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Nest en wereld tegelijk 
- van vrijheid en mogelijkheden 

De universiteit stelt haar ambities scherp 
met deze opdracht: een punt zetten aan de 
horizon en een ontwerpproces als levend 
labo. Geen nood aan een paleis noch aan 
de pure pragmatiek. Wel aan een gebouw 
dat een visie kan ondersteunen, mee buiten 
de hokjes durft denken en discplines kan 
samenbrengen. 

Iedere toekomst is gebouwd op een 
verleden. De eigenheid van de universiteit 
opgebouwd doorheen haar geschiedenis,  
lezen we 'ingesleten in de vloeren'. Een 
eigenheid die doorschemert in de teksten 
van de studenten architectuur. Vele 
stemmen, vertellend of dromend over hun 
leeromgeving.

Wat vaak terugkomt in hun teksten is deze 
gedachte:    het atelier, een dorp, een nest 
... Ik kom het atelier binnen en voel me thuis. 
Het is een plek waar ik mijn schoenen aan en 
uit kan doen, neerzitten en ademen..." *

Het nest dat ze bewonen, waarmee hun 
leven, meer dan verwacht, samenvalt.  
Waar ze de dag beginnen en tot de 
schemering blijven.  "Ik zoek me een plek 
uit en bedenk me dat ik doorheen de dag de 
zon kan volgen."

Met een stevige druk en de hoge ambities 
wegend op onze ontwerpers-schouders, ... 
is het goed deze beklijvende zinnen voor 
ogen te houden. We bouwen hier voor 
mensen, oef! Het gaat zelfs een stukje over 
het gewone, dagelijkse leven, dat kennen 
we goed, oef!    "...het zou een plek kunnen 
worden waar we samen koken, eten en leven, 
als een soort familie..."

De Plateau zit onder het vel van de 
studenten. Bewuster dan ooit, want een 
nieuwe wereld ging pas voor hen open, 
beleven ze de ruimte als hun leef- en 
werkplek. Ze meten ze en testen ze, al 
dan niet als oefening, ze vinden er hun 
eigen rituelen. Ze installeren zich op de 
meest geborgen plekken, vinden elkaar in 
de tussenruimtes of verdwalen tot in zijn 
ongekende uithoeken.  Ze bewonen dit 
huis van boven tot onder en hopen dat 
het Technicum ook een herbergzame plek 
voor hen kan zijn. 

Maar behalve deze wens naar enige 
huiselijkheid en een bewoonbaar gebouw... 
zijn ze, samen met hun docenten,  vooral 
op zoek naar mogelijkheden. 

"Het gebouw heeft één straat met 
honderden steegjes."  

Naar vrijheid en naar toevallige 
ontmoetingen. Naar het mogen omgooien 
van de dingen,  naar het experiment en het 
innemen van de ruimte:  

"Er staat nergens: dit is het atelier, hier is het 
salon, hier moet u dat doen, er wordt namelijk 
toch niet geluisterd. Er is enkel ruimte. Ruimte, 
voldoende, die door haar gebruikers wordt 
geclaimd en benoemd en laten we dat een 
kwaliteit noemen."  

Een plek, een nest, een huis moet het 
zijn voor wie het zal bewonen, een huis 
met een geschiedenis. Waar mensen zich 
goed kunnen voelen. Maar tegelijk mag 
het hier zijn alsof de vensters pas werden 
opengesmeten. Een frisse wind stroomt zo 
naar binnen. 

Het ontwerp biedt eenvoudig ruimte en 
mogelijkheden. Dat is een belofte voor 
de toekomst. Ruimte en mogelijkheden 
voor de wisselwerking, de kruisbestuiving 
en de menselijke contacten in een 'levend 
huis'. Waar mensen kennis delen en 
elkaar optillen. 

* noot: de citaten in cursief in onze tekst zijn 
overgenomen uit de verzamelde visies van de 
studenten 

Het gebouw van Cloquet en Magnel ligt 
vandaag een beetje verloren in de campus. 
Weggedrukt beneden langs de waterkant, 
is het moeilijk vindbaar vanuit de stad. 

Hoewel er generositeit en kracht 
zit in de structuren en de ruimtes, 
blijven het verborgen schatten.  Dat 
is op zich iets moois, er valt veel 
te ontdekken achter deze gevels. 

Hoe kunnen we het gebouw zichtbaar 
maken in zijn nieuwe publieke rol, terwijl 
we het in zijn bescheiden verschijning 
waarderen? Het is geen stadspaleis. Toch 
zien we een gebouw van bijzonder hoog 
niveau met een enorme schoonheid in 
de staalstructuur van Cloquet en Magnel. 

Het Technicum verkrijgt zijn waarde 
mede als element in een bijzondere 
constellatie van gebouwen, met een 
eigen ritmiek en verhoudingen. De 
tussenruimte en de beleving van de 
routes om en bij deze gebouwen worden 
daarmee even belangrijk in dit ontwerp. 

De duurzaamheid van ons voorstel bewijst 
zich  eveneens op het niveau van de stad.  
Moeilijke stedelijke situaties worden mee 
opgelost  en aangepakt in dit project. 

1. DUURZAAM ERFGOED

onderzoek kerkwegel in schetsen M.-JoséVan Hee, trap balkon

Waar we met enige fors ingrijpen, dient dit in hoofdzaak het maken van 
toegangen, een heldere circulatie en cross-over-linken. 

Het gebouw zelf is 100% geschikt 
voor zijn nieuwe functies. Alles krijgt 
vrij makkelijk een logische plaats. We 
kunnen als ontwerpers terughoudend 
blijven en wensen de bestaande 
geleding en structuur te bekrachtigen. 

Het heeft niet veel meer nodig. We  
gebruiken het Technicum grotendeels 
zoals het origineel was bedoeld.  Daardoor 
blijft het een multifunctioneel gebouw, 
klaar voor toekomstige invullingen. 

We zullen punctueel ingrijpen 
op 3 plaatsen en bij elke ingreep 
een gebalde oplossing bieden 
over meerdere problemen heen: 

- op het raakvlak met de kerkwegel

- bij de entree op de noordgevel

- nieuwe dwarsverbindingen naar de kade 
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2. CIRCULATIE

"Circulatie staat niet op de achtergrond, maar 
wordt gezien als een mogelijkheid van ont-
moeting. Er is een suggestie voor een zeke-
re efficiëntie van voortbeweging maar zeker 
geen verplichting. (...) Ze eindigt niet op een 
bepaald punt maar stroomt gewoon binnen 
in de ruimte."

Een gestroomlijnde circulatie legt de juiste 
verbindingen die meerdere scenario's 
mogelijk maken, nu en later, als basis voor 
robuust bouwen. Het gebouw is geschikt 
voor zijn nieuwe functie, we kunnen 
terughoudend blijven.  Waar we toch 
met enige fors ingrijpen, dient dit in 
hoofdzaak het maken van toegangen, 
een heldere circulatie en cross-over-
linken. Want er is wel nood aan het 
ontwarren van de routes. Van leesbaar 
aantakken op de buitenpaden tot intern 
connecties leggen tussen verschillende 
zones en gebruikers. 

Uit de juiste verbindingen om en in 
het gebouw worden de mogelijkheden 
geboren.

mons blandinius 
-benadering vanuit het landschap

We verankeren het Technicum op de 
paden door campus en stad.  Drie routes 
op de Mons Blandinius waar we ons toe 
verhouden, kruisen elkaar hier. De snelle 
fiets-as langs de Scheldekaai volgt de rivier 
in het dal.  De kerkwegel als 'balkonpad' 
blijft quasi op gelijke hoogtelijn lopen 
tussen de 'bergkam' en het dal, dit is de 
trage en groene verbinding.... hier mag 
enige magie en romantiek behouden 
blijven.  En tenslotte haaks hierop de steile 
afdaling van de kam naar de rivier, 
rechttoe rechtaan, van het studentenplein 
aan de Sint-Pietersnieuwstraat met liften 
en trappen tot de kade. 

Het routestelsel en de vloeiende, 
natuurlijke benadering van de gebouwen 
op de campus is een essentiële schakel in 
het streven naar concinnitas.  Tijdens het 
ontwerpen wandelt M.-José Van Hee in 
haar hoofd door landschap en gebouwen.  
Kristiaan Borret (De juiste afstand, 2004) 
legde de link  tussen hoe M.-José houdt 
van stappen in een zuiders bergachtig 
landschap en hoe ze looplijnen en 
beweging regisseert doorheen gebouwen 
of pleinen. In dit project gaf zij geleidelijk 
vorm aan de routes in toch wel bergachtig 
landschap. Het verloop van de kerkwegel 
en de afdaling van hoog naar laag, zijn 
plezierige en genereuze paden geworden, 
bijzondere wandelingen die ons project 
enorm verrijken. schema benadering vanuit het stadslandschap - 3 routes op de mons blandinius
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We studeerden intens op de passen 
van de kerkwegel. Na wikken en wegen, 
zouden we de kerkwegel bij voorkeur niet 
tot op het niveau van het studentenplein 
tillen. Dat zou een zeer steile stijging 
vergen en de ramen in de westgevel van 
het hydraulica-gebouw dichtmetselen. 
(vergelijkende studie op vraag beschikbaar) 
Dankzij de lift op de kop van T2, kan 
perfect toegankelijk worden aangetakt op 
niveau +1, een vlotte connectie. Dat is een 
schakelniveau in het Technicumgebouw. 
Door heel de kerkwegel op niv. +1 te laten, 
kan hij effectief aansluiten op de interne 
niveaus van het gebouw. Een belangrijke 
voorwaarde voor de verknoping tussen 
gebouw en route. Het is maar door op 
de combinatie van beide in te zetten dat 
een kankerplek in de stad kan worden 
opgelost. 

Voor fietsen is de kerkwegel ongeschikt 
van nature. Bovendien zit de fietsenstalling 
ideaal op kade-niveau.  Het is niet wenselijk 
dat fietsen kunnen worden meegenomen 
(of achtergelaten) in deze toch nog steeds 
vrij smalle verbinding. De fietsers hebben 
een andere snelheid. De kerkwegel is nog 
steeds een  trage wandel-as, die nu een 
verlengde krijgt in het gebouw.
 
