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Speelveld.

Als architect is het verleidelijk om meteen in stenen te denken wanneer 
de vraag naar huisvesting wordt gesteld. Maar eigenlijk zien we dan 
maar de helft van het vakgebied. Architectuur bestaat bij gratie van de 
leegte tussenin. En omgekeerd. Interieur en landschap gaan altijd een 
wederzijdse relatie aan. 

Daarom presenteren we u in de eerste plaats een speelveld. (Met 
daarin  bijzondere gebouwen.)



Ontwerp.

Ons ontwerpvoorstel wordt gekenmerkt door ingrepen met 
een impact op schaal van de stad, de wijk en de site. Samen 
vormen deze een nieuwe en breed inzetbare omgeving voor 
de cultuurbeleving in Oudenaarde. Niet één gebouw, maar een 
publieke cultuursite.  

(1) Het ontwerp vertrekt van het 
landschap. Door de introductie 
van 4 publieke buitenruimten - de 
dreef, het vijverbos, de middentuin 
en het eventplein - maken we een 
sterke verbinding tussen de markt 
van Oudenaarde, De Woeker en het 
Liedtspark.

(2) Omdat de dreef ook historisch 
van veel belang is voor de relatie 
tussen het stadscentrum en het 
Liedtspark, leggen we hier de 
hoofdtoegang tot De Woeker. 
Daarmee komt deze ook mooi 
centraal tussen de verschillende 
functies op de cultuursite te liggen.

(3) De middentuin is - samen met 
de ommegang die eromheen 
loopt - het verbindende hart 
tussen de verschillende functies 
op de site. De organisatie ervan 
maakt het mogelijk om deze 
ook voor meer intieme outdoor 
cultuurprogrammaties in te zetten.

(4) Het eventplein - tevens de ruimte 
waar de logistieke afwikkeling 
voor beide zalen plaatsvindt - 
is een multi-inzetbare outdoor 
cultuurruimte. Deze kan samen 
met beide zalen geprogrammeerd 
worden, of autonoom functioneren. 
Ze heeft via de middentuin een 
rechtstreekse verbinding met de 
foyer en de bar en vestiaire.

(5) Het vijverbosje is een wat 
ruwere, natuurlijke ruimte (met 
waterberging), een verlenging van 
het Liedtspark. 

Deze kan tijdelijk ingericht worden 
als ‘festival’ruimte en dan samen 
met het eventplein functioneren. 
Voor beide maken grote 
gevelopeningen de verbinding met 
de nieuwe zaal.

(6) De nieuwe zaal en aanhorig 
programma  is ondergebracht 
in een subtiel gebeeldhouwd en 
gematerialiseerd volume, met een 
alzijdig architecturaal karakter. Er 
zijn geen achterkanten. Meer nog: 
het is een nieuwe voorzijde aan het 
Liedtspark.  

(7) De ommegang, die ook de 
centrale foyer omvat, verbindt 
alle cultuurruimten op de site. 
Monumentale openschuivende 
ramen maken dat het een 
beschermde binnenruimte kan zijn, 
dan wel een open perystilium. De 
maatvoering laat het gebruik als 
tentoonstellingsruimte toe.

(8) De horeca wordt in de 
historische brandweerkazerne 
ondergebracht. Daar kan ze 
zowel de cultuursite bedienen 
als aansluiting vinden op het 
stadscentrum. 

(9) De onderlinge compositie van 
de tuinen en de gebouwen zorgt 
voor een speelveld met grote 
flexibiliteit in gebruik, van één 
groot cultuurevent tot separate en 
parallelle voorstellingen. 
We beogen met deze compositie 
een samenhang, waarbij toch recht 
wordt gedaan aan elke specifieke 
deelruimte.
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De dreef vormt de verbinding tussen de Markt van Oudenaarde, cultuursite De 
Woeker, en het Liedtspark. Langs de historische muur, onder de kruinen van de 
bomen, wordt een ruim wandel- en fietspad voorzien dat aansluit op de bestaande 
wegels door en rond het park. Naast dit pad, door aanplanting gescheiden, voorzien 
we een nieuwe ‘erf’ruimte die de hoofdentrée tot De Woeker markeert.

De keuze om de toegang aan deze zijde te leggen, is belangrijk. Ze versterkt de 
rol van de dreef in het publieke domein van de stad en weerlegt de idee dat de 
nieuwe zaal aan de achterzijde van de site zou komen te liggen. Met deze opstelling 
vermijden we sowieso de notie van een achterzijde: de site ontwikkelt zich aldus als 
een functioneel en architecturaal alzijdig geheel.



De hoofdentrée tot de site 
activeert de dreef en bevestigt 
deze als een belangrijke 
publieke ruimte tussen de 
Markt en het Liedtspark. 
De nieuwe zaal vormt een 
kopgebouw, en dus een 
nieuwe voorzijde aan het park, 
terwijl de foyer een doorkijk 
biedt naar de middentuin, 
de bestaande boom en de 
bestaande zaal.

Profielsnede door de dreef: 
de sculpturale vorm van het 
nieuwe gebouw zorgt voor 
gepaste afstanden en voor een 
sterke visuele relatie met het 
Liedtspark.
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De middentuin is het meer 
intieme hart van de cultuursite. 
Samen met de ommegang 
verbindt ze de foyer, met de 
nieuwe en de reeds bestaande 
zaal.

Het is een fijne buitenruimte 
bij de foyer, maar de tuin 
kan evengoed autonoom 
geprogrammeerd worden voor 
een kleinschalig buitenconcert.

De relatie van de middentuin 
en de ommegang tot beide 
zalen en het eventplein.
De ommegang zorgt tevens 
voor een beschermde toegang 
voor rolstoelgebruikers tot de 
bestaande zaal.

snede EE’N



Het eventplein, dat even-
eens als logistieke zone 
functioneert, heeft via ruime 
gevelopeningen een sterke 
functionele relatie met beide 
zalen. De podia kunnen aldus 
opengesteld worden naar het 
eventplein voor een openlucht 
programmatie.

