Signalisatie zal door middel van LED-verlichting 
gebeuren. 

Bewust is in het ontwerp voor verschillende aangename en ruimtelijke trappen 
gekozen, wat het gebruik van de trap ook stimuleert en daardoor het gebruik 
van de lift verlaagt. 

1.5.4. Nazorg en energieboekhouding
Om de hoge ambities om te zetten werd een multidisciplinair team 
samengesteld. Dit is het begin: de inregeling na de voorlopige oplevering is 
ook een cruciaal element om te  komen tot comfortabele en energiezuinige 
gebouwen. 

Na de inregeling van het gebouw zal er continu verdere aandacht besteed 
worden aan het efficiënt energiebeheer, zoniet riskeert de gebruiker dat 
gedane investeringen snel hun energie-efficiënt-effect verliezen.  Een 
moderne energiemonitoring zal instaan voor de opvolging van gas, elektriciteit 
en waterverbruik. Deze monitoring laat ook toe kwartiergegevens te 
registreren, te analyseren, te evalueren en te rapporteren. De gebruikers 
krijgen zo eenvoudig zicht op hun verbruik, waar & wanneer, zodat ze inzicht 
krijgen in hun gebruikspatroon en zo de nodige maatregelen kunnen nemen om 
het energie- en waterverbruik te optimaliseren. 

Bijkomende voorziening is de automatische alarmering in geval van 
onverwachte verbruiken.  Dit leidt ertoe dat problemen snel aan het licht 
komen. De energieboekhouding garandeert op deze manier dat een intelligent 
ontworpen gebouw ook jarenlang haar comfortdoelstellingen efficiënt en 
bedrijfszeker kan waarmaken.

DUURZAAMHEID
2. duurzaam watergebruik
Water is een kostbaar goed. Er worden dan ook de nodige maatregelen 
genomen om het gebruik en de afvloeiing van de site te beperken.
Om het verbruik van water terug te dringen worden alle kranen en 
douchekoppen voorzien van een waterbesparingslabel A. De toiletten en 
urinoirs worden voorzien van waterbesparende toetsen. 
Voor de afvloeiing van de site wordt een evenwicht tussen buffering en 
recuperatie gezocht.  De gevolgde strategie is een haalbare selectie uit 
onderstaand schema. Het hemelwater van het nieuwe gebouw wordt 
gebruikt voor de spoeling van alle nieuwe toiletten en het onderhoud van 
de gebouwen en de buitenomgeving.  Hiertoe worden regenwaterputten 
voorzien en een regenwaterpomp met een automatisch 
omschakelsysteem naar leidingwater wanneer de regenwaterput leeg is. 
Deze werkwijze vermijdt het onnodig vullen van de put. 

3. duurzaam materiaalgebruik
Het ontwerpteam maakt de keuze om Huis Hellemans als afzonderlijke 
eenheid te behouden en niet mee te integreren in de nieuwbouw. Zo 
kunnen de toegepaste materialen en installaties ook geoptimaliseerd 
worden in functie van de bestaande omgevingsfactoren en het gebruik.

Voor de nieuwbouw geldt:
Net als bij energieverbruik, beperkt een compact gebouw ook het 
materiaalgebruik.  Bij duurzaam materiaalgebruik ligt de klemtoon 
meestal enkel op de materialen die zichtbaar zijn wanneer het gebouw 
afgewerkt is. Voor het zover is, is er echter al heel veel materiaal ingezet 
en/of verloren gegaan. Dit team gaat hierin een stap verder en legt nu 
ook de nadruk op de bouwfasen zelf. Zo worden alle restanten van 
bouwmaterialen gescheiden afgevoerd voor recyclage.
Alle gebruikte materialen worden getoetst aan de NIBE-classificatie. 
Hierbij wordt steeds gekozen voor het alternatief met de laagste 
milieubelasting (klasse 1 tot 3) dat verantwoord ingezet kan worden. 
Hierbij wordt opnieuw de recycleerbaarheid van de gebruikte materialen 
nagegaan.
De volgende leidraad geldt:
- Lokale materialen hebben de voorkeur boven geïmporteerde.
- Samengestelde materialen worden vermeden omdat deze de scheiding 
van de materialen onmogelijk maakt. 
- De materialen dienen voorzien te zijn van een duurzaamheidslabel. Al 
het gebruikte hout dient voorzien te zijn van een FSC-label.
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Principedoorsnede nieuwbouw, luchtgroep in kelderPrincipedoorsnede werking verwarming / koeling
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MEUBILAIR
Het hele vrijetijdscentrum wordt gebouwd rond de bibliotheek, zonder 
hierbij alle andere functies te verwaarlozen, integendeel.
Voor een optimale inrichting worden een aantal ruimteconcepten ingezet:

Transparantie
Door een opstelling van het meubilair evenwijdig aan de middenbeuk 
worden de circulatie en de zichtassen op elkaar afgesteld. Het meubilair 
begeleidt de blik van de bezoeker.

Compressie & decompressie
De grote open ruimte wordt gedifferentieerd en ruimtelijke plekken 
worden gedefinieerd door een afwisseling in functionele en ruimtelijke 
densiteit: zones met een leger karakter worden afgewisseld met 
specifieke meer dense plekken. Dit principe wordt zowel op schaal van 
het gebouw als op de schaal van het meubilair nagestreefd.  Elke zone 
krijgt zo ook zijn welbepaalde sfeer.

Overzicht & doorzicht
Dwars op de dominante richting van het bibliotheek-meubilair wordt er 
steeds gewerkt met doorzichten.  Hiertoe wordt ook de hoogte van de 
rekken beperkt.
Bovendien worden de ‘vaste’ wanden transparant of mobiel.
Bijkomend worden extra vergezichten naar de omgeving verzekerd – door 
de ramen.

Ruimte op maat
Niet alle functies zijn gebaat met transparantie.  Soms is ook intimiteit 
en gezelligheid nodig. Om aan deze voorwaarde te voldoen zonder de 
transparantie van het gebouw te hypothekeren, wordt de ruimte op 
welbepaalde plaatsen moduleerbaar gemaakt, keuze tussen open en 
gesloten. Het effectief moduleren van de ruimte geschiedt met 
gordijnen. Deze verticale absorberende elementen vervullen net zoals de 
tapijten vloerbekleding boven ook een rol in de akoestische beheersing 
van de verschillende ruimten.

Rustige hoek
De vier hoeken van de bibverdieping vormen telkens rustige plekken 
afgeschermd van het circuleren rond de middenbeuk. Ze worden 
enerzijds visueel afgescheiden door boekenkasten, anderzijds auditief 
door het plaatselijk gebruik van akoestische absorbers  en gordijnen. De 
hoeken vormen in de jeugdzone een voorleeshoek aan de ene kant, een 
rustige werkruimte voor groepswerkjes aan de andere kant. In het 
volwassenen-gedeelte ontstaat er een ruimte voor rustig werken/ lezen 
en een gezellige tijdschrijftenhoek.

De inrichting wordt verder onderbouwd met vormconcepten:

De kinderafdeling is opgebouwd met driehoeken, de volwassenen worden 
door de cirkel begeleid.
Deze vormelijke herkenningselementen worden toegepast in het los 
meubilair, de zit- en de tafelelementen, maar ook in de architectuur, elk 
op schaal van de gebruiker. De volwassen-afdeling zit boven aan de grote 
ronde spiltrap.  De kinderafdeling bevindt zich bovenaan de leestribune: 
de vloer- en de dakplaat werken hier als schuine piramidale zit- en 
speelelementen.
Nog verder doorgedreven zullen ook de akoestische absorbers variëren 
van driehoekig naar rond, in functie van de afdeling waar ze gebruikt 
worden.

Naast vorm werkt ook een kleurconcept oriënterend en verrijkend.
De grote bibliotheekoppervlakte is gediend met een overzicht van 
duidelijk leesbare elementen tegen een achtergrond.  Extra accenten 
helpen de éénduidigheid.