Behalve via de T2-lifttoren, kan je 
rechtstreeks vanaf de kerkwegel een extra 
trap stijgen naar het studentenplein in zijn 
noordelijke hoek.  Dit toont meteen het 
stevige hoogteverschil dat hier nog moest 
worden overwonnen. Met dezelfde trap 
verder omhoogplooiend naar de herenhuis-
tuin in de Sint-Pietersnieuwstraat is 
mogelijk, een opening in de tuinmuur zou 
een krachtig element zijn. 

De kerkwegel als balkonpad verdwijnt 
soms even achter gebouwen, maar biedt 
in staccato een zicht op 'de rivier in 
het dal'. Het is een meer meanderende 
wandelverbinding die af en toe verbreedt 
in een groene tussenruimte. Hij rijgt een 
aantal bijzondere karakteristieke plekken 
aan elkaar langsheen ons gebouw: de 
witte toren als ijkpunt, een blik op een 
middeleeuwse folley in de tuinmuur, een 
jungle van een patio-tuin in een uitsnede ,...   

Tenslotte, zijn naam waardig, geeft hij 
uit op een royaal balkon,  net onder het 
studentenplein.  Het is een balkon met 
uitzicht: naar de schelde, het plein en het 
toekomstige park. Dit balkon verbindt op 
het schakelniveau +1 zowel T2, T5 als T4.  

Vanaf het balkon daal je rustig verder via 
een geplooide trap af in de oksel van het 
toegangsplein. Dit plein is het scharnier 
tussen alle technicumgebouwen in en 
ligt op het vloerniveau van de werkhal 
(niv.0). Hier komen de leveringen toe via 
de bestaande kasseiweg in helling. De 
buitenruimte die soms in gebruik wordt 
genomen.  

niveau +1
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Op lange termijn zien we vanaf het plein 
een verder afdaling via een langse trap in 
de oksel van het nieuwe park bij de kade 
(nu T3). 

Deze trap kleeft tegenaan de begroeide 
achterwand van de scène waarvoor 
het parkleven zich afspeelt, waarboven 
de kasseiweg rustig opklimt. Deze 
lange, rustig slingerende, route met 
haar trappenpartijen biedt geleidelijke 
ontdekkingen naarmate je stijgt of daalt. 
De kerkwegel als groen lint loopt zachtjes 
uit in  balkon - plein - park en kade.

In de snelle afdaling wordt een extra lift 
van toegangsplein naar kade opgenomen, 
momenteel zit die in T3,  samen met de 
gewenste nieuwe vluchttrap voor T3. 
Later blijft dezelfde lift overeind in een 
kernachtig paviljoen tussen plein en park, 
als een kiosk waar bv. ook een caféetje 
een plaats kan vinden aan het park. Dit 
bescheiden kioskgebouw kan een zekere 
spanningsveld bewaren tot de noordelijke 
kopgevel van T4. Een bestaande kwaliteit 
die we appreciëren in de directe 
confrontatie met de  zuidgevel van T3.  
Met de sloop van T3 in de toekomst hoeft 
deze eigenschap zo niet te verdwijnen. 

Verankering en vervlechting bij 
de toegangen 

De twee nieuwe inkomzones zitten 
diagonaal tegenover elkaar, elk op een 
uiteinde van het gebouw, ze brengen er 
telkens alle niveauverschillen samen. Het is 
op deze 2 posities dat we sterk ingrijpen 
in dit ontwerp. Achter beide entrees 
bevindt zich eerst een levendige 
'tussenruimte' met een sociaal karakter, 
vooraleer de eigenlijke werkplekken 
te bereiken. Op het contactvlak tussen 
binnen en buiten. 

Toegang aan de kerkwegel 

Aan de valtoren verankeren we ons 
gebouw aan de kerkwegel. Het pad 
verbreedt tot een pleintje dat de entree 
markeert tot de toren. Hier kan je 
binnenstappen op +1: de toegang voor wie 
de weg al wat kent.  Als de achterdeur in 
een huis, zit hij dicht op de plekken van 
de studenten, je komt binnen langs het 
salon. Het is als binnenkomen langs de 
keukendeur.  

Tenslotte, zijn naam waardig, geeft de kerkwegel uit op een royaal balkon, net onder het studentenplein.  Het is een balkon met een 
verrassend uitzicht: naar de schelde, het plein en het toekomstige park. 

Dit balkon verbindt op het schakelniveau +1 de gebouwen T2,T4,T5 rond het toegangsplein. 

<   schetsen M.-José Van Hee: sequens zichten vanaf de kerkwegel vergeleken met een foto van de bestaande toestand

  -  (1)   startend aan het entreeplein bij de voet van de toren. - zicht op de folley links en de patiotuin rechts
  -  (2)   langs het gebouw hydraulica, kijkend richting T2, in de noordelijke hoek van de kerkwegel 
            klimt een trappenpartij op naar het studenteplein. (of verder door naar de tuinen in de St-Pieters-Nieuwstraat)
 -   (3)   zicht terugkijkend naar de toren vanaf de trappenpartij in de hoek van de kerwegel, langsheen hydraulica,   
            zijdelings op de folley  
 -   (4)   zicht vanaf het balkon op het niveau van het studenteplein naar de Schelde. zicht op de holle kopgevel met   
            bijhorend balkon als eindpunt van de kerkwegel
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Zo bieden we de kerkwegel een 
gezicht, een extra bestaansreden én 
de nodige sociale controle. Pas dan 
is het geen achterkant meer. Door het 
wegsnijden van het blok tussen toren en 
T5, werpt een verdiepte tuin daglicht in 
de werkhal en in het salon in de sokkel 
van de toren. De kerkwegel vergroot 
gevoelsmatig met een zee van groen. Er 
is een zicht vanuit salon en werkhal op 
het pad, met op de achtergrond de folley 
in de tuinmuur als fijn decor achter een 
weelderige beplanting.  

Je kan bij deze toren-toegang meteen 
afdalen in het salon op het gelijkvloers, 
als plek tussen tuin en achterdeur. Op 
niveau +1 blijf je op de hoofdroute: 
een lus loopt buiten en binnen het hele 
gebouw rond en kan alle circulatielijnen 
verbinden. 

Dit bespaart de ateliers op niveau 0 een 
teveel aan passage. Je kan telkens specifiek 
afdalen naar jouw zone in het atelier vanaf 
de +1. Tevens is dit het schakelniveau 
tussen vakgroepen en ateliers, op de wip 
tussen onderzoek en onderwijs.   Waar 
de kerkwegel uitmondt in het balkon, kan 
je T4 eveneens betreden en kom je op 
dezelfde lus binnen op +1. 

De tweede entree zit aan de noordelijke 
gevel, waar het toegangsplein uitloopt in 
een tweede balkon met frontaal zicht op 
de Schelde. Vanaf hier kan je via de royale 
opening in de noordgevel het gebouw 
betreden het niveau van de werkhal.  
Achter de noordgevel, in een open passage, 
daal je verder af naar het kadeniveau (-1). 

De kopgevel verankert het gebouw op 
de kruising van de steile afdalingsroute 
en de fietsas. Fietsers komen toe op 
kadeniveau en parkeren vlot onder het 
toegangsplein. 

Vanaf hier is eigenlijk heel veel mogelijk. 
Want dit is één van de plekken waar we 
een architecturaal gebaar stellen dat 
vele zaken tegelijk oplost: de kopgevel 
wordt ontdubbeld tot gaanderij.  
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studentenplein

studentenplein
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verticale circculatie binnenroute horizontaal 
en nieuwe binnentrappen

SCHEMA'S CIRCULATIE 

buitenroutes:  steile afdaling wordt toegankelijk: via oranje lift- en trappenkokers (in T2 en T3)
  kerkwegel wordt langsheen elke kopgevel (noord en zuid) geconnecteerd met de kade

binnenroutes: verticale circulatie intern loopt via bestaande trap- lifthallen (kokers) aangevuld met:
  - 2 dwarse steektrappen naar de kade (connectie atelier-niveau's)
  - nieuwe trap op elke kop = bij elke entree: langse trap in triplex, en geknikte trap in het salon

niv. +2, +3  langse gang over hele lengte tot op de kopgevel noord

niv. +1    schakelniveau dat doorloopt in de kerwegel, lus rond binnen en buiten  
              vanaf hier kan je afdalen in het atelierniveau eronder.

niv. 0:  langse as op de grens tussen hoofd- en zijbeuk., dwarse connecties informeler 
         dwarse trappen naar de kade connecteren 0 en 
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De noorgevel als gaanderij

Deze kopgevel is het gezicht naar buiten: 
hier wordt het adres aan de kade leesbaar.  
Via deze passage kan je het gebouw 
betreden op elk niveau . De gevel werd 
'uitgehold', ontdubbeld tot een volwaardige 
gaanderij die als royaal buitentrappenhuis 
voor het gebouw wordt geschoven. De 
gevelsluitingen deinzen achteruit. We 
verwijzen graag naar de napolitaanse 
trappenhuizen uit de 18de eeuw, waarvan 
de UGent onder leiding van Dirk De Meyer 
een studie en tentoonstelling uitbracht: 
trappenhuizen die een gebouw op zichzelf 
zijn, een bemiddelende tussenwereld.  

De ontdubbelde gevel, tussen stad en 
'palazzo', biedt allerlei voordelen. Er zitten 
balkons in om frisse lucht te scheppen 
op elk niveau, een basisrecht eigenlijk, 
met zicht op  het park. Meteen bevat hij 
ook de noodtrappen over alle niveau's 
heen. De grote poort blijft bruikbaar tot 
de werkhal zonder andere looplijnen 
te blokkeren voor Labo Bouwtechniek. 
Al is er ook leveringmogelijkheid tot de 
werkhal zijdelings.