Door de ligging kan het plein 
ook gedeeld worden met de 
academie. Het heeft een open 
en ongedwongen sfeer die 
verlengd kan worden tot op de 
podiumruimte van de nieuwe 
zaal.

Er is een functionele en visuele 
relatie tussen de middentuin, 
het eventplein en de academie.
Het ‘kruispunt’ in de 
ommegang zorgt ervoor dat 
de middentuin aangesloten 
is op de logistieke zone, en 
dat de site - eventueel zelfs 
samen met de academie en de 
speelplaats - als één geheel 
kan werken.  - De knoop 
ontknoopt.

snede EE’



Het vijverbos is een wat ruwere, natuurlijke ruimte (met waterberging), een verlenging 
van het Liedtspark. Deze kan tijdelijk ingericht worden als ‘festival’ruimte en dan 
samen met het eventplein functioneren. Voor beide maken grote gevelopeningen de 
verbinding met de nieuwe zaal. 

Het architecturale beeld van het nieuwe gebouw is aan deze zijde bewust 
evenwaardig met de overige zijden. De nieuwe zaal vormt een kop van de cultuursite 
aan het Liedtspark.

Het vijverbos heeft een dynamisch karakter door de wisselende waterstand. De 
natuurontwikkeling is eerder spontaan en versterkt de biodiversiteit. Dit kadert in 
een geintegreerde visie rond natuur-inclusief ontwerp, waar ook gevelbegroeiing en 
nestvoorzieningen voor insecten en vogels onderdeel van zijn.

Zicht vanuit het park naar 
de cultuursite en de nieuwe 
zaal. Het vijverbosje is een 
natuurlijke en biodiverse 
verlenging van het park. Het is 
een ravot- en verblijfsruimte die 
ook cultureel geprogrammeerd 
kan worden, samen met de 
nieuwe zaal.



Referentie Horst Festival, 
waarbij landschap, bestaande 
gebouwen en elk jaar specifiek 
ontworpen paviljoenen, 
samensmelten tot een 
boeiende festival-omgeving. 

Zoom inplantingsplan - 
vijverbos (zwart-wit), 

Tegen het nieuwe gebouw 
aan, biedt het vijverbosje 
toegang voor vrachtwagens 
richting eventplein. Vanop het 
eventplein kunnen de laad- en 
lospoorten van de beide zalen 
bereikt worden. We situeren 
deze allebei in een diepe nis, 
zodat akoestische overlast 
van het laden en lossen kan 
vermeden worden.
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GELIJKVLOERS:

0.1 toegangsplein
0.2 overdekte hoofdtoegang De   
 Woeker 
0.3 toegang tot ondergrondse   
 parkeergarage voor wagens
0.4 30 bovengrondse fietsenstallingen
0.5 flauwe trap met fietsgoot naar   
 ondergrondse fietsenstallingen
0.6 toegang artiesten
0.7 publieke trap + lift naar   
 parkeergarage
0.8 binnentuin, koppelbaar met foyer
0.9 cultuurplein, inzetbaar als   
 logistieke ruimte +    
 overloop parking
0.10 nooduitgang parking, + shortcut  
 naar entree    
 muziekacademie
0.11 reservatie schacht RWA
0.12 waterrijke tuin met wadi als   
 zittribune

1.1 inkomsas
1.2 ontvangstzone
1.3 onthaalbalie
1.4 rondgang

1.5 berging ontvangstzone met ruimte  
 voor mobiele bar
1.6 centraal sanitair

2.1 foyer grote zaal
2.2 vestiaire grote zaal
2.3 berging
2.4 decentraal sanitair grote zaal
2.5 toegankelijk sanitair
2.6 poetsberging
2.7 trap naar regie
2.8 vaste tribune
2.9 podiumzone met multifunctioneel  
 gebruik
2.10 back stage
2.11 laadplatform
2.12 akoestisch sas leveringen
2.13 artiesteningang
2.14 koppelbare kleedruimte
2.15 kleedruimte met aangepaste   
 sanitaire     
 voorzieningen  
2.16 trap naar bovenliggende  
  artiestenruimten
2.17 lift naar parking, artiestenruimten  
 en berging toneel

3.1 bestaande zaal
3.2 aangepaste laad- en losvoorziening
3.3 toegankelijke entree bestaande   
 zaal via rondgang
3.4 vestiaire bestaande zaal
4.1 kitchenette vergaderzalen
4.2 poetsberging
4.3 bestaande stookplaats
4.4 enkele vergaderzaal
4.5 enkele vergaderzaal
4.6 koppelbare vergaderzaal
4.7 koppelbare vergaderzaal

5.1 lift kantoren
5.2 nieuw trappenhuis kantoren
5.3 (aangepast) sanitair kantoren
5.4 vergaderzaal kantoren
5.5 kitchenette kantoren
 
6.1 dienstingang / leveringen keuken
6.2 sanitair personeel cultuurcafé
6.3 bergingen cultuurcafé
6.4 bereidingskeuken, inzetbaar voo 
 cultuurcafé en foyer
6.5 bar, inzetbaar voor foyer



De foyer is een luchtige maar 
toch robuuste ruimte, die 
meervoudig geprogrammeerd 
kan worden. Aan de ene zijde 
biedt ze toegang tot de nieuwe 
zaal, aan de andere zijde 
maakt ze de verbinding naar 
de horeca, de bestaande zaal 
en de back-office.

De verbinding met de nieuwe 
zaal wordt opgeluisterd door 
een zenitale daglichtival en een 
geleding die ingegeven is door 
de structuur van het gebouw.

De ommegang, die ook de 
centrale foyer omvat, verbindt 
alle cultuurruimten op de site. 
Monumentale openschuivende 
ramen maken dat het een 
beschermde binnenruimte 
kan zijn, dan wel een open 
perystilium. 

