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De unieke ligging van De Woeker, op de historische grens tussen het 
stadscentrum en het Liedtspark biedt de kans om hier een onderscheidende 
en betekenisvolle culturele site te ontwikkelen in een prachtige groene 
omgeving. In de voorliggende visiebundel lichten we onze visie hierop toe. 

We stellen voor de Woeker te transformeren tot een aangename, groene 
cultuurcampus voor de stad en haar bewoners. Onze visie sluit aan bij een 
diverse gebruik van de site welke een brede doelgroep zal aanspreken. De 
Woeker wordt een aangename plek voor alle bewoners en bezoekers van 
Oudenaarde.  Dit maken we mogelijk door een aantal bewuste ruimtelijke 
ingrepen. 

Allereerst stellen we voor het parkeren onder de nieuwbouw te voorzien, 
hierdoor ontstaat ruimte op de site voor een aangename groene tuin, 
aansluitend op het Liedtspark. Het theater is van nature meestal een 
binnenwereld, de toevoeging van een kwalitatieve buitenruimte als plek 
voor ontspanning en ontmoeting voor en na de voorstelling is dus bijzonder 
welkom, en is ook zeer onderscheidend ten opzichte van andere theaters 
in de directe omgeving van Oudenaarde. De toevoeging van een publiek 
toegankelijke tuin maakt van de site ook een bestemming voor alle bewoners 
van de stad, en niet alleen de bezoekers van het theater. 

Ten tweede stellen we voor om een nieuwe grote en kleine zaal te realiseren, 
zodat het compacte nieuwe theater op vanzelfsprekende wijze georganiseerd 
en beheerd kan worden. Door de twee zalen verschillend van opzet te maken 
wordt een zeer divers gebruik van de zalen mogelijk. Enerzijds wordt een 
grotere, meer klassieke zaal aangeboden, anderzijds een zeer flexibele 
vlakkevloer zaal gelegen aan de groene tuin. 

Bij deze opzet kan de bestaande kleine zaal afgebroken worden, wat een 
aantal voordelen oplevert voor de gehele site. De site krijgt hierdoor een open 
en uitnodigend karakter, wat een sterkere verbinding tussen de verschillende 
gebouwen en organisaties op de site ondersteund, en ook de verbinding 
tussen stad, site en park versterkt. Daarnaast ontstaat er bij deze opzet meer 
ruimte rondom het erfgoed op de site, waardoor de bestaande gebouwen veel 
beter tot hun recht komen en in ere hersteld kunnen worden. 

Tezamen zorgen deze principes er voor dat De Woeker getransformeerd 
kan worden van een klein theater met groot parkeerterrein, tot een 
volwaardige cultuurcampus, een geliefde groene ontmoetingsplek in de 
stad, waar interessante samenwerkingen tussen de verschillende culturele 
voorzieningen kunnen ontstaan. De Woeker wordt zo een uitnodigende 
groene toevoeging aan de publieke ruimte in de stad, complementair aan het 
nabij gelegen steenachtige marktplein. In de wijde omgeving kan De Woeker 
zich onderscheiden als duurzame en groene cultuurcampus waar culturele 
beleving en educatie op bijzondere wijze samenkomen. 

 

Een uitnodigende cultuurcampus voor Oudenaarde
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Unieke stedenbouwkundige positie
De site ligt op de grens van het historische centrum van de stad en het 
Liedtspark. De karakteristieke vorm van de site wordt bepaalt door de historische 
structuur van de vestingswerken rondom de historische binnenstad. De site is 
zeer aantrekkelijk gepositioneerd, maar de kwaliteiten rondom de site worden 
vandaag nog niet optimaal benut. 
De ligging van de site is zeer centraal, op slechts drie minuten lopen van 
het marktplein. De centrale ligging en groene omgeving bieden de kans om 
rondom het theater een aangename groene publieke ruimte te verwezenlijken, 
complementair aan het steenachtige marktplein. We stellen een uitnodigende, 
open site voor, sterk verbonden met de stad en het park. Zo kan de Woeker een 
aantrekkelijke publieke ruimte in de stad vormen, en dankzij de parking ook een 
ideaal begin- of eindpunt zijn voor een bezoek aan de stad.  

Cultuurcampus in het park
Een grotere verwevenheid tussen het stedelijke en het landschappelijke karakter 
van het Liedtspark is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomstige inrichting 
van de site. Door een doorwaadbare site te maken worden de verbindingen 
tussen stad en park versterkt. De fietsdoorgang is vandaag moeilijk herkenbaar. 
Door de dreef visueel te verruimen, een groener en meer open uitstraling te 
geven, zal de fietsdoorsteek veelvuldiger worden gebruikt. 
Daarnaast wordt het publieke karakter van het park versterkt door het theater 
ook te openen richting het park, en ruimte te voorzien voor het organiseren van 
culturele activiteiten aan de rand van het park. Hiermee zorgt de tuin ook voor 
extra programmering van het park. Het groene karakter van het park wordt 
doorgezet op de site, de bestaande en nieuwe bebouwing geeft vorm aan 
een mooie tuin met veel verblijfskwaliteit. Het ontwerp van de tuin heeft een 
kleinschalig en intiem karakter ten opzichte van het park, en biedt daarmee een 
mooie aanvulling op het park zelf. De tuin vormt het nieuwe publieke hart van de 
cultuurcampus. 
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De Woeker in het omringende culturele landschap
Hoe kan de Woeker zich onderscheiden en aantrekkelijk zijn voor de gehele 
regio? Om deze vraag te beantwoorden hebben we gekeken naar de theaters 
en culturele centra in de directe omgeving van Oudenaarde. In Gent, Kortrijk en 
Deinze bestaan momenteel theaters met vergelijkbare of grotere zalen, veelal in 
een dicht bebouwde, hoogstedelijke context. 
De ligging van de Woeker, dichtbij het Liedtspark en het centrum, biedt de kans 
om een unieke cultuurcampus te ontwikkelen in een aantrekkelijke groene 
omgeving. Daarnaast is ook de synergie met de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord & Dans onderscheidend. Tezamen bieden deze condities de 
mogelijkheid om een groene cultuurcampus te realiseren waarbij educatie, 
productie en beleving van cultuur, natuur en podiumkunsten samenkomen op 
een manier die uniek is in de regio. Hierdoor kan De Woeker een aantrekkelijke 
bestemming worden voor bezoekers vanuit heel Vlaanderen. 

gevelaanzicht oost
De kleine zaal en het artiestenfoyer kijken uit op de nieuwe binnentuin. Door het 
bestaande schoolgebouw komen bezoekers de tuin binnen. 
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Ruimte voor een divers cultureel aanbod
De opzet van het ensemble maakt het zeer geschikt voor een diverse groep 
gebruikers en diverse culturele evenementen. Allereerst voorziet het ontwerp in 
een groene ontmoetingsplek voor jong en oud, met een speel- en sportplek, café 
met terras en publieke tuin. Daarnaast zijn de tuin en het theater vorm gegeven 
om buiten voorstellingen van het theater en de muziekschool te faciliteren, ook 
kunnen er bijvoorbeeld outdoor filmvoorstellingen worden georganiseerd. 
De open en uitnodigende opzet van het ensemble maakt het ook zeer geschikt 
als plek voor publieke en stadsbrede evenementen, zoals bijvoorbeeld de 
bloemenmarkt of de ronde van Vlaanderen. Verder is het mogelijk om diverse 
ruimtes te gebruiken als locatie voor zakelijke bijeenkomsten, oa. voor de 
gemeente en indien gewenst ook voor externe partijen. Uiteraard is de locatie 
bovenal geschikt voor diverse culturele activiteiten, zoals eindvoorstellingen van 
de scholen, op het podium maar ook in de tuin. 