We zien de holle kopgevel als een levendige 
plek tussen binnen en buiten, een plek 
van ontmoeting met enige grandeur, zelfs 
in al haar bescheidenheid. Op de kade-
hoek takt inwendig een driedubbelhoge 
schakeling van ruimtes op deze kopgevel 
aan. Al is het brandtechnisch een duplex, 
laten we dit even voor het gemak de 
triplex noemen: een plek voor ontmoeting. 

In de triplex zitten ruimtes die met onthaal 
en welkom heten te maken hebben. De 
ontvangstbalie zit aan de kade,  zo zit het 
adres aan de waterkant en later bij het 
park. Dat lijkt ons altijd het makkelijkst 
om de weg uit te leggen. Maar door de 
verbondenheid met de bovenliggende 
niveau's is dit geheel geen 'kelder' meer. 

Hier verbindt een majestueuze, rijzige, 
langse trap, haaks op de noordgevel, 
niv.-1 tot niv.+1, in één lange lengte 
langsheen de wand van labo bouwtechniek. 
Vanaf de trap hebben bezoekers zicht 
op het labo, een onderzoeksruimte die 
de werkhal vult. De trappenpartij zet 
door zijn perspectief de schoonheid 
en ritmiek van de stalen spanten van 
Cloquet en Magnel in de verf. Een 
nieuwe lichte vloer wordt ingeschoven en 
aan de spanten opgehangen.  

In een verder terughoudende aanpak, 
stellen we aan de noordgevel wel een 
groots gebaar.  Een dialoog van 2 genereuze 
tussenruimtes, haaks op elkaar, buiten 
versus binnen, met enige grandeur en 
allebei een landschap op zichzelf. 
Ze maken meervoudige routes 
mogelijk, ze dagen uit tot een 
opwindend gebruik. 

Palazzo San Felice, Fernando Sanfelice, Napels 

De kopgevel wordt ontdubbeld tot een gaanderij. 
Als buitentrappenhuis op het raakvlak tussen binnen 
en buiten, met overdekte terrassen.  In de verte de 
toren in een ver toekomstbeeld, verhoogd met 
enkele bouwlagen.  Op de voorgrond het nieuwe 
park voor de opklimmende, begroeide wand in gele 
bakstenen. Deze kunnen gerecupereerd worden uit 
de sloop van T3. 

Alte Pinakotek, Von Klenze, Munchen

 begroeide muren als scène bij het Slot Sancoussi, Potsdam
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3. PROGRAMMA

De triplex

De geconnecteerde triplex-ruimtes bieden 
kansen voor expo en foyer als invulling en 
gezicht aan de waterkant. Hoewel er ook 
bij het salon (aan de kerkwegel) ruimte 
is voor lezingen of expo,  kunnen de 
toonmomenten vanuit de triplex misschien 
makkelijker uit het gebouw treden 
of externen aanspreken, opstellingen 
langer blijven staan,... . Op niveau +1, het 
schakelniveau,  zit bovenin de triplex,  
gretig gebruikmakend van een terras in 
de holle gevel, een lunchruimte voor de 
vakgroepen. Catering kan van daaruit de 
triplex bedienen bij feestelijkheden. 

De triplex vormt een verticale 
connectie tussen vakgroep (onderzoek) 
en ateliers (onderwijs), tussen docenten 
en studenten.  De lunchplek is licht 
oversized, ze kan dus veel meer bevatten, 
vandaar getiteld this-is-not-a-lunchroom: 
flexwerkende atelierbegeleiders, kleine 
overlegmomenten student-docent,... het 
is  alvast een plek waar kruisbestuiving 
mogelijk is op de overlap tussen diverse 
zones en routes.  Hij positioneert zich 
op de  kruising van 3 circulatiestromen: 
de kopgevel, de verticale beweging in de 
triplex en de lus op +1. 

Atelierniveau's verbinden met 
elkaar en de kade

We kunnen terughoudend zijn als 
ontwerpers, het gebouw is geschikt voor 
zijn nieuwe functie. De ingrepen kunnen 
precies zijn en beperken zich tot 3 
posities. Op beide koppen (toren-
entree en noordgevel) hebben we 
ingegrepen ondermeer om het technicum 
in te bedden in het campusweefsel en 
toegangen te vestigen. Als derde element 
verbeteren we de verticale circulatie 
tussen de ateliervloeren. 

De grote generositeit van de hal op niv. 
+0 wordt nu ook doorgetrokken op 
kadeniveau door alle ateliers te verbinden 
en aan de waterzijde te leggen. Samen 
met de dwarse doorsteken wordt dit 
niveau nu een volwaardig verlengde van de 
machinehal en wordt dit eerder 'technisch 
niveau' omgepoold naar volwaardige 
ruimte.

De mooie bestaande traphalletjes doen 
hun werk, goed gespreid voor interne 
verticale bediening. Eentje supprimeren 
we ten voordele van een grote lift nabij 
de triplex. Maar tussen de atelierlagen op 
niv.0 en kadeniveau (-1) hebben we nood 
aan een snelle dwarse verbinding. 

We voegen 2 steektrappen toe die de 
beweging naar de kade toe maken. Zij 
zullen ook de grote bezettingen op niv.0 
mee evacueren, los van evacuaties van 
hogere lagen via o.a. de oude traphallen.  

We achten ze cruciaal in de ruimtelijke 
connectie van de atelierniveau's. Het 
kadeniveau is erg fijn als atelierplek aan de 
waterkant, op voorwaarde dat de relatie 
met de shed-hal op aangename wijze 
wordt geklonken. 

Ze maken het ook mogelijk binnen de 
ateliers eindeloos nieuwe schikkingen 
van de verschillende jaren, groepen en 
eventueel ook critrooms toe te laten. 

De triplex kan ingezet worden voor expo/ 
foyer wanneer de vakgroepen zich tonen 
aan de buitenwereld. Op andere momenten 
kunnen de ateliers verder uitdeinen in 
deze zone op niv.0 en kadeniveau. 

Labo's - ateliers - salon - 
critrooms 

Het grootste labo krijgt een prominente 
plek op niv.0 aan de kopgevel, labo 
bouwtechniek kan hier het best beleverd 
worden. De ateliers delen de grote, hoge 
werkhal met dit labo, beide zijn gebaat 
met ruimte ruimte ruimte! En met die 
klatsch noorderlicht onder de sheds en 
een vrije vloer om zelf op te bouwen. De 
mix tussen onderwijs en onderzoek 
start hier. Studenten passeren dagelijks 
aan het labo, zichtbaar vanaf de trap. De 
wisselwerking labo-ateliers in dezelfde hal 
wordt een evidentie. 

In de originele toestand huisvest het 
gebouw de labo's onder de sheddaken van 
de werkhal en op niv.-1. De functies labo 
en atelier zijn vrijwel inwisselbaar. Het is 
logisch dat zij opnieuw deze beide vloeren 
zullen gaan innemen. De vakgroepen 
zullen de kantoorvloeren bewonen op 
+2 en +3, zoals het gebouw destijds was 
opgevat. Dat past zo goed dat het niet 
valt te negeren. Maar tegelijk moeten we 
die opdeling openbreken en docenten/
onderzoekers en studenten bij elkaar 
'over de vloer' halen.  

Dat gebeurt reeds op +1: een  heel 
aantal critrooms in nabijheid van de 
ateliers mondt uit op de 'this-is-not-a-
lunchroom'  in de triplex. Het labo-atelier 
van de kunstgeschiedenis vindt ook op+1 
zijn plek: de beide disciplines (kunst 
en architectuur) mogen elkaar hier 
tegenkomen en het salon is nabij voor 
het verdiepen van de banden.  
 

ATELIER

LABO

FORUM & CO

VAKGROEP ARCHITECTUUR

VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN

TECHNISCH/ONDERSTEUNENDE FUNCTIE

POLYVALENT

+2

+1

0

-1

+3

CRITROOM

+2

+1

0

-1

+3

ATELIER

FABLAB

CRIT

kade kade

plein

kerkwegel kerkwegel

plein

SCHEMA'S PROGRAMMA
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Labo hydraulica blijft op niv.-1 vlakbij 
T5, maar wordt goed bereikbaar via de 
tussenzone met de Therminal. Andere 
labo's zitten eerder geënt op de stroom 
tussen vakgroepen en ateliers.  De 
kleinere labo's kunnen vaak makkelijk 
van plek switchen met een critroom of 
een bepaald stuk atelierruimte. 

We doen hier zelf een eerste voorstel, 
maar zien daar meerdere denkpistes in 
overleg met de gebruikers. Met de toren 
als marge voor de toekomst zijn er nog 
andere positioneringen en verwevingen 
denkbaar. 

En dan de ateliers zelf!  Wat een plezier 
dat studenten eigen werkplekken krijgen. 

"In stilte meeluisterend, besef ik dat dit 
het mooie aan het atelier is: veel dingen 
gebeuren simultaan in één ruimte en alles 
voelt bereikbaar voor iedereen. Deze ruimte 
staat altijd open voor een debat, conversatie 
of het in vraag stellen van wat deze ruimte nu 
eigenlijk is. "

We brengen extra daglicht en een blik 
op de kerkwegel. We leggen één plateau 
op +1, bij de nieuwe ramen naar de tuin, 
waaronder crits kunnen worden ingericht.  
Maar bv. ook lezingen vanuit het salon, of 
of of... . We rollen snelle trappen uit naar de 
kade-ateliers. De link naar een mogelijke 
uitbreiding in de toren is al gelegd , 
met op het kruispunt van horizontaal 
en verticaal:  het salon. Het samenspel 
met de andere ruimtes zit goed voor nu 
en toekomst.

Voilà, dit is de ruimte!  Hier liggen de 
mogelijkheden voor het rapen! Voor de 
rest is het aan jullie! 

Verover deze plek! De bialetti's 
kunnen op het vuur.