De ommegang brengt 
structuur, maar wordt tevens 
gekenmerkt door een grote 
variatie aan zichten en relaties.



zoom plattegrond +0



snede CC’

snede EE’

scenario I
zittend optreden

scenario II
staand optreden

scenario III
event (bv festival)

De afmeting en uitrusting van 
de nieuwe zaal voldoen aan het 
programma van eisen. Een aantal 
specifieke voorzieningen leiden 
daarbij tot een bijkomende flexibiliteit 
in gebruik:



EERSTE VERDIEPING:

1.1 lift en trap naar backstagezone
1.2 kleedruimte met aangepaste sanitaire voorzieningen
1.3 koppelbare kleedruimte
1.4 koppelbare kleedruimte
1.5 artiestenfoyer met uitzicht op de watertuin en het park
1.6 sanitair voor artiesten
1.7 sanitair voor artiesten
1.8 berging podium
1.9 voorbehouden technische ruimte

2.1 mogelijke uitbreiding voor concessiehouder cultuurcafé

3.1 nieuwe verticale circulatie kantoren
3.2 kantoor stafmedewerker
3.3 kantoor cultuurfunctionaris
3.4 poetsberging
3.5 schepen van cultuur



Het podium kan ook afgesloten 
worden van de zaal en zich 
oriënteren op het eventplein, 
of functioneren als staande (en 
kleinere) concert-venue.

Ondanks de dynamische relatie 
die we tussen het interieur en 
het exterieur voorzien, kan de 
nieuwe zaal ook een echt, bijna 
klassiek aandoend, intimistisch 
theater- en concertinterieur zijn.

We voorzien daarbij een vaste 
tribune. De eerste rijen van de 
parterre kunnen weggenomen 
worden en vervangen door een 
vlakke vloer.



SNEDEN - De sneden tonen de compositie van de binnenruimten en volumes, 
de proporties van de binnenruimten en de verhoudingen van de gebouwen tot de 
directe omgeving. Daarbij valt op dat we aan de zijde van de dreef en van het park 
een ‘kraag’ voorzien tegen de nieuwe zaal. Deze huisvest alle dienende functies 
(achtertoneel, berging, artiestenfoyer, kleedkamers, technische bergingen, ...) voor 
de nieuwe zaal.

snede AA’

snede BB’



Aan de zijde van de Woeker 
wordt de leemte tussen de 
brandweerkazerne en de 
historische school aangeheeld 
met een nieuw gebouw. Dit 
vormt de kop van de foyer en 
huisvest de keuken op het 
gelijkvloers en de back-office 
kantoren op de verdieping.

Het gebouw vrijwaart de 
verzorgde hoekdetaillering van 
het historische schoolgebouw.

snede CC’

snede DD’



GEVELS - De gevels tonen de sculpturaliteit en de ritmering in het nieuwe gebouw. 
De ritmering is een combinatie van uitstekende penanten, die een schaalverkleining 
in het volume introduceren, en de compositie van de raamopeningen. Binnen deze 
raamopeningen bestaat een duidelijke hiërarchie tussen grotere, meer voorname, 
ramen die zich aan de meer publieke ruimten bevinden, en kleinere, eerder 
functionele ramen. Beide zijn echter belangrijk voor het beeld, dat schippert tussen 
monumentaliteit en informaliteit. Lintelen, luifels, nissen, nestkasten en geintegreerde 
zitbanken vullen dit beeld aan.

Gevel aan de straat

Gevel aan het eventplein en de speelplaats



Het gebouw waarin de nieuwe 
zaal zich bevindt, wordt 
uit massieve en robuuste 
materialen gerealiseerd. 
Baksteen, beton en houten 
ramen vormen een ingetogen, 
maar verzorgd gedetailleerd 
geheel.

Gevel aan de dreef

Gevel aan het park



PARKEREN EN MOBILITEIT - We begrijpen de noodzaak van een ruime 
parkeervoorziening op de site, en ondersteunen de idee dat deze voorziening 
meervoudig gebruikt kan worden voor zowel de cultuursite als de stad. Tegelijkertijd 
zijn we ervan overtuigd dat de draagkracht van de site overschreden wordt bij de 
realisatie van de nieuwe infrastructuur in combinatie met een maaiveldparking met 
de vereiste capaciteit. Zelfs als het rekenkundig kan, dan laat het weinig ruimte 
voor kwaliteit in het publieke domein. Bovendien is het, nu de site sowieso voor een 
omvangrijke transitie staat, hét moment om voor een structurele oplossing te kiezen.

We stellen daarom voor om een ondergrondse parking te voorzien, onder het 
gebouw met de nieuwe zaal en het eventplein, waar het maaiveld hoe dan ook 
verhard is. Deze parking heeft een capaciteit van 84 autostaanplaatsen (waarvan 5 
voor mensen met een beperking), en herbergt daarnaast ook 30 fietsstaanplaatsen. 
De parking maakt met lift en trap een verbinding naar de dreef. Een tweede trap komt 
uit op het eventplein en maakt een snelle verbinding met de academie.

Bovengronds kunnen 24 autostaanplaatsen op het eventplein voorzien worden. 
Dit verhindert de werking van de logistieke zone niet. We bekijken graag met de 
opdrachtgever binnen welk regime deze plaatsen gebruikt kunnen worden. Zijn ze 
uitzonderlijk? Of zijn ze juist eerder voor dagelijks gebruik (bv. voor personeel van 
de cultuursite en de academie)? Aan de zijde van de dreef zijn er bijkomend nog 30 
fietsstaanplaatsen voorzien, vlakbij de hoofdentrée.

De site wordt hiermee geconsolideerd als een stadsparking, wat gezien de 
aanwezigheid van de beide zalen logisch is. Ze werkt samen met de overige 
(maaiveld)parkings in de omgeving (bv. bij piekevenementen). Bij een verdere ver-
duurzaming van de mobiliteit zijn het eerder deze laatste die in aanmerking komen 
voor opheffing en herontwikkeling. 