Een actieve site het jaar rond
Het ensemble nodigt uit om het hele jaar activiteiten en evenementen te 
organiseren, ook buiten het klassieke theaterseizoen. ‘s Winters zullen deze 
voornamelijk binnen plaatsvinden, terwijl het ‘s zomers ook mogelijk is om 
festivals en buiten theater of cinema te organiseren, aansluitend op stadsbrede 
evenementen in Oudenaarde. 
Het ontwerp van de tuin speelt in op dit gegeven, het hele jaar door oogt de 
beplanting aantrekkelijk, ‘s winters als mooie achtergrond vanuit het theater, ‘s 
zomers als aangename tuin om in te verblijven. De tuin is geprogrammeerd als 
plek voor de Oudenaren met een speelplek, terras, publieke verblijfsplekken en 
een aantal robuust vorm gegeven plekken voor festivals en evenementen.
Beplantingen zijn belangrijk onderdeel voor de ervaring in de tuin. In de lente 
en zomer is de tuin aantrekkelijk door kleurpieken in de bloei en weelderige 
groene basis. Deze gaat in de herfst via aantrekkelijk verkleuren over naar 
het winterseizoen. Hier besteden we extra aandacht voor een mooi beeld 
met silhouetten van de beplantingen, bijzondere en gekleurde stammen, 
winterbloeiers en het subtiel uitlichten van accenten in de tuin.

TheaterCultuurcafé

Cultuurcafe
ontmoeten, feestjes, 
workshops, vergaderen

Grote zaal
Theater, cabaret, dans, 
concert, kleine en grote 
voorstellingen

Theatertuin
ontspannen, spelen, 
ontdekken, festivals, 
openlucht theater

Repetitieruimtes
Oefenen, kleine optredens, 
educatie

Kleine zaal
Optredens, concerten, 
conferenties, lezingen, 
tentoonstellingen

Kantoren

Cultuurplein Liedtspark

SAMWD

Een levendige culturele site rondom een groene tuin
Theatergebouwen hebben vaak een introvert karakter, de toevoeging van een 
kwalitatieve buitenruimte als plek voor ontspanning en ontmoeting voor en na 
de voorstelling is dan ook een welkome toevoeging aan het ensemble. De tuin 
vormt het hart van het project, een aangename groene ontmoetingsplaats in 
de stad. De introductie van een integraal toegankelijke openbare tuin draagt 
bij aan het laagdrempelige karakter van de site, het is een plek waar iedereen 
welkom is, zeker niet alleen de gebruikers van het theater. Rondom de tuin zijn 
de verschillende functies georganiseerd: het cultuurcafé het theater, de stedelijke 
academie, repetitieruimtes en kantoren. Door de centrale ligging van de tuin 
wordt dit een vanzelfsprekende ontmoetingsplaats voor de gebruikers van de 
verschillende faciliteiten op de site. Door de collectieve binnentuin aan te sluiten 
op de nieuwbouw van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans 
ontstaat een sterke verbinding met dit instituut en wordt de samenwerking tussen 
theater en academie gestimuleerd.

doorsnede kleine zaal
De kleine zaal is ontworpen als vlakkevloer zaal, voorzien van een inschuifbare 
tribune zodat deze ruimte zeer flexibel te gebruiken is voor diverse evenementen.

theaterseizoen
Evenementen in Oudenaarde 
Zomer festivals
eindvoorstelling SAMWD
Openlucht bioscoop

Tuin onderhoud
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Een uitnodigende en doorwaadbare site
Vanuit de stad en het park wordt de site open en uitnodigend vorm gegeven, 
daarmee creëren we een duidelijke, visueel herkenbare toegang van de site 
en het nieuwe cultuurcentrum, overdag en ‘s avonds. De brandweerkazerne, 
muziekschool en nieuwbouw geven samen vorm aan een nieuwe entree tot de 
site. Tussen de brandweerkazerne en de voormalige muziekschool ontstaat 
een nieuwe entree die toegang biedt tot het cultuurplein en de theatertuin. 
De dreef aan de noordzijde van de site wordt ruimer opgezet, doordat de 
parkeerplaatsen onder de nieuwbouw worden gerealiseerd. Daarnaast stellen we 
voor een doorgang te realiseren door de oude muziekschool. Hierdoor onstaat 
een doorwaadbare en toegankelijke site, ook als het theater gesloten is. De 
overzichtelijk opzet van de openbare ruimtes zonder dode hoeken en met goede 
verlichting zorgt voor een veilig gevoel op de site. Indien gewenst is het ook 
mogelijk om een deel van de site ‘s nachts afsluitbaar te maken. 

Transformatie van de site
Om een kwalitatieve en onderscheidende cultuursite te kunnen realiseren is ons 
inziens een radicale en zorgvuldige ingreep noodzakelijk. De bestaande site wordt 
momenteel vooral gekenmerkt door de karakteristieke historische bebouwing 
aan de straatzijde. Het binnen gebied is minder aantrekkelijk door het gebruik als 
parkeerterrein en de zeer introverte bestaande theaterzaal en brandweerloods. 
Door de parking en de introverte, minder kwalitatieve gebouwdelen af te breken 
ontstaat er ruimte voor een nieuw ensemble dat enerzijds recht doet aan de 
bestaande monumentale bebouwing en anderzijds de bijzondere potentie van de 
site volledig benut, door ruimte te maken voor een aangename groene omgeving 
aansluitend op het Liedtspark. De monumentale okkernoot boom achter de 
voormalige muziekschool blijft behouden en vormt een karakteristiek onderdeel 
van het nieuwe cultuurplein. 

Theaterpaviljoen in het groen
De bestaande en nieuwe gebouwen vormen gezamenlijk drie aantrekkelijke 
publieke buitenruimtes: cultuurplein, tuin en buitentheater. Het theaterpaviljoen 
heeft grenzend aan deze buitenruimtes transparante en uitnodigende gevel, 
hierdoor ontstaat een sterke relatie tussen binnen en buiten en komt het binnen 
gebied tot leven. Het theaterpaviljoen wordt gekenmerkt door een rondgaande 
luifel op de goothoogte van beide bestaande gebouwen, hierdoor ontstaat een 
vanzelfsprekende aansluiting op de schaal van de bestaande bebouwing, en een 
vloeiende overgang tussen binnen en buiten.  
De drie buitenruimtes vormen een plaats waar stedelijke, groene en culturele 
invloeden worden verweven. Met name het cultuurplein en het buitentheater zijn 
ingericht voor buitenvoorstellingen en diverse evenementen. Het cultuurplein 
heeft een buitenterras voor het cultuur café.
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doorsnede entreezone & gevelaanzicht zuid
De transparante gevel op het gelijkvloers zorgt voor een sterke verbinding tussen 
het foyer en het cultuurplein. 

TuinCultuurplein Buitentheater
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Heldere organisatie van het ensemble
Het theater is helder en compact georganiseerd in drie zones: foyer, zalen en 
backstage. De foyer met hoofdentree is direct gekoppeld aan het cultuurcafé. De 
hoofdentree vormt de schakel tussen theater en café, waardoor beide functies los 
van elkaar kunnen functioneren. De backstage zone en artiestenzone met loges 
is direct gekoppeld aan beide zalen. Het laden en lossen is logisch gepositioneerd 
tussen beide zalen. De kantoren zijn gesitueerd aan de straat, op een zichtbare 
en centrale positie. Het theater is via een droogloop eenvoudig te bereiken. 
De repetitieruimtes zijn dichtbij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord & 
Dans onder gebracht, en kunnen autonoom van de rest van het theater func-
tioneren zodat gebruik door derden goed mogelijk is. 

Toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en verkeer
De organisatie van het verkeer op de site wordt significant verbeterd door de 
parkeergarage onder het nieuwe theaterpaviljoen te positioneren. Hierdoor kan 
de site autovrij worden gemaakt, zodat voetgangers en fietsers alle ruimte krijgen. 
Het laden en lossen van het theater wordt beperkt tot de noordzijde van de site. 
De entree voor auto’s is aan de noordzijde gesitueerd, voetgangers hebben 
toegang tot de parking vanaf het cultuurplein direct naast de hoofdentree van het 
theater. Fietsers kunnen verspreid over de site parkeren, dichtbij de toegangen 
tot de site. Door de heldere scheiding tussen voertuigen en voetgangers met een 
logistieke zone aan de noordzijde ontstaat een veilige en aangename site. Het 
parkeren verdwijnt uit het zicht, de vrijgekomen groene publieke ruimte is een 
aanwinst voor de stad.  