Dit atelier kan geborgen plekken bieden, 
getest in allerlei scenario's zelfs met alle 
nodige 520 tafeltjes erin, wordt het geen 
legbatterij zoals het Harvard-voorbeeld.  
Behalve onder het grote plateau, dienen 
nog een 2-tal critrooms in de werkhal 
te worden opgenomen, wij tekenen ze 
als losse doosjes. Voer voor een atelier-
opdracht om deze zelf te bedenken.  Het 
zijn objecten in de ruimte. Ze hebben de 
eigenschap de werkhal te schakeren, het 
grotere atelierlandschap divers te maken 
in zijn eenheid van structuur en ritmiek. 

De crits in de werkhal, zouden wij niet 
met glazen wanden afsluiten, maar met 
kastenwand/ timmerwerk met prikbord/ 
gordijnen in velours/... . Liefst iets of wat 
absorptiemateriaal, zoals we dat ook op het 
meubilair moeten voorzien en de plafonds.  
Alvast is de grootte van de ruimte gunstig 
voor de akoestiek. De andere critrooms 
op +1 zijn wel akoestisch afsluitbaar.  

Maar in het atelier primeert volgens ons de 
zwierigheid en de mogelijkheid tot openen 
en veranderen, enfin... het leven zelf. 

De grenzen van de atelierruimte dienen 
nog verder te worden onderzocht qua 
materialisatie en soort van grens. Dat is 
een ontwerpoefening op zich. (zie verder 
bij materialiteit en interieur)

De vakgroepen 

De vakgroepen hebben de waterkant en 
uitzicht op hoogte. Ze passen als gegoten 
in het keurslijf van het originele gebouw. 

We moeten hier weinig aan toevoegen, 
behalve misschien de permeabiliteit 
en de tussenplekken.  Enige gradatie 
is nodig in manieren van werken: 
concentratiewerk, versus bespreken, 
flexwerken of in openbaarheid treden en 
dat zonder verlies van eigenheid, soms 
vervat in boekenplanken. In elk van deze 
gevallen is 'het koffiemachien' belangrijk 
als voornaamste tussenruimte, de koffie 
zit nabij het terras op de kopgevel.  

Vanaf de kopgevel evolueert het 
vakgroeplandschap geleidelijk van 
publieker naar privater, van drukker 
naar stiller. Met labo A&S en de grote 
vergaderzaal op de publieke kop nabij 
de triplex, terwijl verder op overleg- en 
grotere en kleine werkplekken elkaar 
afwisselen. De trappenkokers garanderen 
de verticale link over de vakgroepgrenzen 
heen. 

Af en toe wordt de ruimte opengewerkt 
van gevel tot gevel, maar die ingreep 
doet zich vnl. voor op de plaatsen waar 
de oorspronkelijke structuur zowiezo 
al was weggehaald/aangepast. Dat is 
zowel ecologisch als economisch meest 
voordelig. 

De langse trap klimt rijzig op doorheen de triplex. Hij schuurt langsheen de wand van het labo Boutwtechniek en biedt daar inkijk. 
Hij kiest positie langsheen de fijne staalstructuur van Cloquet en Magnel.  Het perspectief trekt de aandacht naar de gebogen hoeken en de ritmiek van 
de stalen spanten. Een lichte vloer in bv. CLT wordt opgehangen aan de stalen spanten met een bijzondere stalen verbinding. 

De langse trap verbindt de toegang aan de kade met de ateliers op niv.0 en loopt verder tot het schakelniveau +1. Daar geeft hij uit in 'this-is-not-a-
lunchroom' als plek tussen studenten en docenten. 
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De toren is een kans om niet te 
laten liggen

Hem slopen is zowaar nog moeilijker dan 
hem in gebruik nemen. Hij is namelijk 
vergroeid met de site en heeft wortels in 
zowel de T4, de T5, de therminal als in de 
kerkwegel. Dat geeft complicaties en een 
hoge afbraakprijs.  Samen met het feit dat 
er eigenlijk een zuiver skelet staat, is sloop 
onverantwoord. 

De beste oplossing is dus om de 
'vergroeiing' meer duurzaam te maken 
door het programmatorisch verweven 
en de toren te omhullen. Wie weet 
komen er dan wel bloesems van.

Bovendien is hij deel van een ruimtelijke 
constellatie. Een niet te negeren 
ijkpunt op de kerkwegel. Een krachtig 
beeld tussen de horizontale bebouwing 
langs de kade, in een samenspel met 
de boekentoren, de schoorsteen bij de 
Therminal, de nieuwe trappentoren van 
T2. 

Er zijn kosten aan de toren... maar niet 
alles hoeft meteen al te gebeuren. Als we 
hem nu niet enten op de kerkwegel, zou 
dat een enorme gemiste kans zijn, niet in 
het minst voor de ontplooiing van deze 
route.  We nemen dus minstens niv.0 en +1 
in gebruik naar ontsluiting en connectie. 
De 2de bouwlaag kunnen we mits wat 
schuiven nog faseren. 

Het ruimer spreiden van ateliers/crits en 
labo's in de toren zou deugd doen, maar is 
niet noodzakelijk.  We komen net toe met 
wat we hebben… In de optiek van een 
combinatie van gestapelde en horizontale 
ateliers, zit het salon reeds klaar op de 
kruising, als kloppend hart. 

Echter een gebouw dat er staat, kan bij 
groei snel, en gradueel ingezet worden. Er 
is ook niet zo heel veel meer voor nodig in 
verhouding…qua budget wegen de eerste 
ingrepen (optie A)  harder door dan de 
laatste (optie B,C) . In een verre toekomst 
zien we zelfs een toevoeging van enkele 
bouwlagen en een dakterras als realistisch. 
(optie C telkens zo weergegeven op de 
3D's) 

Het is maar logisch in onze tijd om 
niet zomaar te slopen wat voorhanden 
is. De toren-vloeren hebben kwaliteit, het 
is er aangenaam, er is genoeg daglicht. 

Een verticale circulatiekoker wordt 
toegevoegd. Vanaf een bepaald punt van 
ingebruikname zal een 2de vluchttrap nodig 
zijn, die plooien we rond de buitenzijde. 

De toren werd bedacht in 3 scenario's. 
Versie A is geraamd in ons bouwbudget, 
enkel de bouwlagen 0, 1 en 2 zijn inbegrepen. 
Funderingsversteviging is nog niet nodig, 
maar wel voorzien om nu reeds uit te voeren 
voor de toekomst.  Versie B omvat volledige 
aanpak van de schil en ingebruikname van alle 
bestaande bouwlagen. Versie C voegt nog 2 
nieuwe bouwlagen toe. 

4. DE TOREN

De toren landt in de kerkwegel naast de 
verdiepte tuin.  Ateliers en salon kijken uit op 
de kerkwegel, met zicht op de middeleeuwse 
folley in de tuinmuur. De kerkwegel takt aan op 
het schakelniveau van het gebouw +1. 

versie A - opgenomen in raming versie B - middenweg versie C - verre toekomst

schets van M.-José Van Hee
entreeplein aan de voet van de toren op de 
kerkwegel, zicht op de folley