Achtergrond
De architectuur van het bibliotheekgebouw wordt een zichtbare 
betonstructuur waartegen warme houten boekenkasten verrijzen, en dit 
zowel tegen de buitengevel als centraal, tegen de vaste kern.  De 
combinatie van beide -textuur en kleur- biedt een neutrale en eenduidige 
achtergrond voor de verdere invulling van het VTC.  
Bovendien wordt er op die manier ook al zeer veel lopende meter schab 
aangereikt.

Accent
Tegen deze achtergrond worden kleuraccenten aangebracht. De 
kleuraccenten worden in eerste instantie voorbehouden voor de 
zitelementen en de gordijnen. 
Als kleuren wordt gekozen voor heldere hoofdkleuren.

Signaal
De signalisatie wordt eveneens in kleuren gecodeerd. Kleur is in 
tegenstelling tot tekst van op afstand leesbaar. De kleurcodering wordt 
aangevuld met een tekstuele uitleg. 
Het kleurenpallet voor de signalisatie wordt afgestemd op het pallet voor 
de kleuraccenten zodat hier geen conflict in leesbaarheid ontstaat.

De opslag van de boeken en andere media wordt georganiseerd in 
boekenkasten als vaste elementen tegen de kern en de gevelzijde van het 
gebouw.
Tussenin worden bibliotheekrekken geplaatst die naargelang de nood per 
afdeling kunnen worden verplaatst en gemoduleerd.

Bibliotheekrekken
Hoewel het esthetische aspect en de homogeniteit van de bibliotheek 
belangrijk zijn, moet er in de eerste plaats aan de gebruiker worden 
gedacht. De bezoeker zal zich bukken, strekken, knielen en rekken om 
zijn handeling te volbrengen. Ergonomie speelt hier de hoofdrol. Het 
consulteren van de collectie moet als comfortabel ervaren worden en 
mag geen bijzondere inspanningen vragen. Zoniet zullen bepaalde zones 
omwille van hun moeilijk te bereiken hoogte of afstand niet 
geconsulteerd worden. Het is bovendien belangrijk dat men tijdens het 
consulteren een duidelijk overzicht heeft binnen het rek waar men zoekt. 
Dit heeft zowel implicaties naar de breedte en onderverdelingen van het 
rek als naar de hoogte waarop de leggers zich bevinden. Omwille van de 
ergonomie wordt voor alle rekken een minimum te respecteren hoogte 
vastgelegd waarop de onderste legger kan worden geplaatst (0,10 m) en 
een maximale hoogte voor de bovenste legger (1,75 m voor volwassenen 
en 1,10 m voor kinderen). Ook naar tussenafstand van de rekken dient 
een minimale tussenafstand van 1,20 m gerespecteerd te worden. Voor 
de kinderafdeling is dit bij voorkeur 1,30 m. Er zijn in het standaard 
bibliotheekmeubilair drie courante kasthoogtes beschikbaar: 1,10 m, 1,50 
m en 2,05 m. Omwille van het ruimtelijk concept van overzicht wordt er 
geopteerd voor een concentratie en densiteit van de boeken in hogere 
rekken in afwisseling met decompressieruimtes die met andere functies 
worden ingevuld (DVD en strips, salon, …). Daarom worden 2 kasthoogtes 
weerhouden: 1,10 m voor de jeugdafdeling en 1,50 m voor de 
volwassenenafdeling.
De boekenkasten tegen de gevel en de kern worden wandhoog.  Dit laat 
ook toe om de (vooral lucht)technieken bovenaan horizontaal te laten 
verlopen, verwerkt in dit wandmeubilair.

De onderverdeling naar het aantal leggers in de rekken is in principe vrij. 
Vanzelfsprekend wijzigt de beschikbare ruimte tussen de leggers in 
functie van het aantal leggers. Op basis van de gekozen rekhoogtes en 
ervan uitgaand dat er gelijke tussenafstanden tussen de verschillende 
boekenplanken worden gerespecteerd, wat omwille van het globale beeld 
van rust de voorkeur geniet, zijn er enkele valabele mogelijkheden naar 
het aantal leggers dat in de rekken wordt geplaatst.
Vanzelfsprekend heeft het aantal leggers ook een impact op het aantal 
beschikbare lopende meters boekenplank. 