Vanzelfsprekend indeling van het theater
Het theater is op vanzelfsprekende wijze georganiseerd. Bezoekers betreden 
het theater vanaf het cultuurplein of vanuit het cultuurcafé. De ontvangstruimte 
met informatiebalie biedt toegang tot het cultuurcafe en de foyer. Door deze 
indeling kunnen beide functies autonoom functioneren, cultuurcafé en theater zijn 
hiervoor ook voorzien van apart sanitair. Bij binnenkomst van de foyer passeren 
de bezoekers de vestiaire. Vanuit het foyer zijn beide zalen goed bereikbaar. Bij 
externe evenementen in de kleine zaal is het bovendien mogelijk om een deel 
van het foyer hiervoor te reserveren. In de backstage zone is een artiestenfoyer 
met loges voorzien, dichtbij het toneel van beide zalen. Hiernaast is een laad- en 
loszone voorzien met ruime toegang tot beide zalen. De heldere indeling van het 
gebouw zorgt er voor dat bezoekers en personeel eenvoudig hun weg vinden 
binnen het theater. 
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gevelaanzicht noord
De noordgevel kijkt uit op het park en 

+13,6

+13,6

i

backstage

buitentheater

zalen

foyer

cultuurpleincultuurcafe

kantoren

repetitie
ruimtes





cultuurcafe

+13,6

+13,6

stud io /  repe tit ieruim te 

(mu zi ek)

stud io /  repe tit ieruim te 

(mu zi ek)

stud io /  repe tit ieruim te 

(mu zi ek)

stud io /  repe tit ieruim te 

(mu zi ek)

kantoor admin

2p

berging  + 

repro

serve rrui mte

kantoor admin

2p

 kantoor staf

 1p

archief ruimte

1
2

3
4

5
6

7
8

11
12

10
9

 person eelsruim te

kantoor schepen van cultuur + 

vergader ruimte 4p

kantooren

kantoor cultuur functionaris + 

vergader ruimte 4p

 speelvlak 

 12 x 8 m

 234 zitplaatsen (inschuifbaar)

 speelvlak 14 x 10 m

 artiestenfoyer

 leveringen

P

 toneel 23 x 12 m

 entree

 foyer

 berging

 berging
 laden/lossen

318 zitplaatsen

 reg ie zaal vestiaire

kantoor

+14,0

+14,0

+13,2

+14,0

+13,6

+13,5

+13,6

+14,0

+14,0 +14,0

+14,0

+14,0



OO4003       ATELIER KEMPE THILL – ORIGIN – LOLA – THEATERADVIES – NEY – STUDIE10 – KAHLE ACOUSTICS   8

afdak

+ 0.60

+ 4.50

+9.80

+11.50

- 3.00

plattegrond -1
Onder het theater is ruimte voor 100 parkeerplaatsen. De toegang en uitgang voor voertuigen verloopt via 2 
hellingbanen aansluitend op de Dreef. 

plattegrond +1
Op de verdieping van de voormalige brandweerkazerne zijn de vergader/vormingslokalen ondergebracht. 
De eerste verdieping van het foyer biedt toegang tot beide zalen. 

doorsnede foyer
Het foyer is een aangename, dubbelhoge ruimte, aansluitend op beide zalen. 
Via het balkon op de eerste verdieping kunnen ook beide zalen bereikt worden.
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Polyvalente kleine zaal
De kleine zaal is flexibel te gebruiken voor diverse evenementen. In de 
klassieke opstelling is er ruimte voor 240 toeschouwers, zodra de tribune wordt 
ingeschoven ontstaat een zaal met ruimte voor ca. 500 bezoekers. De ligging aan 
de binnentuin zorgt voor daglicht en een aangenaam uitzicht op de tuin indien 
dit voor het evenement gewenst is. De deuren van de zaal kunnen ook geopend 
worden waardoor het mogelijk wordt om evenementen te organiseren die binnen 
en buiten plaatsvinden. Door deze bijzondere ruimtelijke condities is de kleine 
zaal bijvoorbeeld ook te gebruiken voor congressen en tentoonstellingen.

intieme voorstelling

festival

klassieke opstelling

modeshow

lezing

evenement binnen en buiten

Uitnodigend foyer aan het cultuurplein
Het foyer is ruim opgezet en vanzelfsprekend gepositioneerd aan het cultuurplein. 
Van buiten is de ruimte goed zichtbaar vanaf de hoofdentree, voor bezoekers 
is daarmee ook meteen duidelijk waar beide zalen zich bevinden voordat ze 
het theater betreden. Het foyer loopt vloeiend over in het cultuurplein, welke 
daardoor als een aangenaam buiten foyer kan functioneren. Het foyer biedt direct 
toegang tot beide zalen, op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Beide zalen 
zijn hiermee ook aan de bovenzijde van de tribune te betreden. Dit bevordert de 
soepele doorstroming van het publiek en biedt ook de mogelijkheid om de tribune 
van achter te betreden zonder de voorstelling te verstoren. 

Karakteristieke grote zaal
De karakteristieke grote zaal is met 400 zitplaatsen geschikt voor grotere 
voorstellingen. Tegelijkertijd zorgt de compacte opzet met balkon er voor dat ook 
bij kleinere voorstellingen met minder publiek een aangename, intieme sfeer 
ontstaat. De compacte opzet en vorm van de zaal zorgen tevens voor goede 
spraakverstaanbaarheid tot achter in de zaal, zonder versterking. 
De wanden van de zaal worden bekleed met hout, waarmee een warme, 
sfeervolle beleving ontstaat. De tribunes zijn licht rond vorm gegeven voor een 
optimale zicht op de scene voor elke bezoeker. 

doorsnede grote zaal
De grote zaal beschikt over een tribune met balkon, deze opzet zorgt voor een 
intieme ruimtelijke kwaliteit, ook bij kleinere voorstellingen. 
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asymmetrische droogtoren, smalle, hoge ramen, en entree met vlaggenmast 
aanwezig zijn.  Heden werd de binneninrichting aangepast en werd het merendeel 
van het oorspronkelijke schrijnwerk, zoals het stalen schrijnwerk van de ramen 
en de oorspronkelijke garagedeuren, vervangen. Aan het oorspronkelijke volume 
werd er langs de achterzijde een grote garage toegevoegd, tussen de jaren ’70 
en ’90. Er kan ook worden vastgesteld dat de blinde gevel op een later tijdstip 
voorzien is van twee ramen, terwijl deze initieel gebouwd werd als wachtgevel. 
Aan de dreefzijde werd bovendien één van de raamopeningen verlaagd. Ook 
hier zal de originele gevelcompositie worden hersteld: de raamopeningen en 
-poorten worden hersteld naar hun originele dagmaat opdat deze waardevolle 
interbellumarchitectuur kan worden ge(her)waardeerd. 

Restauratie exterieur
Voor de restauratie van de gevels wordt uitgegaan van een opfrissing/onderhoud 
(d.m.v. een lichte reiniging en punctuele herstellingen). Daar het buitenschrijnwerk 
voor beide gebouwen (grotendeels) werd vernieuwd in het verleden, wordt er 
gekozen voor de vernieuwing van het buitenschrijnwerk naar historisch model. 
Voor de brandweerkazerne houdt dit in dat er isolerende stalen profielen worden 
toegepast die zoveel mogelijk aansluiten bij de historische vormgeving van 
de originele ramen die nog aanwezig zijn in onder andere de traphal. Voor 
het schoolgebouw zullen isolerende houten profielen worden gebruikt die 
aan de buitenzijde aansluiten bij een typerend eind 19de eeuws raamprofiel. 
Beide raamprofielen worden voorzien van extra-heldere isolerende beglazing 
waarbij aandacht wordt geschonken aan de reflectiegraad met de bedoeling de 
kenmerken van een historische beglazing te benaderen. De wachtgevel van de 

gevelaanzicht straatzijde
De bestaande voorgevels worden in ere hersteld, met de brandweerkazerne als uitnodigend cultuurcafe aan de straat. Tussen de brandweerkazerne en school ontstaat een duidelijke nieuwe entree tot de site. 