 



KELDERVERDIEPING

1.1 toegangshelling wagens
1.2 flauwe trap met fietsgoot
1.3 publieke trap en lift
1.4 84 parkeerplaatsen, waarvan 5 aangepaste   
 plaatsen
1.5 30 fietsstalplaatsen
1.6 noodtrap + shortcut naar entree muziekacademie
1.7 tank voor regenwaterrecuperatie

2.1 traplift voor toegankelijkheid artiestenruimtes
2.2 traplift voor toegankelijkheid podium2.3   
 bijkomend (aangepast) sanitair artiesten



Duurzaamheid.

Duurzaamheidsmeters vormen een steeds belangrijker instrument in de transitie naar 
een duurzame gebouwde omgeving. Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid 
hanteert de duurzaamheidsmeter GRO bij alle bouwprojecten onafhankelijk van 
schaal en functie, om zijn ambitie op het vlak van duurzaamheid en circulair bouwen 
te realiseren. De ambitie van GRO is om via een geïntegreerd ontwerpproces tot 
toekomstgerichte, comfortabele gebouwen te komen waarin sterk wordt ingezet op 
circulair bouwen. Aan de hand van 26 criteria binnen categorieën People, Planet 
& Profit wordt de integrale duurzaamheid van het gebouw beoordeeld en gestuurd 
tijdens het ontwerpproces.

We voorzien in basis de certificatie van het project aan de hand van de GRO-
methodiek.Het zou in de huidige wedstrijdfase te ver leiden om elk van de 26 criteria 
uitvoerig te bespreken. We beperken ons daarom tot een aantal thema’s die reeds 
duidelijk naar voor komen in het ontwerp en onderwerp zijn van onze geintegreerde 
benadering van duurzaamheid.

1. SOCIO-CULTURELE BETEKENIS - Het project betekent een verderzetting 
van het gebruik van een bestaande en architecturaal interessante site. Het verleent 
deze site verder betekenis en versterkt haar positie in de stad. Belangrijk daarbij is 
het herstel van de relatie tussen de binnenstad en het Liedtspark. Door een juiste 
plaatsing en adressering van het nieuwe programma, wordt een nieuwe voorzijde 
aan het park gecreëerd. Dit kan een start zijn voor de opwaardering van de 
overige randen van het park en draagt zeker bij aan de inbedding van De Woeker 
in de socio-culturele beleving van Oudenaarde. Dierbaarheid is een belangrijke 
voorwaarde voor duurzaamheid.

2. MEERVOUDIG EN GEDEELD GEBRUIK - We hebben niet alleen een gebouw, 
maar een heus speelveld gemaakt voor de culturele programmatie. De onderlinge 
compositie van de tuinen en de gebouwen zorgt voor een grote flexibiliteit in gebruik, 
van één groot cultuurevent tot separate en paralle voorstellingen. Bovendien is 
de functionele organisatie zo opgevat dat specifieke ruimten ook gedeeld kunnen 
worden met externen. Dit is niet alleen belangrijk voor de inbedding in de stad, maar 
is ook een duurzame vorm van materiaal- en ruimtegebruik.

3. CIRCULARITEIT - In de eerste plaats hebben we het project opgevat als 
een circulair ontwerp op verschillende schalen; terrein, structuur, gebouwschil, 
technieken, ruimten en meubilair. Dit moet er toe leiden dat de gebouwen niet enkel 
aanpasbaar zijn in de toekomst, maar dat de gebruikte elementen ook hergebruikt 
kunnen worden in andere projecten. Deze opdeling is logisch en ingeburgerd gezien 
de zeer verschillende levenslopen van deze elementen binnen het project.

De akoestische eisen (transmissie- en omgevingsgeluid) voor de nieuwe zaal maken 
dat we hiervoor met een zeer massieve gevel- en dakstructuur moeten werken. Dit is 

We beschrijven onze visie op duurzaam-
heid aan de hand van een aantal thema’s 
die verder reiken dan alleen de energie-
prestaties van het ontwerp.
 



op zich een enigszins negatief uitgangspunt voor de circulariteit. We ondervangen 
dit door elders in het ontwerp - bijvoorbeeld in de tuinaanleg, de ruwbouw van de 
ommegang, alle interieuraankledingen, de montage van de technische installaties, 
... - wel maximaal op circulair materiaalgebruik in te zetten. We gebruiken daarbij 
(naast GRO) de TOTEM-meter om de meest duurzame materiaalkeuzes en montage-
principes te kunnen maken.

De structuur van de ommegang wordt opgevat als een demonteerbare hybride 
structuur van slanke geprefabriceerde betonnen kolommen, stalen moederbalken 
en houten juffers, met daarop een uit houten delen samengestelde dakplaat. De 
materialen worden elk op hun eigenschappen gebruikt en vormen samen een 
elegante structuur met handzame onderdelen die eenvoudig gedemonteerd en 
gerecupereerd kunnen worden.

In het interieur passen we voor de vloer-, wand- en plafondbekledingen materialen 
toe die zuiver zijn en een minimale CO2-uitstoot hebben. We monteren deze in functie 
van een eenvoudige en schadevrije demontage. Hetzelfde geldt voor het ontwerp 
van alle vast meubilair.

Een veranderend gebouwgebruik, de ontwikkeling van nieuwe technieken (bv. 
databekabeling) en slijtage leiden ertoe dat de technieken en systemen een levens-
duur hebben van maximaal 10 à 20 jaar. We houden de installaties, kanalen en 
bekabeling toegankelijk en losstaand van de ruwbouw zodat deze onderhouden en 
gewijzigd kunnen worden met minimale ingrepen.

In de maaiveldaanleg realiseren we de verhardingen uit een combinatie van 
herbruikte betontegels en (verzaagde) herbruikte Stelcon-platen. Niet herbruikbaar 
puin uit de te slopen gebouwen en gebouwdelen, wordt gebroken en zal als 
onderlaag voor de verharding dienen.