14 OO41 02 Technicum     TM   marie-josé van hee architecten   en    m u r m u u r  architecten 

BUITENROUTE

BINNENROUTE

HORIZONTALE CIRCULATIE

WANDELROUTE

WANDELROUTE KERKWEGEL

FIETSROUTE

ATELIER

LABO

FORUM & CO

VAKGROEP ARCHITECTUUR

VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN

TECHNISCH/ONDERSTEUNENDE FUNCTIE

POLYVALENT

CRITROOM

BUITENROUTE

BINNENROUTE

HORIZONTALE CIRCULATIE

WANDELROUTE

WANDELROUTE KERKWEGEL

FIETSROUTE

ATELIER

LABO

FORUM & CO

VAKGROEP ARCHITECTUUR

VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN

TECHNISCH/ONDERSTEUNENDE FUNCTIE

POLYVALENT

CRITROOM

0 25 50 100m

0 1 5 10m

10m

10m

10m

0

0

0

1

1

1

5

5

5

niveau -1



15OO41 02 TECHNICUM l MJVANHEE l MURMUUR architecten

BUITENROUTE

BINNENROUTE

HORIZONTALE CIRCULATIE

WANDELROUTE

WANDELROUTE KERKWEGEL

FIETSROUTE

ATELIER

LABO

FORUM & CO

VAKGROEP ARCHITECTUUR

VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN

TECHNISCH/ONDERSTEUNENDE FUNCTIE

POLYVALENT

CRITROOM

BUITENROUTE

BINNENROUTE

HORIZONTALE CIRCULATIE

WANDELROUTE

WANDELROUTE KERKWEGEL

FIETSROUTE

ATELIER

LABO

FORUM & CO

VAKGROEP ARCHITECTUUR

VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN

TECHNISCH/ONDERSTEUNENDE FUNCTIE

POLYVALENT

CRITROOM

0 25 50 100m

0 1 5 10m

10m

10m

10m

0

0

0

1

1

1

5

5

5

niveau 0



16 OO41 02 Technicum     TM   marie-josé van hee architecten   en    m u r m u u r  architecten 

BUITENROUTE

BINNENROUTE

HORIZONTALE CIRCULATIE

WANDELROUTE

WANDELROUTE KERKWEGEL

FIETSROUTE

ATELIER

LABO

FORUM & CO

VAKGROEP ARCHITECTUUR

VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN

TECHNISCH/ONDERSTEUNENDE FUNCTIE

POLYVALENT

CRITROOM

BUITENROUTE

BINNENROUTE

HORIZONTALE CIRCULATIE

WANDELROUTE

WANDELROUTE KERKWEGEL

FIETSROUTE

ATELIER

LABO

FORUM & CO

VAKGROEP ARCHITECTUUR

VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN

TECHNISCH/ONDERSTEUNENDE FUNCTIE

POLYVALENT

CRITROOM

0 25 50 100m

0 1 5 10m

10m

10m

10m

0

0

0

1

1

1

5

5

5

niveau +1



17OO41 02 TECHNICUM l MJVANHEE l MURMUUR architecten

BUITENROUTE

BINNENROUTE

HORIZONTALE CIRCULATIE

WANDELROUTE

WANDELROUTE KERKWEGEL

FIETSROUTE

ATELIER

LABO

FORUM & CO

VAKGROEP ARCHITECTUUR

VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN

TECHNISCH/ONDERSTEUNENDE FUNCTIE

POLYVALENT

CRITROOM

BUITENROUTE

BINNENROUTE

HORIZONTALE CIRCULATIE

WANDELROUTE

WANDELROUTE KERKWEGEL

FIETSROUTE

ATELIER

LABO

FORUM & CO

VAKGROEP ARCHITECTUUR

VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN

TECHNISCH/ONDERSTEUNENDE FUNCTIE

POLYVALENT

CRITROOM

0 25 50 100m

0 1 5 10m

10m

10m

10m

0

0

0

1

1

1

5

5

5

niveau +2



18 OO41 02 Technicum     TM   marie-josé van hee architecten   en    m u r m u u r  architecten 

BUITENROUTE

BINNENROUTE

HORIZONTALE CIRCULATIE

WANDELROUTE

WANDELROUTE KERKWEGEL

FIETSROUTE

ATELIER

LABO

FORUM & CO

VAKGROEP ARCHITECTUUR

VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN

TECHNISCH/ONDERSTEUNENDE FUNCTIE

POLYVALENT

CRITROOM

BUITENROUTE

BINNENROUTE

HORIZONTALE CIRCULATIE

WANDELROUTE

WANDELROUTE KERKWEGEL

FIETSROUTE

ATELIER

LABO

FORUM & CO

VAKGROEP ARCHITECTUUR

VAKGROEP KUNSTWETENSCHAPPEN

TECHNISCH/ONDERSTEUNENDE FUNCTIE

POLYVALENT

CRITROOM

0 25 50 100m

0 1 5 10m

10m

10m

10m

0

0

0

1

1

1

5

5

5

niveau +3



19OO41 02 TECHNICUM l MJVANHEE l MURMUUR architecten

0 25 50 100m

0 1 5 10m

10m

10m

10m

0

0

0

1

1

1

5

5

5

snede AA'   -   snede door de dwarse trappen naar de kade - tonen de interactie tussen ateliers op 0 en -1 snede BB'   - snede door de triplex op de noordzijde - toont de connectie tussen triplex en labo bouwfysica 

snede CC'  - aanzicht op de holle kopgevel  - snede door fietsenstalling, in de verte de toren in de toekomst'New Aarch', Aarhus, Adept architects 'New Aarch', Aarhus, Adept architects

enkele tactielere materialen maken een vrij industriële hal bewoonbaar
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5. MATERIALITEIT EN 
INTERIEUR

Het project is een verzameling van 
verschillende gebouwen met een sterke 
eigenheid. Elk van deze identiteiten 
willen we respecteren en waar nodig in 
ere herstellen. We blijven af van wat 
goed is. Daarom zitten de ingrepen 
geconcentreerd op de drie cruciale punten.
 

Behouden wat voorhanden is 

De erfgoedwaarde zit naast compositie 
en bijzondere structuren ook in het 
materialenpallet van het interieur. 
We zijn gecharmeerd door de ziel 
van het gebouw en willen die niet 
doen vervagen met een verbouwing. 

Kleinschalige vloertegels voor een 
gebouw op industriële schaal zijn in 
onze tijd economisch bijna ondenkbaar 
geworden. Hier zijn ze voorhanden 
en meestal in goede staat. Zo ook het 
houten of stalen binnenschrijnwerk, 
koffiekleurige wandtegels, de stenen 
trappen als slakkenhuizen, de stalen 
passerelles, metalen spiltrapjes, ... Stuk 
voor stuk elementen die verrijken en 
bijdragen aan de haptische kwaliteiten. 

De manier om de materiaalstromen 
te beperken is eenvoudig: maximaal 
behouden wat op de site aanwezig is. 
Dat is een vast uitgangspunt in dit ontwerp. 

Het vergt wat zoekwerk om technieken 
goed te verspreiden zonder het opbreken 
van vloeren en niet lukraak plafonds te 
verlagen.  Na een slimme bundeling en goed 
puzzelen met de technische oversteken 
lukt het ons wel. We zien het haalbaar in 
de kantoren en de toren alle vloertegels te 
laten liggen en plafondhoogte te behouden 
boven de bureau's. In de werkhal gaan 
we nu uit van vloerverwarming, met het 
terug leggen van de gele fabriekstegels. 

Er zal wat verlies zitten bij het herleggen 
of herstellen waardoor we misschien 
tegels te kort komen op het eind. We 
zullen daar inventief en op een zachte 
manier mee omgaan door passend aan 
te vullen. Een methode kan zijn om de 
tekorten te groeperen in één zone en 
plaatselijk een nieuw materiaal toe te 
voegen. Anderzijds zouden we graag 
verder onderzoeken hoe je de littekens 
op een verfijnde manier leesbaar kan 
laten in het gebouw zonder slordig te zijn. 

Naar analogie met de japanse techniek 
'kintsugi' waarbij waardevol 
porselein wordt hersteld met een 
zichtbare goudlak in de nerven. 

Zicht doorheen de ateliers op het gelijkvloers.  Rechts de snelle dwarstrap naar het kadeniveau. In de verte kijken we op het salon, palend aan de verdiepte tuin. 
De paserellestructuur op +1 maakt de lus op het schakelniveau en komt uit op de kerkwegel. 

Of 'yobitsugi' waarbij een scherf van ander 
porselein wordt ingelegd.  Beide technieken 
zijn niet zomaar transponeerbaar, 
maar drukken onze wil uit om de 
imperfectie enigszins gerust te laten, 
eerder dan alles te willen oplossen door 
vernieuwing.  Uiteraard dient naar een 
economisch evenwicht te worden gezocht. 

Om aan te raken en 
ontmantelbaar

De toevoegingen aan het gebouw 
zijn makkelijk wegneembaar, op 
voorhand bedacht als ontmantelbaar.

Nieuwe materialen mogen een tactiliteit 
toevoegen. We hebben een voorliefde 
voor houten schrijnwerk, gebeitst 
of geschilderd maar met zichtbare 
nerfstructuur. De bestaande materialen 
bepalen de tonaliteit van het gebouw. 

De lichte (schrijnwerk)-binnenwanden 
zullen voorwerp zijn van verder 
ontwerpen.  We tekenden een aanname in, 
met een mix van beglaasd en gesloten, ... 
maar dienen daar met jullie in detail door 
te gaan. 

Waar wil je doorkijken,  waar is beslotenheid 
nodig of wil je een muur/een vlak om iets 
tegen te zetten? Kan een zwaar gordijn 
soms volstaan of moeten we meer afsluiten?

We willen waar het kan een zekere 
ruwheid toelaten, zonder afbreuk te 
doen aan het goed onderhoud van 
het gebouw. Misschien moet niet alles 
tot de laatste veeg plamuur worden 
weggewerkt. Je mag nog een beetje 
voelen dat het gebouw al geleefd heeft. 
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Schakering en plekken maken

Behoudens de keuze van een materialen-
pallet, laten we het interieur nog als 
een blank canvas. We willen vooral 
mogelijkheden aanreiken om de vloeren 
stuk voor stuk toe te eigenen. 

In de ateliers is een veelvoud van 
opstellingen mogelijk. De ruimte-indeling 
biedt er reeds een divers landschap met 
wisselende breedtes en lengtes, een royale 
hoofdbeuk, smallere zijbeuken,  Variaties 
in open of besloten, vrij onder sheds of 
in de langsrichting bij de vensters aan 
de waterkant, nabij planten of tussen de 
passerelles op hoogte ,...  Ook de 2 de losse 
critrooms geven andere eigenschappen 
aan ruimte en tussenruimte. 

Het is door zijn schakering een 
bewoonbaar gebouw geworden. Als 
een vrije, grote schuur, met genoeg 
hoeken en kanten om een nest te 
bouwen tussen de balken. 

De grenzen binnen de (atelier)ruimte 
dienen nog verder te worden onderzocht. 
Dat is een ontwerpoefening op zich. Maar 
we zijn niet bang om ook eens iets te 
durven sluiten. 

We tekenen deze grenzen nu in plan 
symbolisch als 'stippellijnen' op een aantal 
scheidingslijnen of mogelijke zoneringen. 
Die materialisatie van een stippelijn is nog 
niet vast bepaald. We zullen daar dieper 
op in gaan, met jullie. Soms wordt het een 
keiharde wand,  soms is de grens fluide.

In hoofdzaak kan er met eenvoudige 
schakelingen van tafels en losse 
opbergkasten deelruimte worden ge-
definieerd.    Zo  eenvoudig als het 
spreiden van een picnicdoek, een 
gevonden kei op elke hoek,  een plek kan 
afbakenen in een wijds landschap.  

Het is nog niet af 

We hebben hard gesleuteld maar het is nog 
niet af. We hebben jullie input nodig om verder 
te verfijnen. Graag gaan we het gesprek met 
jullie allemaal aan en nemen we met nieuwe 
inzichten weer een grote sprong vooruit. 

We onderzochten steeds opnieuw of we jullie 
goed hadden begrepen... maar ongetwijfeld 
hebben we soms gaandeweg veronderstellingen 
aangenomen die niet meer volledig kloppen met 
jullie wensen.  We nemen aan dat jullie daar wel 
kunnen doorkijken. Jullie mogen een beroep 
doen op ons enthousiasme en 'drive' om 
verder te gaan: even anders te kijken, te fileren, 
te rekenen, juist te zetten, aan te scherpen, 
het roer om te gooien zelfs, als het moet. 

We zijn benieuwd naar de kritiek van dit bijzondere 
publiek.... Het liefste eindigen ook wij met een 
gebouw dat jullie - en nieuwe generaties- als 
gegoten past.  

"het gebouw laat me mezelf zijn, haar hal laat 
mijn vertwijfeling toe, haar dak mijn hoop. 
(...)"

* de citaten in cursief zijn overgenomen uit 
de verzamelde visies van de studenten 

de japanse techniek 'yobitsugi': een scherf van 
ander porselein wordt ingezet als herstel

de japanse techniek 'kintsugi':  porselein hersteld 
met een zichtbare goudlak in de nerven. 