Erfgoedwaarde en analyse – Schoolgebouw
Het laat 19-de eeuwse schoolgebouw in eclectische stijl met typerend 
materiaalgebruik als baksteen met speklagen in Savonnièresteen onderging 
reeds verschillende restauraties en renovaties, waarbij de interieurs vernieuwd 
werden, maar de gevels en daken grotendeels werden bewaard. Gebouwd op 
een 19de eeuwse stadsuitbreiding door stadsarchitect Charles Vanderstraeten, 
op de rand van de laat-middeleeuwse stadsomvalling, vormt het gebouw een 
belangrijke 19de eeuwse getuige van de geschiedenis van Oudenaarde. De 
neo-klassiek vormgegeven gevel met Vlaams-Renaissance materiaalgebruik zal 
daarom zorgvuldig worden bewaard. Niet-oorspronkelijke toevoegingen aan het 
buitenvolume zullen tevens worden verwijderd, met de bedoeling het historisch 
gebouw volledig tot zijn recht te laten komen. Een eerste vergelijking van de 
bestaande toestand met de historische toestand werd gedaan op basis van 
historische foto’s, archiefplannen en een visuele inspectie. Deze analyse zal in 
het verdere proces worden uitgediept en op die manier ontwerpkeuzes binnen dit 
gebouw begeleiden.

Erfgoedwaarde en analyse – Brandweerkazerne
Deze bijzondere brandweerkazerne werd in 1936 ontworpen in de nieuwe 
zakelijkheid-stijl door Oudernaars architect Maurice Vossaert (1890-1969). 
Typisch voor de nieuwe zakelijkheid, is het gebruik van gele baksteen en blauwe 
hardsteen voor de plint, met gebruik van gewapend beton voor dragende 
elementen zoals vloeren en lateien. Deze brandweerkazerne wordt gerekend 
tot de bouwwerken in België die werden beïnvloed door de stijl van architect 
Willem Marinus Dudok (1884-1974) , waarbij typische elementen zoals de 

brandweerkazerne werd initieel gebouwd en ontworpen met de bedoeling een 
halfopen bebouwing te zijn. Ter hoogte van de doorgang zal daarom boven de 
luifel nieuw baksteenmetselwerk worden voorzien (parement) dat aansluit bij de 
historische gele bakstenen.

Verduurzamen met respect voor het erfgoed
In het ontwerp worden ‘lichte’ functies voorzien voor de bestaande gebouwen, 
namelijk kantoren, vergaderzalen en repetitielokalen, waardoor deze ‘compatibel’ 
worden geacht met de bestaande draagstructuur en grote stabiliteitsingrepen 
kunnen worden vermeden. De positionering van het café ter hoogte van de 
oude brandweergarage zal ook hier toelaten dat er geen ingrijpende wijzigingen 
moeten gebeuren aan de draagstructuur. Een belangrijke uitdaging zal eruit 
bestaan de bestaande gebouwen te verduurzamen opdat deze nieuwe bouwfase 
de gebouwen ‘toekomstproof’ maakt. Bij de zoektocht naar de beste positie voor 
de isolatielijnen, ventilatiegroepen en kanalen alsook de nodige ingrepen m.b.t. 
akoestiek en brandveiligheid, zal steeds de erfgoedwaarde van het gebouw mee 
in acht worden genomen. Op-maat-oplossingen zijn de standaard voor gebouwen 
met erfgoedwaarde. Omwille van de beperkte erfgoedwaarde van de interieurs 
zal de nadruk liggen op het behoud van de volumetrie, het gabarit, de gevels en 
daken met bijhorende kroonlijsten. Een isolatie op zoldervloerniveau zal vermijden 
dat het dakpakket aan de buitenzijde moet worden verhoogd. Materiaal-technisch 
onderzoek van de bakstenen zal moeten uitwijzen of een binnenisolatie van de 
gevels een haalbare piste is. De originele traphal in de brandweerkazerne met 
kenmerkende interbellum materialen zoals de granito treden en cementtegels zal 
worden behouden en gerestaureerd.
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Duurzaamheid
Het bestaande theater voldoet niet aan diverse hedendaagse eisen op gebied 
van functionaliteit en duurzaamheid. Wij zien de voorliggende opgave als een 
uitgelezen kans om het duurzaam functioneren van De Woeker integraal te 
verbeteren om de komende decennia wel aan de hedendaagse normen te 
voldoen. Dit uitgangspunt vraagt om integrale oplossingen, welke ons inziens 
enkel gerealiseerd kunnen worden door eerst de minder goed werkende en 
ingebonden delen van het theater te slopen. Door de nieuwbouw vervolgens 
zorgvuldig aan te sluiten op de bestaande monumentale bebouwing, ontstaat 
een zeer duurzaam ensemble dat functioneel, energetisch en theatertechnisch 
effectief samenwerkt. Het voorliggende ontwerp vertrekt vanuit een brede 
duurzaamheidsgedachte, waarbij people, planet en profit centraal staan. 

PEOPLE
Allereerst zetten we in op de ontwikkeling van een open en uitnodigende site, 
en een groene aangename verblijfsomgeving. De nieuwbouw is uitnodigend en 
transparant vorm gegeven, aansluitend op de nieuwe tuin. Bovenal wordt de 
Woeker een aangename plek waar mensen elkaar ontmoeten en graag verblijven. 
Het welbehagen van de bezoekers en gebruikers wordt verder ondersteunt door 
de architectuur. In het theater betekent dit in het bijzonder dat er wordt ingezet 
op uitstekende akoestiek maar ook de mogelijkheid om daglicht in alle publieke 
ruimtes te voorzien, zodat medewerkers werken in een daglichtsituatie en ook 
zicht hebben op de groene omgeving tijdens het werken. Om goede akoestiek te 
waarborgen, zijn de zalen onderling en de onderliggende parking voorzien van 
een ontkoppelde constructie. Ook zetten we in op een hoge mate van sociale 
veiligheid, onder andere door de heldere organisatie van het ontwerp, waarbij 
cafe en theater ook goed gescheiden gebruikt kunnen worden. Toegangscontrole 
is zeer eenvoudig te regelen. Duidelijke zonering, markering en afbakening van 
verschillende ruimten, bieden de gebruikers de mogelijkheid om zijn omgeving 
te begrijpen. De integrale toegankelijkheid is gewaarborgd door het gebouw 
grotendeels op 1 niveau te organiseren zonder hoogteverschillen. Verder zijn er 
in beide zalen zitplaatsen voorzien voor mindervaliden. Het thermisch comfort in 
het gebouw wordt allereerst passief geregeld door de oriëntatie van het gebouw 
en de kwaliteit van de bouwschil – met een goede afstemming tussen isolatie, 
beglazing en zonnewering – zorgen we voor het juiste evenwicht tussen maximaal 
comfort en minimaal energieverbruik. Waar nodig wordt in de zalen ook koeling 
voorzien. 

EN308 en nieuw KB van 2015 en het toestel dient voorzien te worden van een 
by- pass werking.Tevens wordt voorzien in een CO2-sturing. Dit systeem dekt de 
lading van het eerste principe van trias energetica “de energie die je niet verbruikt 
is de goedkoopste energie”.

Deze luchtgroep geeft ook de mogelijkheid om aan “free-cooling” te dmv 
nachtspoelingen in de zomerperiode of in de tussenseizoenen.
Gezien het om een centraal ventilatiesysteem gaat, is de onderhoudskost en 
exploitatiekost beperkt. De luchtgroepen zullen ook oververhitting voorkomen 
door bij een warm buitenklimaat, dat zich de laatste jaren ook manifesteert in 
het voorjaar en het najaar, de koelbatterij aan te spreken die gevoed wordt via 
de passieve koeling via het BEOVELD. De luchtgroepen van de theaterzalen 
worden voorzien van deze passieve topkoeling. Specifiek voor de theaterzalen 
is er vanwege de grote koude vraag in de 2 zalen voorzien in een koelbatterij 
ingebouwd in de luchtgroep (die bijspringt op het moment dat de passieve 
koeling onvoldoende is) en voor het cultuurcafé in koelbatterijen ingebouwd in 
het kanaalwerk. Deze batterijen worden gevoed door een 4-pijps lucht/water 
warmtepomp.

Sanitair
Voor de toiletten, de urinoirs en de schoonmaak wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van gerecupereerd regenwater.Indien het gerecupereerde regenwater 
onvoldoende bijdraagt in het kader van toiletspoelingen wordt een systeem van 
grijswaterrecuperatie voorzien voor deze toiletspoelingen.