4. ENERGIEPRESTATIE - Het project wordt voor de bepaling van het wettelijk 
opgelegde E-peil opgedeeld in een aantal functionele eenheden met elk een eigen 
eis:
- Kantoor: E55;
- Bijeenkomst hoge bezetting (grote zaal): E65
- Bijeenkomst cafetaria/refter: E60
- Technische ruimten: E45
- Gemeenschappelijk: E55
- …
Op basis van deze eisen wordt een oppervlakte-gewogen eis vastgelegd. Deze eis 
zal rond E55 liggen. We engageren ons om beter te doen en een globaal E-peil van 
E45 te behalen.



We zetten in eerste instantie in op maatregelen die de energievraag beperken en 
een lange levensduur hebben: we construeren compacte gebouwen met een goede 
daglichttoetreding en met een luchtdichte goed-geïsoleerde gebouwschil. Bijkomend 
wordt oververhitting op passieve wijze beperkt door:

• Het voorzien van een buitenzonwering in de vorm van screens op de   
 oriëntaties met veel bezonning;
• Het zo veel mogelijk vrij houden van de massieve structuur: zo wordt er   
 optimaal gebruik gemaakt van de thermische inertie;
• Het voorzien met groendaken op de lagere volumes (de groendaken werken  
 als thermische buffer).

Om te voldoen aan de eisen rond energieprestatie wordt een efficiënte technische 
installatie voorzien:

• Ventilatie met warmteterugwinning; 
• Warmteopwekking aan de hand van een combinatie van een warmtepomp  
 met grondboringen en een gasketel;
• Koudeopwekking door free-cooling van de warmtepomp met grondboringen,  
 eventueel aangevuld met een lucht-water warmtepomp;
• Warmteafgifte op lage temperatuur;
• Het plaatsen van PV-panelen op de daken.

Om te voorkomen dat het geplaatst vermogen aan koeling voor de grote zaal door 
zijn hoge bezettingsgraad te hoog wordt, kan er een koud water vat geplaatst 
worden. Dit vat wordt gedurende 24h gekoeld door een combinatie van de hierboven 
beschreven technieken. Tijdens de voorstelling van 3h wordt de ruimte gekoeld met 
de koude uit het vat. Op deze manier moet het koelvermogen maar 1/8e bedragen 
dan wanneer er enkel momentaan gekoeld wordt.

In dit scenario houden we er rekening mee dat bepaalde delen van de bestaande 
gebouwen nog een hoge temperatuurbron nodig hebben om te verwarmen. Daarom 
dat voor de pieklast nog een hoogrendementsketel wordt voorzien. Graag stellen we 
aan de bouwheer tijdens het ontwerp enkele voorstellen voor die ‘gasloos’ zijn – of 
zelfs CO2-neutraal. Dit vergt echter wel grote duurzaamheidsambities en het is van 
belang deze in goed overleg af te stemmen.

5. WATERROBUUST EN NATUUR-INCLUSIEF ONTWERP - Er wordt optimaal 
ingezet op regenwaterrecuperatie en het bufferen van water om overbelasting 
van de riolering te voorkomen. Dit laatste speelt op verschillende aspecten: het 
grote merendeel van de open ruimte blijft onverhard of kent een waterdoorlatende 
halfverharding). Dit levert een belangrijke bijdrage aan het bodemwaterpeil. Dit wordt 
verder aangevuld met de realisatie van een buffervijver tussen het Liedtspark en 



het nieuwe gebouw. Het uitgangspunt voor de buffercapaciteit van deze permanent 
natte zone is de buffering van een (100 jarige) piek-regenbui, waarbij met vertraging 
integraal in de bodem geirrigeerd kan worden, dan wel vertraagd afgevloeid naar 
bestaande waterlopen. De groendaken op de lagere volumes zorgen ook voor een 
vertraagd afgeven van regenwater naar de riolering. 

Voor de sociale dienstencampus van De Ideale Woning zijn we nog een stap verder 
gegaan met de uitwerking van een waterinfrastructuur die zowel voor regenwater, als 
grijs en zwart water een volledige onafhankelijkheid van de riolering beoogt. Dit vergt 
een on-site waterzuivering, zodat het grijs en zwart water ook integraal hergebruikt, 
dan wel vertraagd in bodem of waterloop geloosd kan worden. Dit vergt tevens een 
grotere waterbuffering. Of deze optie mogelijk is, is afhankelijk van de specifieke 
context, maar we wensen deze ook hier graag met de opdrachtgever te bestuderen.

De (landschaps-)architectuur is de drager van biodiversiteit. Zeker in een verdichte De (landschaps-)architectuur is de drager van biodiversiteit. Zeker in een verdichte 
stedelijke omgeving is een veerkrachtig ecosysteem, dat extremen (hitte, regen, stedelijke omgeving is een veerkrachtig ecosysteem, dat extremen (hitte, regen, 
fijnstof en lawaai) tempert, van groot belang voor de leefkwaliteit. fijnstof en lawaai) tempert, van groot belang voor de leefkwaliteit. 



Het Natuur-Inclusief Ontwerp (NIO) zet in op een maximale synergie tussen de Het Natuur-Inclusief Ontwerp (NIO) zet in op een maximale synergie tussen de 
ontworpen ruimte en het ecosysteem. Er worden letterlijk maatregelen genomen die ontworpen ruimte en het ecosysteem. Er worden letterlijk maatregelen genomen die 
een co-habitatie van mens, dier en plant mogelijk maken. Dit vereist een afstemming een co-habitatie van mens, dier en plant mogelijk maken. Dit vereist een afstemming 
tussen het ruimtelijk concept, de open ruimte, de gebouwen, en bouwmaterialen en tussen het ruimtelijk concept, de open ruimte, de gebouwen, en bouwmaterialen en 
de detaillering ervan. Deze gebeurt op maat van het lokale biotoop.de detaillering ervan. Deze gebeurt op maat van het lokale biotoop.