Prentenboeken en stripverhalen

De prentenboeken worden op de jeugdafdeling gestockeerd in grote 
grabbelbakken.
Een grabbelbak heeft een afmeting van 37 x 37 cm en is voorzien van 
wieltjes waardoor deze snel verplaatsbaar zijn en kunnen worden 
opgeborgen in de voorziene nissen van het vast meubilair aan de kern -en 
gevelkant

Voor de jeugdafdeling worden dezelfde bakken aangewend voor de 
collectie strips.  Zo kunnen deze ook makkelijk worden verrold om de 
ruimte vrij te maken tijdens voorleesmomenten. 
Een alternatief voor uitbreiding is om één of twee rijen boekenkasten van 
de jeugdafdeling te vervangen door grabbelbakken met prenten- en/of 
stripverhalen. 

Activiteit: lezen

De activiteit van het lezen kan opgedeeld worden in lezen van korte en 
lezen van lange duur. Bij korte duur spreekt men meer van raadplegen 
dan geconcentreerd en uitgebreid lezen. Hoe korter de duur van het 
lezen, hoe dichter deze activiteit bij het basismedium dient gelokaliseerd 
te worden. Het consulteren van een boek gebeurt daarom tussen de 
boekenrekken zelf. Het lezen van een krant of een tijdschrift neemt meer 
tijd in beslag en voor deze leesvormen wordt vooral het auditorium en de 
foyer op het gelijkvloers voorzien. Naast het onderscheid op basis van 
tijdsduur wordt de leesactiviteit ook gedifferentieerd op basis van het 
individuele of collectieve karakter en mogelijke tussenvormen.
Voor elke vorm van lezen is een plek bedacht.

Het salon
Voor het consulteren van boeken gedurende een langere duur wordt er op 
de volwassenenafdeling een leessalon ingericht. Dit salon is op te vatten 
als een plek voor collectief & individueel lezen. Het meubilair dat hier 
wordt voorgesteld bestaat uit losse elementen die tot een groter geheel 
kunnen worden geschakeld of in een collectieve formatie kunnen worden 
geplaatst: een collectief van individuele cocons die door hun opstelling 
ook een duidelijke samenhang vertonen.

De poef
Om tot eenvormigheid te komen opteren we voor een zitelement dat per 
afdeling terugkomt. Het betreft een poef die wordt gebruikt als losstaand 
zitmeubel, maar ook geïntegreerd kan worden in de boekenrekken en de 
prenten- of stripbakken. De stijve kleurrijke polyurethaan-poefen zijn als 
blok tevens stapelbaar en kunnen zo ook ingezet worden om een 
tijdelijke ruimtelijke scheiding te maken of een specifieke 
(voor-)leesomgeving te creëren. 

De stoel
Stoelen behoren per definitie tot het verplaatsbare meubilair. Dit flexibel 
meubel bij uitstek kan dus overal bijgezet worden. 
De stoelen zijn eenvoudig hanteerbaar en compact stapelbaar. Eventueel 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen een verrolbare uitvoering 
voor het personeel en een niet verrolbare uitvoering voor de rest van de 
bibliotheek.