Electra
Voor de elektrische installaties worden volgende installaties en methoden 
weerhouden De verlichtingstestellen die in dit project worden aangewend 
zijn maximaal uitgerust met LED technologie. Deze keuze garandeert een 
economische, ecologische en comfortabele lichtoplossing.
Volgende systemen van licht schakelingen zijn energiebesparend en hebben 
zowel binnen EPB als BREEAM een zeer grote invloed: automatische 
afwezigheidsdetectie en aanwezigheidsdetectie. Verder zal de plaatsing van 
fotovoltaïsche panelen het elektrisch verbruik nog sterk terugdringen alsook 
de CO2–uitstoot verder verminderen. Deze kunnen steeds bekeken worden in 
samenspraak met de bouwheer om de CO2 uitstoot te reduceren of zelfs zorgen 
voor een CO2-neutraal gebouw. Deze kunnen eventueel ook ondergebracht 
worden in een Esco (Energy Service Company) zodat de bouwheer de 
investeringskosten niet dient te dragen. Voor de liftinstallaties adviseren we 
een lift met frequentiesturing en uitgerust met ledverlichting om het verbruik te 
minimaliseren. Verder wordt de lift ingericht met robuuste en onderhoudsvrije 
afwerkingsmaterialen.

1.regenwater recuperatie
2.groen dak
3. LED verlichting
4. PV cellen
5. passieve zonne energie
7. microklimaat/biodiversiteit
8. regenwater infiltratie

PLANET
We gaan hier allereerst uit van een belangrijke randvoorwaarde voor duurzaam 
bouwen: een compact en flexibel gebouw, hiermee wordt materiaalgebruik en 
energieverlies sterk beperkt, en we realiseren een toekomstbestendig gebouw, 
dat aan veranderende wensen in de toekomst kan voldoen. 

We vertrekken van volgende ambities voor alle nieuw te bouwen delen:
• U-waarde van 0,15W/m².K voor buitenschil (beter dan 0,24 W/m².K.)
• hoge compachtheid
• gunstige oriëntatie van het gebouw en gevelopeningen. 
• luchtdichtheid: n50: max 1 volumewisselingen per uur
• Minimumaandeel hernieuwbare energie: >20kWh/jaar/m² vloeroppervlakte

Naast de doorgedreven isolatie,compactheid en luchtdichtheid, worden ook de 
nodige bouwkundige maatregelen genomen die transparantie en duurzaamheid 
combineren. De transparante gevel op het gelijkvloers is voorzien van 
uitkragende luifels, hiermee wordt ‘s zomers oververhitting voorkomen, terwijl ‘s 
winters de warmte van de zon het gebouw zal opwarmen.

Hernieuwbare energie
De hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen na onderzoek zijn 
een lucht/water warmtepomp voor de verwarming van de theaterzalen, cafe en 
kantoren en een geothermische warmtepomp voor de verwarming en passieve 
koeling van de foyer en inkomzone, hygiëne luchtgroep met warmterecuperatie 
en vraag gestuurde ventilatie via CO2 sensoren en fotovoltaïsche panelen.

Gebruk van efficiënte installaties
De volgende stap naar een energiezuinig gebouw is het inpassen van efficiënte 
technieken voor de verwarming, ventilatie, sanitair en verlichting. Gezien het 
specifieke gebruik van een cultuurcentrum adviseren wij volgende technieken.

Verwarming
De warmteopwekking wordt voorzien via 2 types warmtepompen:
1. lucht/water warmtepompen: Deze warmtepompen zorgen voor de verwarming 
van de theaterzalen, cultuurcafé en kantoren via luchtverwarming (in de 
theaterzalen en cafetaria) en zeer lage temperatuurverwarming (in de kantoren).
2. De warmteopwekking van de foyer en de inkomzone wordt voorzien via een 
geothermische warmtepomp. Deze warmtepomp zorgt voor de verwarming via 
luchtverwarming. Tevens zorgt de passieve koeling van het beoveld voor de 
koeling van de theaterzalen door topkoeling van de hygiëne ventilatie lucht.

Voor de 2 theaterzalen en het cultuurcafé wordt lucht als afgifte element 
aangewend voor de verwarming en koeling. De batterijen voor de 
luchtverwarming zijn geschikt voor koppeling met een warmtepomp (lage 
temperatuur) en de koeling wordt voorzien via een koelingsbatterij.
Voor de grote zaal dmv inblaas via de opgaande tribune en centrale extractie. 
Op deze manier kan de ventilatie en klimatisatie gebeuren zonder enige 
geluidsoverdracht van de technische installaties en met een zeer laag 
energieverbruik.De kleine zaal, met inschuifbare tribune, kan niet uitgerust 
worden met vaste roosters in de tribune doordat deze inschuifbaar dient te zijn 
en niet luchtdicht gemaakt kan worden. Hierdoor wordt er geopteerd voor een 
ventilatiesysteem waarbij in koelingsmodus wordt ingeblazen onder de tribune en 
in verwarmingsmodus wordt ingeblazen via het plafond. Op deze manier kan er 
een optimale menging van de lucht gegarandeerd worden bij zowel verwarming 
als koeling, zonder te hoge luchtsnelheden (en zonder de daarbij horende 
geluids- en tochtproblemen).

Ventilatie
Voor de hygiëne ventilatie stellen we voor om volgens de eisen van NBN EN 
13779 gebruik te maken van een luchtgroep met recuperatie van de warmte of 
warmte terugwinning (WTW) en met beperkte recuperatie van vocht.
Het gebruik van een vochtrecuperatie zorgt bijkomend voor een aangenamer 
binnenklimaat wat de kans op medische aandoeningen verkleint. Het temperatuur 
rendement van de warmteterugwinning dient minimum 75% te bedragen volgens 
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VISIE OP HET PROCES
Overleg ligt aan de basis van een succesvol ontwerp- en bouwproces. 
Het overlegproces is noodzakelijk om op een regelmatige manier informatie uit 
te wisselen, om toezicht en bijsturing mogelijk te maken, om de ontwerpopties te 
toetsen en om de besluitvorming bij de betrokken actoren voor te bereiden. Maar 
het ontwerpteam mikt op meer: een zeer open en vlotte communicatie creëert 
een gevoel van betrokkenheid bij alle bouwpartners en de gebruikers. Door het 
creëren en bestendigen van een breed draagvlak zal een geslaagde realisatie 
van het project kunnen worden gegarandeerd.

Structuur en organisatie van de samenwerking
Teneinde de ontwikkeling van het project gestroomlijnd te laten verlopen en zo 
het concept, de kwaliteit, het budget en de planning te bewaken, hecht het team 
veel belang aan een duidelijke getrapte organisatiestructuur die een efficiënt 
procesverloop mogelijk maakt.

De stuurgroep is samengesteld uit leden met belangrijke 
beslissingsbevoegdheden, eventueel bijgestaan door interne experts (raad 
van bestuur,  finanancieel adviseur, directieleden etc.). De beslissingen over 
de ontwikkeling van de site worden door de stuurgroep - na eventuele interne 
terugkoppeling naar bijvoorbeeld bestuur, experts, kwaliteitskamer, de eigen 
administratie, bevoegde politici – uitgewerkt en vastgelegd. De stuurgroep 
valideert de voorgelegde documenten, en geeft  fiat voor de verderzetting of 
bijsturingen van de opdracht. De stuurgroep heeft een continu karakter met vaste 
samenstelling. De architect neemt, op wens, deel aan de stuurgroep.

De adviesgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de bouwheer, 
aangevuld met belangrijke betrokken overheidsactoren (o.a. Brandweer, 
Welstandscommissie, Onroerend Erfgoed, gebruikers theater...). Specifiek is 
een nauwe samenwerking met de stad Oudenaarde als betrokken partner van 
het project na te streven. De adviesgroep kan variëren in functie van de stand 
van zaken van het project of in functie van bepaalde aandachtspunten. De 
adviesgroep heeft een continu karakter met wisselende samenstellingen.