Concrete voorbeelden zijn:Concrete voorbeelden zijn:

• Plant- en boomkeuzes in functie van het behoud en de versterking van de
lokale biodiversiteit (zowel flora als fauna);

• Onderbegroeiing met fijnmazige wortel- en stamstructuur in functie van het
nesten van kleine dieren (bv. egels);

• Maximaal werken met open voegen in functie van het vasthouden van zaden
en het nesten van insecten;

• Gebouwplinten met open voegen (met geintegreerde, harde bescherming
van het regenscherm en de isolatie) in functie van het nesten van kleine
knaagdieren en insecten;

• In de architectuur geintegreerde klimvoorzieningen - zoals kolommen, luifels,
gevelroosters of claustra’s - in functie van de gevelbegroeiing;

• Consoles in de vorm van nestkasten voor kleine vogelsoorten (bv. huismus,
spreeuw en gierzwaluw) waar de bakstenen penanten in de gevel de
betonnen daklijn ondersteunen.

Naast deze ontwerpgebonden maatregelen is een lange-termijn samenwerking Naast deze ontwerpgebonden maatregelen is een lange-termijn samenwerking 
nodig met experten, ontwerpers, de bouwheer en de gebouw-beheerders tijdens het nodig met experten, ontwerpers, de bouwheer en de gebouw-beheerders tijdens het 
gebruik.gebruik.

6. AKOESTIEK - In projecten waar verschillende functies samen worden geplaatst
speelt de akoestiek een belangrijke rol. Verschillende gebruikers moeten van het
gebouw gebruik kunnen maken zonder elkaar te storen of anderen te storen.
We bekijken aan de hand van de gangbare normen welke maatregelen naar lucht- 
en contactgeluidisolatie, gevelgeluidisolatie, installatiegeluid en ruimteakoestiek bij
de verschillende functies horen. Waar nodig worden deze voorstellen gestaafd met
numerieke berekeningen aan de hand van een 3D-model.

GROTE ZAAL -  In de grote zaal wordt een houten afwerking gebruikt. Deze 
afwerking kan een verschillende akoestische functie hebben:

• Een vlakke beplating die reflecterend werkt;
• Een geperforeerde afwerking waarachter een spouw met minerale wol

geplaatst wordt, deze werkt absorberend;
• Een beplating die onder een hoek geplaatst wordt, zodat het geluid

verstrooid wordt over de ruimte (diffuserende werking).

De betonnen consoles in 
de vorm van nestkasten zijn 
een voorbeeld van hoe het 
natuur-inclusief ontwerp 
aanleiding is voor een 
specifieke architectuur en 
monumentaliteit.



Het plafond van coulissen en de theatertoren wordt deels afgewerkt in een 
hoogperformant akoestische absorberend materiaal zoals in de massa gekleurde 
houtvezelcementplaten met minerale wol achter.

Door het afwisselend afwerken van de verschillende vlakken van de grote zaal met 
de verschillende varianten (absorberend, reflecterend en diffuserend), kan men 
zeer precies de gewenste nagalmtijd bereiken. We streven naar een nagalmtijd van 
1.2s, welke eventueel nog aangepast kan worden door het aanvullend plaatsen van 
akoestische gordijnen rondom het speelveld, afhankelijk van het type voorstelling. 
Zo zal versterkte muziek een lagere nagalmtijd vragen dan een orkest met beperkte 
opstelling. Boven het speelveld worden grote reflectoren opgehangen om het geluid 
bij een klassiek optreden de zaal in te werpen en de luidheid op het speelveld te 
beperken.

De inblaas van verse lucht in de grote zaal zal gebeuren via roosters verdeeld 
over de vloer van het publieksgedeelte. Door het toepassen van een groot aantal 
roosters kan de inblaassnelheid zeer laag liggen wat het comfort voor de gebruikers 
verzekert, en het installatiegeluid in de zaal sterk beperkt.

Om geluidsoverdracht tussen de grote zaal en de rest van gebouw en de 
buitenomgeving te voorkomen, wordt de zaal akoestisch ontkoppeld van zijn 
omgeving. De betonnen schil van de zaal ligt trillingsdempend op op de structuur 
van de onderliggende parkeergarage. Deze ontkoppeling gebeurt ter plaatse van 
de aanzet van de wanden op de vloer. Om de vloer te ontkoppelen wordt een 
trillingsdempend ontkoppelende verhoogde vloer voorzien voor heel de zaal. De 
spouw tussen verhoogde vloer en draagstructuur wordt opgevuld met minerale wol 
en is minimaal 10cm breed maar kan breder worden om het verlopen van technieken 
toe te laten.

De omliggende ruimtes wordt voorzien van een zwevende dekvloer en voorzet-
wanden om voldoende geluidisolatie te bekomen naar de grote zaal toe.

RUIMTEAKOESTIEK - In de publieksruimtes wordt een aangenaam akoestisch 
comfort verzorgd door het toepassen van absorberende afwerking aan het plafond in 
spuitpleister of vilt op een laag minerale wol. 
In ruimtes die voor muziek of spraak worden gebruikt (inclusief vergaderruimtes) 
wordt er aanvullend absorptie voorzien op de wanden. Dit zorgt voor een voldoende 
demping van het geluid en een goede spraakverstaanbaarheid. 



De calculatie van de bouwkost wordt een eerste maal opgemaakt bij de inwerk-
stelling van de opdracht. Ze is enerzijds gebaseerd op het geheel van de tech-
nische studies en anderzijds teruggekoppeld naar een kostanalyse van recente 
referentieprojecten. 