Tactiliteit van de materialen,  fijne detaillering in 
het bestaande gebouw Zicht doorheen de ateliers op het gelijkvloers.  Rechts de snelle dwarstrap naar het kadeniveau. In de verte kijken we op het salon, 

palend aan de verdiepte tuin. 
De paserellestructuur op +1 maakt de lus op het schakelniveau en komt uit op de kerkwegel. 
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6. LANDSCHAP EN
BEPLANTING

Ons welzijn hangt af van onze nabijheid 
bij planten, dat wordt steeds duidelijker 
en wetenschappelijk onderbouwd. Zo 
lang het park niet wordt gerealiseerd, is 
het toevoegen van natuur nog beperkt 
tot 'miniaturen'., kleine universums. 

De kerkwegel en de verdiepte tuin...
zijn als miniatuur dé aanknopingspunten 
met een levende omgeving. Hun 
belang is dan ook niet te overschatten. 

Hoe begin je aan een tuin voor 
het   Technicum? 

Je begint met het eenvoudige inzicht dat 
zon, bodem en wortelende organismen 
de essentie zijn waarmee onze aarde is 
opgebouwd. Dat de kleinste plant die 
je plant een restant is van miljoenen 
jaren planeetgeschiedenis. Dat de 
natuur zelf de bouwstenen aanreikt. 

Dat schept een bevrijdend gevoel 
van bescheidenheid, tegenover de 
complexe eisen van de site. Er is nooit 
één juist eenduidig antwoord, maar 
wat vandaag ecologisch heet, is op de 
juiste manier kijken en luisteren naar 
de natuur. En daar van vertrekken. Van 
miljoenen beschikbare planten en wat 
ze met onze vijf zintuigen kunnen doen. 

Maar ook vertrekken van de eeuwen 
beschreven geschiedenis over tuinen, 
architectuur en tuinarchitectuur. Je 
moet ze kennen om ermee te spelen. 

En tegelijk is het je plicht om alle vormen, 
geuren, volumes, texturen en kleuren die 
de natuur biedt nooit voor evident te 
houden. Je krijgt ze, je kneedt ze maar je 
beheerst hun ziel niet. Daarom is planten 
bestuderen in het wild even belangrijk 
als in boeken. Alleen daar begrijp je hun 
tactiliteit echt. Een tuin vraagt ideeën, 
maar je kunt ze niet opdringen aan 
planten, aan het zonlicht, aan de regen. Dat 
respect is de basis van tuinarchitectuur, 
een respect dat ook de architectuur 
vandaag steeds meer hanteert.

Hier willen we vooral een tuin creëren 
die alle ruimte biedt voor persoonlijke 
fantasie, die het toelaat op een heel intense 
manier de vervaging van de grenzen van 
de private en publieke wereld te beleven. 
Die de rechtlijnige, gemechaniseerde 
wereld erbuiten transformeert tot een 
eigen binnenwereld. Waar iedereen zijn 
moment van afzondering en afleiding kan 
creëren. Precies omdat de organische 
ruimte van de tuin voor elke bezoeker 
een eigen mentale ruimte creëert. 
Eigen scènes, pittoreske projecties, een 
eigen kader met altijd veranderende 

coulisses om er zich in terug te trekken. 

De tuin wordt gecomposeerd in het 
bestaande  kader, maar ondergaat 
niettemin een ver doorgedreven 
metamorphose. Tevens wordt er 
gewerkt met en in de gegeven context,  
schaamteloos, ongedwongen, zonder 
hierbij de complexiteit uit de weg te gaan, 
nieuwe planten gaan nieuwe uitdagende 
verbonden aan met bestaande en laten ze 
hierdoor ook aan een nieuw leven beginnen.
.
INTRA MUROS

N° 1: de intieme tuin - de patio 
Hier worden heel verschillende solitaire 
sculpturale bomen op pittoreske manier 
geplant die samen in onderling verband 
het gebouw bewaken. Inspiratie bij de 
keuze van de bomen is die van tijd en van 
versteend hout.
Er valt moeilijk te concurreren met 
de muren van het technicum, daarom 
leek het me net heel interessant om 
met dit gegeven te spelen en dit verder 
uit te dagen. Een kleine stenen vallei. 
Een fluisterend fonteintje in een vijver. 
Een weelderig gevarieerde vegetatie 
van canopy tot bodem, met een grote 
gelaagdheid... Ramen als spiegels die het 
water weerspiegelen... Deze complexe 
kleine tuin is een verrassend veelzijdig 
universum, met nieuwe panorama's op 
elke vierkante meter. Met inkijken vanuit 
het salon, vanuit de ateliers er tegenover 
en vanop de kerkwegel.  
 
Ruimtelijke continuïteit wordt bereikt 
door de grond te behandelen als een 
doorlopend tapijt. 
Er kunnen ook patronen in het tapijt 
worden aangebracht, met nieuwe paden 
en velden, waardoor een nieuwe schaal 
met eigen verschillen en verbindingen 
wordt geïntroduceerd.

N° 2: de kerkwegel
Een ruïneuze site wordt een tuin. 
Vier plastische pijnbomen staan op 
conversatie-afstand van elkaar, op kleine 
heuveltjes, midden een patchwork van 
kruiden, lage struiken en grassen die daar 
iets bovenuit steken. Een tapijt waarin de 
tinten voortdurend verschuiven, waarop 
de blik steeds anders valt en het stappen 
altijd weer boeit. Intiem, delicaat en 
vol geuren. Een begane grond die soms 
aanvoelt als een plek hoog in de bergen. 
Zo ontstaat een nieuw evenwicht tussen 
architectuur en natuur, tussen binnen en 
buiten, exterieur en interieur...  ze maken 
van de tastbare tuin ook een plek waar een 
droom uit het verleden is blijven hangen. 
Maar het licht, de regen en de dramatische 

sfeerbeelden van de beplanting - tekening  Jan Minne

principes landschapsontwerp - tekening Jan Minne
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groeihoogte van de bomen en planten zijn 
helemaal hier en nu. Kamers met plafonds 
van bladeren lopen door in mysterieuze 
hoeken en gangen. Planten groeien waar 
muren zijn vergaan. Tegelijk een stille 
intieme plek en een dramatisch toneel.
Andere kleuren dan de rijke variatie aan 
groentinten zijn er enkel wanneer er iets 
bloeit of vrucht draagt, of wanneer het blad 
verkleurt. Daarentegen zijn toch minstens 
de helft van de planten groenblijvend om 
de tuin nooit kaal te laten zijn. Er wordt 
gewerkt met klimaatadaptieve planten met 
een climaxeffect. Alle planten zijn aangepast 
aan een milieu met wisselingen en tevens 
zijn ze allen belangrijk als waardplant of 
voedselplant voor de fauna.

Niks is systematisch en diverse 
plantenuniversums gaan hier complexe 
verbindingen aan.  Er is iets heel dynamisch 
aan de tuin, alles is er in perpetuum mobile 
en niks blijkt uiteindelijk te zijn van wat 
men verondersteld.

De bakstenen onderlaag in de kerkwegel 
maakt deel uit van de keermuurconstructie 
en is te behouden. De perforaties om te 
kunnen planten, vragen een ondergrondse 
versteviging en worden punctueel 
uitgevoerd, langs het pad. Daar vinden 
plantengroepen met de pijnbomen een 
plek, de baksteenlaag mag overgroeien. 

EXTRA MUROS  - de buitenmantel

N°3:  het park 
De verheffende eigenschappen van de tuin 
worden benadrukt wanneer de tuin een 
theater wordt, een symbolische ruimte 
en een concreet toneelpodium, waar de 
microkosmos en de macrokosmos elkaar 
kunnen ontmoeten.

Dit zijn plaatsen die VIRIDARIDANTIA 
genoemd worden, groene paradijstuinen. 
Zo aangelegd om in het bijzonder twee 
zintuigen te strelen, namelijk het zicht en 
de geur, en zo ingericht dat alles wat veel 
zorg vraagt wordt weggelaten. 

Als we een bepaalde ruimte van bovenaf 
bekijken (in vogelperspectief), hanteren 
we andere maatstaven dan wanneer we 
erin zijn. Van bovenaf gezien is de ruimte 
mijn object, erin ben ik er het subject van. 
En als we de vegetatie beschouwen als de 
drager van elke voorstelling die we van een 
tuin kunnen hebben, dan kunnen we deze 
tuinvegetatie indelen in constructieve en 
functionele begroeiïng. De eerste bepaalt 
de ruimte (de aankleding) en de tweede de 
bodem (de inhoud) van de tuin.

De tuin zelf verschijnt echter pas 
werkelijk als tuin wanneer alle vegetatie, 
zowel de indelende als de vullende, met 
een bepaalde weelderigheid, een zekere 
zeldzaamheid en eigenheid uitrijst boven 
de omringende vegetatie. 

principes landschapsontwerp - Jan Minne

  Dimitris Pikionis, Akropolis, AtheneVilla Medici , Fiesole,  tuinen voor begroeide wand in de achtergrond tuin  Jan Minne 
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Erfgoed versus bouwtechniek

Technicum 4 is een bijzonder karaktervol 
gebouw met een heldere structuur dat 
conceptueel helemaal voorzien is op zijn 
nieuwe invulling, mits enkele aanpassingen. 
Het liefst laten we zoveel mogelijk 
elementen ongemoeid, maar om te voldoen 
aan het gewenste comfort, energetische 
prestaties en brandtechnische eisen 
moeten keuzes gemaakt worden. Het is 
een illusie om te pretenderen dat we een 
ideale oplossing hebben voor de impact 
van de bouwtechnische ingrepen op de 
aanwezige erfgoedkwaliteiten. We zien 
veel mogelijkheden, maar er zijn te veel 
factoren bij betrokken waar enkel een 
opdrachtgever de keuze in kan maken. 
Wat we wel kunnen is de impact van de 
mogelijke alternatieven afwegen aan de 
hand van bouwfysische en energetische 
impact, impact van materiaalgebruik en in 
vloed op comfort en budget. Aan de hand 
daarvan kan de opdrachtgever een goed 
gefundeerde keuze maken.