De projectgroep wordt op maat van het project samengesteld, bestaande 
uit een vertegenwoordiging van bouwheer (en gebruikers), de projectleiders 
van de bouwheer, de projectcoördinator van het ontwerpteam en eventueel 
aangevuld met bijkomende experts. De projectgroep omvat dus het traditionele 
overleg tussen “bouwheer” en “architect” dat continu doorheen de looptijd van 
het project plaatsvindt. Uiteraard zijn er sleutelmomenten, waarin dit overleg 
wordt geformaliseerd (behalen van deadlines). De projectgroep is tevens 
verantwoordelijk voor een aanscherping & vertaling van de uitgangspunten van 
de projectde nitie in een verder uitgewerkt bouwprogramma. Het ontwerpteam 
zal elk overlegmoment kort maar duidelijk rapporteren, zodat steeds duidelijk is 
welke beslissingen genomen zijn en welke acties, door wie, op welk ogenblik 
ondernomen moeten worden. Het ontwerpteam besteedt ook aandacht aan 
het opstellen van conceptuele en communicatieve (plannen, referenties, 
beeldsimulaties, ...) rapportagemiddelen. Het ontwerpteam voorziet de 
mogelijkheid een ondersteunende rol te spelen in de communicatie van de 
stuurgroep met de gebruikers en/ of andere betrokkenen. In functie van de 
doelgroep kan het communicatiemiddel verschillende vormen aannemen: 
voordrachten, hoorzittingen, workshops, exposities, informatie - avonden e.d.

Procesgerichtheid/procesbereidheid – een flexibel schetsontwerp
Het gepresenteerde ontwerp is een eerste visie op de opgave, waarover we 
graag met de bouwheer in dialoog gaan. De visie is hierbij zodanig geformuleerd 
dat aan de ene kant kort en bondig de belangrijkste ontwerpelementen worden 
toegelicht – om een zo helder mogelijk beeld van het mogelijke eindresultaat te 
schetsen. Aan de andere kant blijft de nodige ruimte behouden om op nieuwe 
ontwikkelingen en inzichten te kunnen anticiperen – zowel na de selectie, 
tijdens de verschillende ontwerpfases als tijdens het gebruik van het gebouw. 
Dit wil zeggen dat het voorliggende ontwerp een denkrichting formuleert zonder 
hermetisch ontwerpkeuzes vast te leggen. 

Wij zijn van mening dat een goed bouwwerk alleen door middel van intense 
dialoog met alle betrokkenen kan worden gerealiseerd, waarbij een veelvoud aan 
uiteenlopende en met elkaar contrasterende ideeën en wensen, geleidelijk en 
stapsgewijs naar concrete ontwerpoplossingen worden vertaald.
Het is voor ons team vanzelfsprekend dat het in de prijsvraag gepresenteerd 
concept geen star vastgelegd ontwerp is, maar alleen een robuust kader dat 
vooral veel mogelijkheden moet bieden. Aan onze opvatting over ontwerpen 
en architectuur is het geleidelijk uitwerken van een project inherent. Het is 
onze overtuiging dat een project alleen dankzij een proces met een sterke 
opdrachtgever werkelijk goed wordt. De best mogelijke kwaliteit wordt behaald 
mede dank zij de input van opdrachtgever en alle andere betrokken partijen. 
De creatie van een breed draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor een 
geslaagd project. Uiteraard is het wel de rol van het team om het proces, zoals 
in het begin geschetst, goed te structureren om wrijvingsverlies te vermijden en 
de juiste afstemming op het juiste moment te doen. Wijzigingen zijn inherent aan 
het ontwerptraject voor een project van dergelijke omvang. De installatie van de 
getrapte overlegstructuur incorporeert dan ook onze bereidheid voor debat en 
bijsturing op basis van nader inzicht en samenwerking.

Interne organisatie / samenwerkingsverband
Het ontwerpteam, onder leiding van de architect (hoofdaannemer), heeft 
ruimschoots ervaring met het ontwerpen en realiseren van kwalitatieve 
architecturale ontwerpen in een erfgoedcontext. Daarbij beschikt het team over 
ervaring met projecten met hoge duurzaamheids ambities. Deze expertise wordt 
aangevuld met kennis van akoestische oplossingen voor theatergebouwen en 
kostenefficiënte stabiliteitsprojecten. Ook beschikken wij over ruime ervaring 
bij de implementatie van theatertechnieken wereldwijd. De studiecoördinator is 
een architect die ruime ervaring heeft met complexe bouwprojecten binnen de 
Vlaamse context. De architect wordt bijgestaan door de overige partners uit het 
ontwerpteam. Van bij het begin worden alle belangrijke beslissingen besproken, 
ingepast en gespiegeld aan het budget per deeldiscipline. Als ontwerpers, 
raadgevers en ingenieurs zullen we telkens de afweging maken ‘prijs-kwaliteit’. 
Deze ‘kosten-kwaliteitsbewaking’ zal de rode draad zijn bij alle overleg- en 
vergadermomenten waar beslissingen genomen worden die zowel functioneel- 
organisatorische als budgettaire gevolgen kunnen hebben.

Kwaliteitsbewaking – beproefde interdisciplinaire samenwerking
Vanuit onze ervaring weten we dat de optimale integratie en coördinatie binnen 
gecompliceerde en multidisciplinaire ontwerpen zo vroeg mogelijk in het 
ontwerpproces hun plaats moeten vinden. De evidente meerwaarde van het 
voorgestelde samenwerkingsverband is het feit dat de voorgestelde experts 
haast alle facetten van de opdracht kunnen coveren. Verder verwacht het team 
dankzij zijn samenstelling dat een bepaalde ontwerpproblematiek tijdig intern 
wordt gesignaleerd, uitgediept met de opdrachtgever en getackeld. Kortom: de 
manier van werken zorgt voor een efficiënt ontwerpproces waarbij elk teamlid zijn 
specialisatie kan aanwenden.
Ons interdisciplinair team is het gewend complexe projecten uit te werken 
met bijhorende gelaagde opdrachtgeversstructuur in de context van 
overheidsopdrachten. Alle leden van het team hebben reeds ervaring met 
concrete bouwprojecten in Vlaanderen. Het is voor ons team vanzelfsprekend dat 
het in de prijsvraag gepresenteerd concept geen star vastgelegd ontwerp is, maar 
alleen een robuust kader dat vooral veel mogelijkheden moet bieden.

Materialisatie en stabiliteit
De duurzaamheid van een gebouw heeft ons inziens, naast de energetische 
aspecten, ook te maken met het toepassen van het juiste materiaal op de juiste 
plaats en dit op een zo efficiënt mogelijke manier. In het geval een theater 
hangt de materialisatie van de structuur nauw samen met het akoestisch- en 
trillingscomfort waarbij gebruik gemaakt worden ontdubbelde en voldoende 
massieve structuren om gelijktijdig gebruik van de verschillende ruimtes 
mogelijk te maken. Door middel van doordachte materiaalkeuzes trachten 
we tegelijk de CO2 voetafdruk beperkt te houden. We stellen voor de CO2 
voetafdruk van de hoofddraagstructuur met 70% te reduceren door maximaal 
met hoogovencement in plaats van Portlandcement te werken (0.0436 ipv 0.140 
kg CO2eq/kg). Daarnaast kan gebruik gemaakt van gerecycleerde granulaten 
in plaats van nieuwe grondstoffen aan te boren (20% menggranulaat type B+ 
volgens prNBN B15-001:2018).Voor de bovenbouw wordt voorgesteld te werken 
met een betonstructuur.  Rondom de grote zaal met toneel en de kleine zaal 
worden ontdubbelde dragende wanden voorzien. De dakoverspanning van 
ongeveer 16m wordt in één gerealiseerde door middel van voorgespannen 
welfsels van 40cm met een minimale druklaag van 10cm. De dakplaat wordt 
niet ontdubbelt volgens het doos-in-bak principe. In de foyer, artiestenloges en 
bergingen wordt gewerkt met een skeletstructuur samengesteld uit kolommen, 
balken en voorgespannen welfsels of breedplaten. Rondom het gebouw wordt 
een uitkragende luifel voorzien welke ingeklemd wordt in deze skeletstructuur. 
Er wordt gestreefd naar een maximale prefabricatie van de structuur. Dankzij het 
gebruik van geprefabriceerde elementen bouwen we op een snelle, economische 
en efficiënte manier. De onderbouw wordt uitgevoerd als een ter plaatse gestorte 
betonstructuur. Vanwege de hoge overlasten wordt in deze fase geopteerd voor 
een diepfundering op grondverdringende schroefpalen met beperkte lengte. 
Voor de gevels worden lichtgewicht CO2 arme betonnen elementen gebruikt, 
gecombineerd met een baksteen invulling welke lokaal geproduceerd kan 
worden in de Schelde vallei. Hiermee ontstaat een duurzame en tegelijkertijd 
onderhoudsvrije gevel voor de komende decennia. 
In het buitengebied is een sterke reductie van verharding en is er meer ruimte 
voor beplantingen. De voornamelijk inheemse beplanting zorgt voor versterking 
van de lokale biodiversiteit, waardoor er ook veel insecten en vogels in de tuin te 
zien zijn. De grotere hoeveelheid groen zorgt er voor dat er mindere opwarming 
plaatsvind in de warme periodes. Daarnaast worden in de tuin maatregelen 
genomen om het regenwater te kunnen bufferen en infiltreren, om wateroverlast 
tijdens natte periodes tegen te gaan.