Voorontwerp en omgevingsvergunning - Het voorontwerp en het ontwerp voor 
de omgevingsvergunning worden budgettair geëvalueerd aan de hand van een 
elementenraming. Deze elementen worden opgebouwd aan de hand van m² en 
m³ bouwelementen. Lijnvormige elementen worden als percentage van de totale 
bouwkost bijgeteld. De opbouw van de elementen gebeurt in overleg met de 
verschillende ingenieurs & adviseurs. De evenwaardigheid van de verschillende 
leden van het ontwerpteam maakt dat de technische en budgettaire logica even 
hoog staan aangeschreven als vormelijke of conceptuele randvoorwaarden. 
Er wordt uitgegaan van 5% onvoorziene kosten in elke verdere ontwerpfase en 5% 
onvoorziene meerwerken in de uitvoering. In specifieke gevallen - bijvoorbeeld bij 
zeer complexe opgaven - wordt dit percentage in overleg met de opdrachtgever 
verhoogd.

Definitief voorontwerp / uitvoeringsontwerp - Het uitvoeringsontwerp wordt budgettair 
geëvalueerd aan de hand van een gedetailleerde raming gebaseerd op de 
volledige meting. De eenheidsprijzen worden berekend aan de hand van recente 
aanbestedingen in vergelijkbare projecten. Elke adviseur maakt binnen zijn domein 
de aanbestedingsdocumenten. De goedgekeurde ramingen van de vorige fases 
zijn de leidraad voor deze studies. Indien, ondanks voorafgaande betrokkenheid 
van alle adviseurs, een deelbudget ontoereikend blijkt bij de detailstudie wordt 

Raming en budgetbeheer.

Wij streven naar een zo hoog mogelijke 
kwaliteit voor het gegeven budget. Een 
nauwgezette opvolging maakt inzichtelijk 
welke daarbij de juiste keuzen zijn. 
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in onderling overleg geschoven tussen de verschillende deelbudgetten (vb de 
budgetten structuur, technische installaties, …). Belangrijk daarbij is opnieuw de 
evenwaardigheid van de verschillende leden van het ontwerpteam. In functie van 
deze gelijkwaardigheid ontvangt elk lid van het ontwerpteam ereloon berekend 
op de totaalkost van het project. Geen enkele adviseur heeft er baat bij dat het 
aandeel van zijn studie een grotere hap dan nodig neemt uit het bouwbudget. 
Zinloze overdimensionering van bouwelementen wordt hierdoor uitgesloten. Er 
wordt uitgegaan van een nader te bepalen % provisie voor onvoorziene kosten in de 
uitvoering. 

Uitvoering - Tijdens de uitvoering wordt de evolutie van de vordering en verreke-
ningen geëvalueerd tijdens de kostenvergadering, waarin naast de leden van het 
projectteam ook de afgevaardigden van de aannemer zetelen. 
Uitgaande dat er steeds een aantal onverwachte elementen opduiken tijdens een 
bouwproces wordt in de kostenramingen tijdens de ontwerpfases steeds een 
percentage opgenomen om deze onvoorziene kosten in rekening te brengen. Op elk 
tijdstip van het bouwproces zal de bouwheer inzicht kunnen krijgen over het gebruik 
van deze reserve. De ervaring van het ontwerpteam maakt het ook mogelijk om, 
door vroegtijdig problemen te detecteren en aan te pakken, zinloze meeruitgaven te 
vermijden. 

Beheer projectkost - Een coherente opvolgingstructuur maakt budgetverschuivingen 
eenvoudig traceerbaar. Op het einde van elke ontwerpfase wordt een raming 
gemaakt. De in de raming opgenomen deelbudgetten, worden werkingsbegrippen 
voor de volgende fase. De juiste invulling en eenduidige methodiek maakt continue 
bewaking mogelijk. 

Op het einde van elke fase wordt tevens een vergelijkend rapport opgesteld waarin 
de raming van de huidige fase wordt teruggekoppeld naar alle voorgaande fasen. 
De evolutie van het ontwerp en eventuele verschuivingen in de besteding van de 
middelen, worden daarmee naspeurbaar gemaakt. Budgetverschuivingen worden 
verduidelijkt en er worden alternatieven uitgewerkt. Tijdens de uitvoeringsfase 
worden meer- en minwerken proactief gedetecteerd en begroot. Daarbij wordt actief 
naar compenserende besparingsmaatregelen gezocht.



Team.

We hebben een team samengesteld met de volgende partners:

> HUB:    Architecturaal ontwerpen procesregie;  
> AAD:    Landschapsontwerp;
> UTIL:     Stabiliteit;
> INGENIUM:   Technieken  en theatertechnieken; 
> DAIDALOS PEUTZ:  Bouwfysica, EPB en akoestiek;

Hub staat in voor het architecturaal ontwerp en de procesregie. Zij zijn tevens het 
unieke aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De overige teamleden werken in 
onderaanneming van Hub.

Het team staat garant voor een hoge ontwerpambitie, en een grote expertise met het 
ontwerpen van publieke functies in een historische en stedelijke context. Daarnaast 
werk(t)en wij ook reeds samen aan uiteenlopende projecten. 

Hub, AAD, UTIL en Daidalos Peutz werken momenteel samen aan het ontwerp voor 
een sociale dienstencampus voor De Ideale Woning (eerste laureaat in Open Oproep 
van de VLBM). 
-
Hub en UTIL werkten reeds samen aan het ontwerp en de realisatie van een houten, 
circulair ontworpen schoolgebouw.
- 
Hub en Daidalos Peutz werken samen aan het ontwerp en de realisatie van de 
restauratie van het stadhuis in Antwerpen (eerste laureaat in Open Oproep van de 
VLBM), en van de restauratie van het historisch Gerechtshof, eveneens in Antwerpen. 
Beide ontwierpen en realiseerden ook het gemeenschapscentrum De Lendrik in 
Neder-Over-Heembeek, met theater- en concertzaal.