Uit de EPB-nota (opvraagbaar) 
waarbij we de gevolgen afwegen van 
verschillende intensiteit aan isolatie 
tegen de binnenzijde van de buitengevel 
en van de opties voor de aanpak van het 
buitenschrijnwerk. Elke gekozen optie 
moet aan minimale bouwfysische normen 
voldoet wat we simuleren met geschikte 
softwarepakketten, in dit geval Trisco. 

Volgens de simulatie van het type geveldeel 
kan de huidige U-waarde van 1,59W/m2K 
met een 80mm isolatie verbeterd worden 
tot 0,46 W/m2K. Dat is een verbetering 
van 71%, het lost een risico op condensatie 
op, laat erfgoedelementen grotendeels 
gevrijwaard en is budgetvriendelijk. Deze 
optie is ook opgenomen in het budget. 
Om naar een energieneutraal gebouw 
te werken kunnen we verder isoleren 
tot een EPB-conforme opbouw. De 
investeringskost verdubbelt ongeveer, het 
materiaalverbruik stijgt nog sterker en er 
is een stevig impact op het uitzicht. We 
zien manieren om dit mooi te integreren 
in de afwerking van het gebouw, maar de 
visuele impact en de materialenvoetafdruk 
zijn een stuk groter. 

Het evenwicht in de oefening verschuift 
als we ook de ramen in de berekening 
opnemen. We zijn helemaal gecharmeerd 
door het stalen schrijnwerk en zouden 
dat liefst behouden. Er zijn verschillende 
opties:

- Restaureren zoals ze zijn, met 
heel slechte impact op energieprestatie en 
comfort.

- Restaureren met nieuwe dunne 
dubbele beglazing, betere energieprestatie, 

7. DUURZAAMHEID

Zorg dragen en samenleven 

We beschouwen duurzaam bouwen niet 
als een optioneel aspect dat af en toe 
ingezet wordt afhankelijk van de vraag, 
geen praatje voor de punten. Het is een 
deontologische verplichting en een kwestie 
van zorg dragen, voor de gezondheid en 
het welbevinden van onze medemensen 
en andere bewoners van onze planeet. 

We zijn ons bewust van onze afhankelijkheid 
van de ecosysteemdiensten waar we 
(voorlopig) gratis gebruik van maken, met 
dank aan onze natuurlijke omgeving: zuivere 
lucht, vruchtbare grond, verkoelend groen, 
bestuiving van voedselgewassen... Het 
is een kwestie van ethisch en beschaafd 
handelen om die leefwereld veilig te 
stellen voor toekomstige generaties. Een 
universiteit, en zeker deze vakgroepen, 
is niet alleen een voedingsbodem voor 
die toekomstige generaties, maar ook 
een voorbeeldomgeving van hoe een 
duurzame maatschappij mogelijk kan 
gemaakt worden. In de Architectuur 
werken en studeren mensen die onze 
wereld vormgeven, in de Kunst studeren 
mensen op hoe we die wereld beleven.

Het gaat al lang niet meer om de 
beperkingen van wat technisch haalbaar of 
betaalbaar is. De kennis is voor handen. De 
technieken om klimaatneutraal te bouwen 
en te leven zijn beschikbaar en zijn het 
pionierstadium ontgroeid. De uitdaging ligt 
in het slim uitwerken van een kwalitatief 
concept, een compositie met maximaal 
ecologisch en sociaal rendement binnen 
het beschikbaar budget. 

Kortom, we willen met kwalitatieve 
architectuur bouwen aan leven, beleven en 
samenleven. 

Doorleefd en vanuit het hart 

Als containerbegrip kent duurzaamheid 
vele gezichten, verengd tot een technische 
niche met oogkleppen of zo ruim dat 
het slechts een oppervlakkig laagje 
holle woorden blijft. We willen zeker 
zijn dat we met ons werk een verschil 
maken en rekening houden met het hele 
spectrum. Verschillende teamleden zijn 
lid van Pixii en Vibe, kennisplatformen 
van respectievelijk energieneutraal en 
bio-ecologisch bouwen, werken aan 
kennisopbouw bij de bron en houden 
nieuwe ontwikkelingen nauw in de gaten. 
Zowel Murmuur architecten als Bureau 
Bouwtechniek hebben engagementen 
in de Green Deal Circulair Bouwen en 
vergelijkbare initiatieven. We onderhouden 
contacten met experts duurzame 
ontwikkeling in diverse werkgebieden die 

ons helpen om de eigen visie regelmatig 
kritisch te onderzoeken en in een ruimer 
kader te plaatsen. De teamleden proberen 
een duurzame visie ook consequent toe 
te passen op de eigen bedrijfsvoering in 
intiatieven als energieneutrale kantoren 
met circulaire elementen, een duurzaam 
mobiliteitsbeleid… Dergelijke zaken voor 
zichzelf uitspitten maakt bijzonder bewust 
van de beperkingen van het beschikbaar 
budget en andere praktische hinderpalen. 
Het geeft een goeie basis om vooral 
realistische ingrepen aan opdrachtgevers 
voor te stellen. 

Integrale duurzaamheid met de 
tool GRO 

Een wildgroei aan visies, ingrepen en 
producten vertroebelen een helder beeld 
van wat nu werkelijk duurzaam is en wat 
“greenwashing”. Om binnen een opgelegd 
budget de gevraagde functionaliteit te 
realiseren met maximale positieve impact 
is een neutrale vergelijkingsbasis nodig. 
Die kan helpen om in overleg ambities vast 
te leggen en die meetbaar, vergelijkbaar en 
controleerbaar te maken. 

De laatste versie van de 
duurzaamheidsmeter van de Vlaamse 
overheid ‘GRO’ biedt een methodiek 
om duurzaamheid te evalueren die 
naast technische ecologische aspecten 
ook rekening houdt met comforteisen, 
toegankelijkheid, functionaliteit, 
onderhoud... (https://do.vlaanderen.be/
gro-op-weg-naar-toekomstgerichte- 
bouwprojecten). In tegenstelling tot 
andere bekende tools als BREEAM en 
LEED is GRO ontwikkeld vanuit een 
Vlaamse context en houdt rekening met 
lokale gebruiken, normen en wetten. Een 
score “beter” is een minimum, het streven 
is een score “uitstekend”.

Voor een eerste berekening hebben we 
vanuit een eigen visie prioriteiten naar 
voor geschoven en stellen in wat volgt 
concrete ingrepen voor waarmee we 
deze ambitie kunnen halen. Het gaat te 
ver om ieder aspect gedetailleerd toe te 
lichten en we bundelen ze daarom onder 
enkele overkoepelende principes. Het zijn 
geen loze beweringen. De belangrijkste 
ingrepen zijn zowel technisch als 
budgettair nagerekend op conceptniveau. 
Het ontwerpteam heeft daarvoor ruime 
ervaring en engageert zich om de principes 
in overleg met de opdrachtgever over de 
looptijd van het project steeds concreter 
en verfijnder te integreren.

Algemeen welbevinden 

Door er van bij het schetsontwerp 
rekening mee te houden zijn er voor 
het realiseren van een aangenaam 
binnenklimaat zelden dure bijkomende 
ingrepen nodig. Akoestiek, thermisch 
comfort en binnenluchtkwaliteit zijn 
vooral een zaak van juist detailleren en 
dimensioneren van geschikte materialen 
en installaties. Inplanting en schakeling van 
lokalen is gericht op een maximale inval 
van daglicht. Enkele ingrepen zijn specifiek 
daarop gericht.

GRO biedt duidelijke richtlijnen voor 
sociaal veilig en integraal toegankelijk 
ontwerpen. Dat is in deze context 
uiteraard een topprioriteit. Een goed 
concept en automatische sturing krijgen 
het binnenklimaat binnen vooropgestelde 
grenzen, maar het comfortgevoel van 
gebruikers hangt ook af van de mate waarin 
ze hun omgeving kunnen bei ̈nvloeden: 
de temperatuur wat bijregelen, een raam 
openzetten, wat extra verlichting. 

Akoestiek volgens de norm NBN S01-
400-2 is een essentieel onderdeel in de 
uitwerking van een kwalitatieve leer- en 
onderzoeksomgeving. We starten met 
een uitgebreide meetcampagne naar 
geluidsproductie (o.a. van specifieke 
machines) en de akoestische prestaties 
van de huidge structuur. Oplossingen 
integreren we conceptueel door graduele 
scheiding tussen stillen en luidere ruimtes, 
door voldoende absorptie en scheiding 
tussen en binnen ruimtes. Zo haalt het 
open atelierlandschap bijvoorbeeld een 
mooie balans door zijn grote volume, 
absorptie tegen sheds en absorberende 
barrières van mobiel meubilair. 

Met de stijgende temperaturen 
en frequentere hittegolven wordt 
zomercomfort een steeds belangrijker 
aandachtspunt. Het gebruik van het 
bestaande gebouw is heel bepalend, 
maar met behulp van gerichte inzet 
van een dynamische simulatie proberen 
we dit goed mogelijk te optimaliseren. 
We onderzoeken zeker de nood aan 
zonwering en de mogelijkheid van 
passieve koeling via natuurlijke ventilatie. 
De grote ruimte onder de sheds wordt 
voorzien van natuurlijke toevoer langs het 
kadeniveau, waar de buitenlucht verkoeld 
wordt door het water, en afvoer van 
warme binnenlucht doorheen opengaande 
delen in de sheds (stack-effect). Op de 
verdiepingen zorgen de opengaande 
ramen langs de oost- en westgevel voor 
een dwarsventilatie doorheen het gebouw.

Het ruimere Gro-rekenblad kan 
worden opgevraagd bij de ontwerpers. 
Samenvatting zie hiernaast.

maar duur en verwachte condensatie tegen 
binnenzijde profiel;

- Vervangen door nieuw stalen 
schrijnwerk met thermisch onderbroken 
profielen, energetisch prima, iets 
goedkoper;

- Vervangen door nieuw aluminium 
schrijnwerk met “steel-look”, energetisch 
prima, betaalbaar, maar op vlak van erfgoed 
minder interessant.