PROFIT
De belangrijkste ontwerpkeuzes op gebied van architectuur, hernieuwbare 
energie en energiezuinige installaties worden rationeel bekeken, rekening 
houdend met de impact op exploitatiekosten van de verschillende componenten 
in het gebouw. Daarbij zetten we in op het volgende: 
• compacte opzet gebouwen & doorgedreven isolatie, beperking energieverlies. 
• energie opwekken door middel van PV cellen op het dak. 
• energievraag beperken door efficiente installaties & energiemonitoring.
• low tech installaties om onderhoudskosten te beperken. 
• veranderingsgericht bouwen: flexibele, toekomstbestendige ruimtes
• robuuste, onderhoudsarme materialisatie, demontabel, circulair.
• gebouworganisatie ifv economische exploitatie (met weinig personeel). 
• eenvoudig gebruik/verhuur van faciliteiten aan derden. 

We bekijken de belangrijke ontwerpkeuzes op gebied van hernieuwbare 
energie en energiezuinige installaties vanuit de Total Cost of Ownership (TCO). 
Daarbij wordt niet enkel de investering voor het (ver)bouwen in rekening 
gebracht, maar ook de kost voor het energieverbruik, het onderhoud en de 
vervangingsinvesteringen tijdens de volledige levensduur van het gebouw. 
De onderhoudskosten van de gebouwen zullen worden beperkt door de 
robuuste materialisatie, hoofdzakelijk in architectonisch beton en metselwerk. De 
ruwbouw=afbouw strategie draagt verder bij aan de robuustheid van het interieur 
dat tegen een stootje kan. Het ontwerp van de tuin is deels ook afhankelijk 
van het onderhoud, en kan in de verdere uitwerking afgestemd worden op het 
toekomstige onderhoudsniveau.
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Het team Atelier Kempe Thill architects & planners – Origin architecture & 
engineering – LOLA Landscape Architects – Theateradvies  – Kahle Acoustics – 
Ney & Partners BXL – Studie10  – wenst hun strategische aanpak en bijzondere 
ervaring inzake architectuur, restauratie, technieken, stabiliteit, theatertechniek en 
akoestiek aan te wenden om in een participatief proces samen te werken aan een 
duurzame en uitnodigende cultuursite in Oudenaarde.

Voor de planvorming en stedenbouwkundige/architecturale visie op het vlak van 
transformatie van historische sites kan Atelier Kempe Thill onder andere rekenen 
op hun kennis uit eerdere projecten in België zoals bijvoorbeeld de Harmonie 
te Antwerpen, het Maritiem Museum in Antwerpen (gewonnen i.s.m. Origin 
architecture & engineering), Transformatie Opera Gent (2de prijs i.s.m. Origin 
architecture & engineering), de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen en het 
Parlement voor de Duitstalige gemeenschap te Eupen. Daarnaast heeft Atelier 
Kempe Thill in Raiding, Oostenrijk, een karakteristieke concertzaal ontworpen, die 
zorgvuldig is ingepast in de lokale context. 

Atelier Kempe Thill bundelt voor dit project zijn krachten met Origin, zij hebben reeds 
jarenlang ervaring in de monumentenzorg en restauratie in Vlaanderen, Brussel en 
Wallonië en toonden hun kunnen met bijvoorbeeld hun projecten voor de restauratie 
en herbestemming van het Havenhuis in Antwerpen, de restauratie van de Opéra 
Royal in Luik en de restauratie van het Stadhuis van Antwerpen. Atelier Kempe Thill 
en Origin ontwerpen steeds vanuit een diepgaand onderzoek van de bestaande 
context. Deze kritische analyse vormt de voedingsbodem waaruit het ontwerp groeit 
zonder vooropgestelde stijl of vorm. De vorm ontstaat vanuit de context. Voor het 
landschapsontwerp werken we samen met LOLA Landscape Architects, recentelijk 
hebben zij in België onder andere een sportpark gerealiseerd in Genk, en werken ze 
aan een masterplan voor het historische centrum van Torhout. 

Theater Advies zorgt voor de nodige know-how op het vlak van theatertechnieken. Zij 
hebben ruime ervaring met het ontwerp en de renovatie van opera’s, concertzalen en 
auditoria. Zo werkten zij bijvoorbeeld mee aan de renovatie van het koninklijk theater 
Carré in Amsterdam, de Stadsschouwburg van Haarlem en de nieuwbouw van het 
Koningin Elisabeth Center in Antwerpen. Zij worden voor akoestiek ondersteund door 
Kahle Acoustics. Zij hebben jaren ervaring in de sector, enkele goede voorbeelden 
mbt het voorliggende project zijn de Espace des Arts Scène nationale Chalon-sur-

Saône, het theater aan het Vrijthof in Maastricht en La Maison des Arts in Epernay.
Binnen het team is de expertise van Studie10 het succesvol combineren van 
ingenieursdiensten rond duurzaamheid, gebouwtechnieken en energie. Zij 
hebben meer dan 10 jaar expertise in zowel nieuwbouw als renovatie en toonden 
hun know-how reeds aan met projecten in samenwerking met Atelier Kempe Thill, 
zoals de KdG Kunstencampus in Antwerpen en de T2 Campus en Energyville in 
Genk, welke BREEAM Outstanding is gecertificeerd. Ney&Partners ondersteunt 
het team met zijn expertise op het gebied van stabiliteit. 

Structuur en organisatie van de samenwerking
Het team wenst de focus te leggen op een integrale benadering van de opgave, 
met de aanwezige erfgoedwaarden alsook de historische, stedenbouwkundige en 
landschappelijke context als leidraad. Atelier Kempe Thill neemt daarbij de leiding 
als hoofdaannemer van het ontwerpteam. In nauw overleg met de opdrachtgever,  
gebruikers en onderaannemers wordt het ontwerp stapsgewijs ontwikkeld. Atelier 
Kempe Thill is daarbij het aanspreekpunt voor de bouwheer. 

Overzicht van teamleden en kwalificaties
Architect Atelier Kempe Thill beschikt over meerdere projectleiders met relevante 
ervaring voor de voorliggende opgave, zo hebben de voorgestelde projectleiders 
onder andere gewerkt aan een concertzaal in Raiding, zaal de Harmonie in 
Antwerpen en de nieuwbouw en renovatie van de Hogere Zeevaartschool te 
Antwerpen. Voor dit project werken we samen met een aantal onderaannemers 
met specifieke expertise op het gebied van Restauratie, landschapsontwerp, 
theatertechniek, stabiliteit, technieken, duurzaamheid en akoestiek. Zoals in de 
nota beschreven beschikken alle onderaannemers over relevante ervaring en de 
benodigde beroepskwalificaties. 

hoofdaannemer

ARCHITECT Atelier Kempe Thill

zaakvoerders Andre Kempe, Oliver Thill 

projectleider(s) Jelmer Buurma, Marc van Bemmel, Saskia Hermanek

onderaannemers

RESTAURATIE ARCHITECT Origin Architecture & Engineering

Barbara Pecheur, Griet Bronselaer

LANDSCHAPSARCHITECT LOLA Landscape Architects

Peter Veenstra, Mark Spaan

THEATERTECHNIEK Theateradvies BV

Louis Janssen

STABILITEIT Ney & Partners 

Jeroen vander Beken

TECHNIEKEN EN EPB STUDIE10

Werner Goris, Dietwin van de Walle

AKOESTIEK Kahle Acoustics

Eckhard Kahle, Cees Mulder

Referentie Atelier Kempe Thill: Franz Liszt concertzaal, Raiding Referentie Atelier Kempe Thill: Zaal De Harmonie, Antwerpen Referentie Theateradvies: Musis Sacrum, Arnhem
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Visie op budget: Een rationele ontwerpbenadering
Om binnen de gestelde budgettaire kaders een goed werkend theater te kunnen 
realiseren is een gedisciplineerde omgang met het budget noodzakelijk. We 
zetten hiervoor in op een aantal concrete uitgangspunten om een economische 
realisatie en exploitatie mogelijk te maken: 

• compact bouwen: gunstige bruto/netto verhouding en beperkt geveloppervlak.
• ruwbouw = afbouw: beperking van kostbare interieurafwerkingen en bouwtijd
• rationele stapeling van parking en theater op een compacte footprint
• erfgoed programmeren naar draagkracht, zonder kostbare ingrepen.
• low tech installatieconcept beperkt investering- en onderhoudskosten
• robuuste materialisatie beperkt bouw- en exploitatiekosten

Deze uitgangspunten passen we toe op de verschillende gebouwdelen, welke 
hieronder meer in detail worden toegelicht. Door deze aanpak wordt het grootste 
deel van het budget besteed aan de nieuwbouw, waarbij de bestaande gebouwen 
niet zeer ingrijpend verbouwd worden, waardoor de kosten hier ook lager 
uitvallen. 