CO-ONTWERP - Deze eerdere samenwerkingen hebben geleid tot een gedeelde 
ontwerpcultuur met een integrale aanpak van het ontwerpproces. Met de 
voorgestelde teamsamenstelling wordt een solide structuur uitgezet die op korte en 
lange termijn alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces kan afdekken. 

Wij delen de overtuiging dat ruimtelijk ontwerp vanaf dag één in het ontwerpproces 
dwars door alle schaalniveaus snijdt - van stoel tot stad - en geënt wordt op een 
grondige bouwkundige en technische kennis. We beschouwen onze partners dan 
ook niet als ‘probleemoplossers achteraf’: voor ons zijn we allen co-auteurs van 
hetzelfde project.
 



Proces.

Het ontwerpproces is gestructureerd rond een aantal duidelijke fasen. Deze hebben 
allen precies omschreven doelstellingen, en zijn telkens aanleiding tot de opmaak 
van een volledige tussenrapportage. Deze tussenrapportage wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de opdrachtgever, en is onderwerp van een formele goedkeuring. 
Een volgende fase wordt enkel aangevat indien deze goedkeuring verleend is. 

De fasen zijn:
DEF / SO / VO / DO / OA / AD / AB / UD / UV / OL

We staan graag even stil bij de Definitiefase. In deze fase willen we met u tot een 
zeer precies begrip komen van het programma en de vereiste ruimtelijke organisatie 
van dit programma, alvorens de doorstart van het wedstrijdontwerp naar het feitelijk 
ontwerp aan te vatten. 

De verschillende overhandigde bestekstukken en de reeds voorbereide studies 
worden als kader gehanteerd. Uiteraard kunnen deze door de opdrachtgever 
aangevuld worden met bijkomende informatie. Het wedstrijdontwerp wordt getoetst 
aan deze stukken. Deze toetsing gebeurt in gezamenlijk overleg en resulteert 
in een precieze definiëring van de uitgangspunten van het project, en van de 
noodzakelijke aanpassingen aan het wedstrijdontwerp. Daarnaast trachten we in de 
Definitiefase tot een zeer precieze beschrijving te komen van de comforteisen en de 
duurzaamheidsambities. Zeker in het geval van een GRO-accreditatie is dit laatste 
cruciaal. De comforteisen leggen tevens de basis voor de verdere uitwerking van het 
technisch ontwerp naar energieneutraliteit.

Verder wijzen we graag op de volgende kenmerken van het werkproces:

•  Co-ontwerp met alle disciplines, in elke fase
•  Participatief traject met de opdrachtgever en gebruikers (zie verder)
•  Volledige integratie van EPB, VC  en GRO
•  Regelmatige overlegstructuur met de opdrachtgever 
•  Overleg met vergunningen, brandweer en toegankelijkheid in de fasen   
 Schetsontwerp, Definitief Ontwerp en Aanbestedingsdossier
•  Toetsing ontwerp aan PvE en overige definitiestukken in elke fase
•  Herzieningen PvE en overige definitiestukken zijn mogelijk tot en met de fase  
 Definitief Ontwerp
•  Opmaak gevelwijzers en basisdetaillering gevel vóór opmaak    
 Omgevingsaanvraag
•  Materiaalkeuze exterieur en interieur vóór opmaak Omgevingsaanvraag
•  Verwerking wijzigingen / varianten tgv. Aanbesteding naar Uitvoeringsdossier  
 ‘klaar-voor-bouw’

Het proces wordt gekenmerkt door 
duidelijke fasen met helder beschreven 
outputspecificaties, planningscontrole, en 
transparante communicatie. 



•  Raming bouwkosten in elke fase
•  Rapportage, controle en ‘sign-off’ na elke fase 

OVERLEGSTRUCTUUR - Het door ons voorgestelde werkproces wordt gekenmerkt 
door een sterke samenwerking en communicatie, binnen het ontwerpteam, met 
de opdrachtgever, met een vertegenwoordiging van de gebruikers, en met de 
verschillende betrokken overheden. Hiertoe structureren we het proces rond 
verschillende, vooraf bepaalde overlegmomenten.

PLANNINGSCONTROLE - Bij de start van het project zal een werkpakket analyse 
opgemaakt worden, die alle uit te voeren activiteiten en of werkzaamheden zal 
bevatten. Deze werkpakketten worden geïntegreerd in een WBS (Work Breakdown 
Structure) die zal dienen voor het uitwerken van een projectplanning. De WBS is 
tevens de basis voor het Draaiboek voor het geïntegreerde ontwerpproces.

• Projectplanning:
Bij de start van het project wordt een GANTT-planning of balkenplanning 
opgemaakt (high level planning). Deze geeft het globale verloop van het project 
weer, met duidelijke afbakening van de verschillende fasen en met de belangrijke 
milestones duidelijk aangeduid. Naarmate het project verloopt, wordt deze planning 
gedetailleerd aan de hand van (deel)planningen van ontwerpers, aannemers, 
leveranciers, etc. De planning wordt gekoppeld aan het Draaiboek voor het 
geïntegreerde ontwerpproces.

• Progress / Tracking:
De voortgang van de planning wordt zorgvuldig opgevolgd en indien nodig 
bijgestuurd. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de binnen het team 
aangestelde projectarchitect en is onderdeel van het 2-wekelijkse ontwerpteam-
overleg/stuurgroep-overleg. In geval van bijkomende werkzaamheden op vraag van 
de opdrachtgever, zal, voor aanvang van deze werkzaamheden, het effect op de 
planning in kaart worden gebracht en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
opdrachtgever.

BIM - Wij bieden aan om het volledige ontwerp in een BIM-omgeving te ontwikkelen. 
Het uitgewerkte model kan overgedragen worden aan zowel de opdrachtgever als 
de aannemer. 

BIM is een belangrijke ondersteuning bij de interne inhoudelijke kwaliteitscontrole 
(bv. door clashcontroles), en een niet te onderschatten hulp bij de vroegtijdige 
detectie van eventuele bouwtechnische problemen tijdens de uitvoering.