De individuele leesplek
De boekenkasten tegen de buitengevel hebben een eigen wetmatigheid 
die afleesbaar is in de gevel:
De vierkante gevelopeningen van 1m40 bij 1m40 tonen de individuele 
leesplekken naar buiten.
+00 cm: het laagste raam zit tegen de grond.
Dit is om liggend te lezen voor de kleinsten maar ook voor de adolescent 
in kleermakerszit aan het raam.
+37 cm: de vensterbank werkt hier als zitbank.
+74 cm: de vensterbank wordt werktafel; lezen en uitzicht en mijmeren 
en werken, kunnen zo allemaal fijn samen gebeuren. Deze hoogte biedt 
tevens mogelijkheid voor een intieme luister-media-nis in de 
AVM-afdeling.
+ 111 cm: de vensterbank wordt pupiter, om snel een boek te consulteren 
of om naar buiten te staren .. naar de kruinen die boven de tuinmuren 
opbollen.
De openingen worden telkens voorzien van een dubbel stopcontact.
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Activiteit: werken

De bibliotheek is nu bedacht dat ze zowel de individuele gebruiker als de 
groep kan bedienen.  Dit start bij de architectuur en de manier waarop 
deze toelaat om de ruimtes samen en/of gescheiden te gebruiken en 
vindt zijn detail in de moduleerbare meubels, die zo geschakeld kunnen 
worden dat ze ten dienste staan van de groep, maar die solitair ook 
werken voor de individuele bezoeker.

Ontlenen & inleveren
Een uitleenpost bestaat uit een tablet met RFID lezer, een aflegvlak voor 
boeken, een printer voor de informatietickets, een lezer voor de 
lenerskaart en een touch screen waarop instructies worden gegeven bij 
de procedure.   In de hoofdbalie worden twee dergelijke posten 
ingericht.

Het baliewerk
De hoofdbalie is een werkplek voor 1 tot 3 personen. De balie is volgens 
het concept van de gebroken lijn ontworpen en afgestemd op 
verschillende gebruikers (kinderen, volwassenen, mindervaliden). 
Verschillen in tablethoogte laten toe zowel rechtstaand als zittend 
mensen te woord te staan. 
De balie begint aan de inkomdeur, loopt onder de grote spiltrap door en 
gaat over in de centrale kern waartegen de zelfbedieningsstations en een 
kast waar klanten hun ingediende werken zelf in plaatsen, worden 
opgesteld.  Hier voorbij stapt men de bibliotheek binnen: via de grote 
showtrap naar de verdieping of naast de kern de driehoekige foyer- en 
leesruimte op het gelijkvloers in.
De balie loopt aan de gevelzijde over in de inleverbus.  Deze inleverbus 
wordt mee opgenomen in het inkomsas.  ‘s Morgens kunnen de 
ingeleverde boeken dadelijk van achter de balie worden verwerkt.
Het hoofdidee is dat het eerste deel van de infobalie ten dienste van het 
hele VTC is.
Voorbij de hoek bevindt zich de bibliotheekbalie, gelinkt aan de 
zelfbedieningsstations en de affichewand.
Voor de balie bevindt zich de ruime inkom-foyer, met overzicht over het 
plein en doorzicht door het grote trapgat, naar boven.  Dit beeld wordt 
versterkt door de lichtkoepel, die zenitaal licht laat binnenvallen.
Achter de balie bevindt zich de administratie, gelegen aan de 
Terelststraat – nu eerder Terelstplein.

Naast de hoofdbalie richten we op de verdieping nog bijkomende kleine 
balies aan de uiteindes van de middenbeuk in.  Deze balies bieden een zo 
goed mogelijk overzicht op de bibliotheekruimte. Deze plekken zijn niet 
bedoeld om permanent bezet te zijn.  Het zijn plaatsen waar mensen die 
om inlichtingen vragen staand te woord kunnen worden gestaan. Qua 
vormgeving en materiaalkeuze zijn deze balies gelijkaardig aan de 
hoofdbalie. Deze plekken worden voorzien van een datavoorziening en 
-voeding zodat op termijn deze plekken ook kunnen worden uitgerust met 
een vaste personeelscomputer. In het tablet van elke balie wordt een 
personeelsstation met RFID lezer ingewerkt teneinde artikelen met label 
te kunnen identificeren.
Bij deze balies wordt in de middenbeuk in het vast kastmeubilair een nis 
voorzien met een PC waarop de catalogus kan geraadpleegd worden, 
zodat men de bibliotheekbezoeker snel & volledig ten dienste kan staan.



BELEVING
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