Nieuwbouw
De nieuwbouw is vorm gegeven als een compact volume, met een transparante 
gevel op het gelijkvloers, en een gesloten steenachtige gevel op de verdieping. 
Hierdoor worden de kosten voor de gevel beperkt. In afwerkingsniveau in het 
interieur wordt een onderscheid gemaakt tussen de publieke zones en backstage 
zone. De backstage zone heeft een eenvoudigere afwerking waarmee kosten 
worden beperkt. 
Onder het theater bevindt zich de half verdiepte parkeergarage. Deze is natuurlijk 
geventileerd en vormt tevens het fundament voor het bovenliggende theater. Door 
parking en theater binnen dezelfde footprint te realiseren worden de kosten voor 
fundament en constructie beperkt. 

Renovatie: Brandweerkazerne
Voor de brandweerkazerne zetten we in op een hoogwaardige renovatie van de 
gevels, waarbij origineel schrijnwerk wordt hersteld en de gevel wordt hersteld en 
gereinigd. De dakbedekking wordt vervangen waarbij isolatie wordt aangebracht. 
De ingrepen in het interieur zijn beperkt, waardoor de investeringskosten voor 
binnenafwerking relatief laag zijn. 

Renovatie: Voormalige Muziekschool
Voor de voormalige muziekschool passen we een vergelijkbare strategie toe, 
de gevels worden hersteld, waarbij al het schrijnwerk wordt vernieuwd. Het 
metselwerk, de dakpannen en natuursteen elementen worden hersteld waar 
nodig. In het interieur wordt voornamelijk het gelijkvloers aangepast, om het 
gewenste programma te kunnen huisvesten. De eerste verdieping en zolder bevat 
geen programma, waardoor de investeringskost hier minimaal is. 
De renovatie van de gevel welke buiten de demarcatie van de opgave valt is 
momenteel niet meegenomen in de raming. Om een eenduidig beeld vanaf de 
straat te garanderen kunnen deze gevels aanvullend ook gerenoveerd worden, 
hiervoor is een bedrag geraamd van ca. €343.000. 

Omgevingsaanleg
De kosten voor omgevingsaanleg is beperkt ten opzichte van het door de 
bouwheer voorgestelde budget, dit komt omdat de parking is opgenomen in het 
bouwkundige budget. Hierdoor ligt de focus bij de omgevingsaanleg op groen, 
beplanting, halfverharding en meubilair, waardoor de kosten relatief laag blijven. 
Tevens kan een groot deel van de bestrating ter plekke van de dreef behouden 
blijven. 

Honorariumofferte
Gezien de complexiteit van de opgave met nieuwbouw en restauratie, 
theatertechniek en specifieke studies voor akoestiek, biedt het ontwerpteam de 
offerte betreffende het honorarium aan voor 12% voor het bouwkundige deel, en 
7% voor de omgevingsaanleg. 

Kostenbeheersing
Kostenbeheersing is geen op zichzelf staande doelstelling. Als ontwerpteam 
zijn we ons ten volle bewust van het wezenlijke belang van dit onderdeel van 
de opdracht. Kostenbeheersing staat voor ons steeds nauw in verband met 
het bewaken van het vastgelegde concept, de beoogde kwaliteit, de bewaking 
van de planning en de inachtneming van de onderhoudskosten na realisatie. 
Kostenefficiëntie vraagt dan ook een meervoudige aanpak zodat de werf 
voldoende robuust kan zijn. In de beginfase van een project, zeker bij renovatie, is 
altijd een mate van onzekerheid aanwezig is op het gebied van kosten. Om dit te 
ondervangen is in deze fase van het project is 10% van het budget gereserveerd 
voor oonvoorziene kosten. 

Naarmate de studie vordert, zal door studie het globale budget verder worden 
gespecificeerd en opgesplitst in detailbudgetten op basis van de verdere 
projectdefiniëring. Wordt het vastgelegde detailbudget (bv onderdeel technieken, 
vast meubilair, etc.) overschreden dan wordt eerst op niveau van dit onderdeel 
onderzocht of besparingen mogelijk zijn. Wanneer dit niet haalbaar is, wordt het 
effect van de overschrijding op het globale budget onderzocht. Een gelijkaardig 
systeem geldt voor de budgettaire impact van gunstige wijzigingen: Opbouwen 
van een reserve of vrijgekomen budget toekennen aan andere posten? Door 
budgetcontrole zal tijdig aangegeven worden wanneer het risico op een de 
overschrijding van de interne “buffer” (reserve) ontstaat ten gevolge van 
onvoorziene of onverwachte gebeurtenissen.

Om in deze fase van het project budgettaire flexibiliteit in te bouwen werken 
we met een kit of parts strategie: dit betekent dat in overleg met de bouwheer 
besloten kan worden welke delen van het ontwerp absoluut uitgevoerd moeten 
worden en met welk afwerkingsniveau. Mocht het nodig zijn om besparingen 
door te voeren dan zou dat bijvoorbeeld mogelijk zijn bij de nieuwbouw van 
de artiestenzone, de renovatie van daken, en bij de mate van vernieuwing 
van bestaande technieken en de keuze voor bepaalde duurzame technieken. 
Uiteraard dienen hierbij steeds weloverwegen keuzes gemaakt te worden waarbij 
factoren als functionaliteit, toegankelijkheid en total cost of ownership ook een rol 
spelen. 

Budgetcontrole
Op basis van de werfplanning en het resultaat van de aanbestedingen wordt 
een  finanancieel plan opgesteld en bijgehouden (inschrijvingsbedrag, meer- 
en minwerken, varianten, etc.). Budgetcontrole heeft niet alleen als doel het 
vooropgestelde budget te bewaken, maar zorgt ook voor overeenstemming 
tussen de uitgaven en de uitgevoerde werken. Dit betekent een kritische controle 
van de conformiteit van de aanbestedingsdossiers, de analyse en de controle van 
de vorderingsstaten en de herzieningskosten het opstellen van de eindafrekening 
en verlenen van bijstand aan de opdrachtgever bij geschillen. Bij het opstarten 
van de verschillende deelfases moeten er telkens vier belangrijke evaluaties 
gebeuren op het vlak van budgetbeheer, namelijk: de actualiteit van het budget, 
programma, kostenraming en uitvoeringsdossier.

Begroten en onderhoudskost
Een gebouw kost in de werkingsjaren ná oplevering veel méér dan de initiële 
investeringsbedragen. Het getuigt dan ook van ‘goed huisvaderschap’ om het 
totale kostenplaatje te durven opmaken met de synthese van éénmalige kosten 
en jaarlijkse onderhoudskosten. Het bouwbudget stricto sensu mag dan ook 
slechts als één van de budgettaire parameters beschouwd worden. De kostprijs 
van de bouwcampagne moet gelinkt worden aan de werkingskosten van de 
volgende decennia. De kosten en baten van energieverbruik, onderhoud, 
duurzaamheid van materialen en technieken, maintenance contracten, ... ze 
moeten allen in rekening worden gebracht om de  financiële return van bepaalde 
keuzes correct te evalueren.