Het opvallendste resultaat is dat EPB-
conform buitenschrijnwerk, gezien de 
grote hoeveelheid, de meerwaarde van 
dik isoleren aan de gesloten delen teniet 
doet. Bijkomend isoleren van 8cm (vb. 
Xella Multipor) naar EPB-conform geeft op 
de isolatiewaarde van de gevel als geheel 
een verbetering van respectievelijk 73% en 
76%. Die beperkte meerwaarde dien zeker 
afgetoetst aan budget, erfgoedwaarde en 
architectuur.

Dit is slechts een voorbeeldoefening. 
Via simulaties en integraties in EPB-
software screenen en optimaliseren we 
het hele gebouw om in overleg met de 
opdrachtgever en de diensten erfgoed en 
monumentenzorg een optimale aanpak 
vast te leggen.

Trias ecologica

Op vlak van energieconcepten is Trias 
energetica al lang gekend. In drie stappen 
gaan we eerst een concept uitwerken 
dat de energievraag maximaal beperkt 
(door isolatie, zonnewinsten, sturing...), 
vervolgens de behoefte zo veel mogelijk 
dekken door hernieuwbare bronnen 
en pas in de laatste stap een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van niet-hernieuwbare 
bronnen. Om de energievraag te beperken 
geven we steeds de voorkeur aan een 
zeer performante gebouwschil. Dit is 
niet alleen de investering met de snelste 
terugverdientijd, het is ook het gebouwdeel 
met de langste technische levensduur (zie 
het bouwlagenconcept van Stewart Brand) 
en kan dus maar beter meteen goed gedaan 
worden. 

We rekenen op een E-peil dat 20% beter 
doet dan de norm en gaan na in welke 
mate verdere optimalisatie economisch 
rendabel is. Een energieneutraal gebouw is 
technisch geen probleem, maar we moeten 
in overleg een balans zoeken met de 
impact op erfgoed en budget. We verwijzen 
opnieuw naar de EPB-nota (opvraagbaar). 
waaruit alvast blijkt dat het voor de gevel 
langs de kade een rationele keuze kan zijn 
om de isolatie wat te beperken te voordele 
van budget en erfgoed. De bijkomende 

fragment uit nota EPB in bijlage  
beeld uit rekenmodel Trisco

Temperatuurverloop

a/ isolatie volgens BEN.

b/ met beperkte isolatie 

c/ zonder isolatie,
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energiewinst is maar enkele procenten 
tegenover een grote investeringskost. Zo 
maken we de balans op voor het hele 
gebouw. De EPB-software is niet enkel 
rapportering, maar gebruiken we ook in 
een vroeg stadium om ontwerpkeuzes 
te maken, in combinatie met preciezere 
software voor dynamische simulatie.

In de volgende nota wordt dieper ingegaan 
op het concept voor de technische 
installatie, in dit type gebouwen een 
zeer bepalende factor in functie globale 
energieprestatie. 

Het uiteindelijk doel is de derde stap 
in de trias overbodig maken. Zowel op 
technisch als op bouwkundig vlak kan 
een fasering nodig zijn om te werken naar 
een energieneutraal gebouw met lage 
materialenvoetafdruk. Daarbij benadrukken 
we het belang van uitgewerkte scenario’s 
om ten allen tijde zogenaamde “lock-ins” 
te vermijden, situaties waarbij een ingreep 
nu toekomstige verbeteringen onmogelijk 
zou maken of sterk 

Het principe van de Trias Energetica is ook 
uitbreidbaar naar de materialenstroom 
in een project zodat we in ruime zin 
kunnen spreken over een Trias Ecologica. 
Voor water stemmen we af op de visie 
van de opdrachtgever op siteniveau, maar 
het principe is behoefte verminderen, 
maximaal gebruik van regenwater (of grijs 
water) en minimaal gebruik van stadswater. 
Voor bouwmaterialen beperken we de 
vraag door efficiënt gebruik in slanke 
constructies zonder overbodige lagen. 
Nieuwe bouwmaterialen zijn bij voorkeur 
hergroeibaar, lokaal of gerecycleerd. We 
kiezen zoveel mogelijk voor materialen 
met een ecolabel (Natureplus, Dubokeur, 
C2C,...), alle hout is FSC-gelabeld. Voor 
de optimalisatie van de keuzes gebruiken 
we de tool Totem. Die simuleert de 
milieuimpact van het gebouw op basis van 
levenscyclusanalyse van alle materialen 
die zijn gebruikt. De “embodied energy” 
wordt afgewogen tegen het verwachte 
energieverbruik tijdens de levensduur 
om tot een globale minimale “carbon 
footprint” te komen.

Nog een stap verder is ook rekening 
houden met het beperken van behoefte 
aan materialen in de toekomst en dan 
komen we op het terrein van circulair 
bouwen. 

Circulair bouwen 

Wat simplistisch gesteld is het principe 
van circulair bouwen dat we de behoefte 
aan nieuwe materialen verminderen of 
vermijden door het sluiten van kringlopen. 
Het meest gekende voorbeeld is recyclage, 
maar efficiënter is recupereren van 
gebouwcomponenten, gebouwdelen tot 
hergebruik en herinrichting van gebouwen 
zelf. Nog sterker is de behoefte aan 
bijkomende gebouwen beperken door 
ze maximaal te benutten, eventueel via 
meervoudig gebruik door het delen met 
externe partijen van bijvoorbeeld fablab, 
exporuimte…

Hoe beter het gebouwconcept is voorzien 
op aanpassing en ontmanteling, hoe 
efficiënter. Aangezien een universiteit 
steeds in beweging is met evoluerende 
pedagogische inzichten, onderzoeksvragen, 
studentenaantallen... zijn aanpassingen 
over een middellange termijn bijna een 
zekerheid. Een concept dat van bij het 
ontwerp rekening houdt met verschillende 
scenario’s tijdens de totale levensduur 
van het gebouw en inherent aanpasbaar 
is wint op functioneel vlak en bespaart 
op economisch vlak, met een minimale 
ecologische impact. 

De prachtige structuur van Cloquet en 
Magnel is, lang voor de woorden van Bob 
Van Reeth, bedacht als een “intelligente 
ruïne”, een degelijke structuur met 
kwalitatieve, tijdloze architectuur, die 
voor eeuwen is bedoeld, maar waarvan 
de indeling en inrichting vrij makkelijk 
aanpasbaar is. We gebruiken het gebouw 
zoals oorspronkelijk bedoeld en waar we 
toch ingrijpen volgen we het ritme en 
de logica van het gebouw. De bestaande 
structuur is nog niet bedacht op 
demonteerbaarheid, maar dat doen we 
wel bij de elementen die we toevoegen.

Voor de verdere uitwerking houden 
we, waar mogelijk en economisch 
verantwoord, rekening met het 
lagenconcept van Stewart Brand. Lagen met 
een verschillende technische levensduur 
worden ontkoppeld van elkaar voorzien 
en kunnen dus makkelijk onafhankelijk van 
elkaar hersteld, aangepast of vervangen 
worden: nieuwe vloerbekleding, andere 
technieken... Mits doordachte toepassing 
van bij het schetsontwerp kan dit principe 
volledig uitgewerkt worden met courante 
bouwmaterialen. Dat lagenprincipe 
willen we ook als concept toepassen op 
de inrichting van de atelierruimtes, en 
bij uitbreiding ook andere ruimtes naar 
wens). We zien een primaire structuur in 
het huidige gebouw en de grote ingrepen 
die we eraan doen. Dat is de “ruïne” die er 
voor minstens een volgende 80 jaar moet 
staan. Ze zet de grote lijnen uit, relaties 

naar buiten toe en lost het bezettings- 
en evacuatieprobleem op. In het atelier 
resulteert dat voorlopig in één grote open 
ruimte. Met een secundaire structuur van 
lichte demonteerbare elementen zorgen 
we voor opdeelbaarheid in functie van 
verschillende gebruiksscenario’s: lichte 
wanden, schuifwanden (glas/gesloten), 
gordijnen... vormen een geheel dat op 
de middellange termijn aanpasbaar is 
volgens nieuwe inzichten, maar de ruimte 
verder structureert. De tertiaire structuur 
wordt gevormd door losse elementen 
als kasten, tafels, akoestische wanden en 
is op korte termijn aanpasbaar in functie 
van types opdrachten per semester, 
samenwerkingsverbanden… Het concept 
focust in de eerste plaats op de primaire 
structuur. Die moet relatief universeel 
werken. De secundaire structuur willen 
we graag via participatie uitwerken met 
de studenten en docenten. Die moet 
afgestemd zijn op de pedagogische 
technieken van de komende jaren en een 
zekere flexibiliteit inhouden. Na enige 
jaren (5-10) kan die structuur aangepast 
worden aan nieuwe inzichten. De tertiaire 
structuur bedenken we ook graag mee 
voor de eerste scenario’s, maar laten we 
verder helemaal los aan de creativiteit en 
de (per semester wisselende) behoeften 
van de gebruikers.

Een arbeidsintensieve, maar boeiende 
studieopdracht in het kader van 
circulair bouwen is de opmaak van een 
materialeninventaris (als verderzetting van 
de sloopinventaris), een analyse van wat 
herbruikbaar is en de opmaak van een 
plan om de afgebroken materialen terug 
te integreren. Een dergelijke oefening is 
binnen het ereloon niet voorzien, maar 
zou wel deel kunnen uitmaken van een 
studentenopdracht. Een monitoring van 
de hoeveelheid werk en de potentiële 
winst in materialenvoetafdruk kan 
relevant zijn als casestudie in functie van 
toepassing in een professionele context. 
Er zijn nog wel meer interessante 
ontwerp- en onderzoeksopdrachten die 
een meerwaarde zijn voor het project en 
vergelijkbare opdrachten. We staan zeker 
open voor een bijdrage aan het Traject 
Circulair Bouwen van de Stadsacademie. 
Dat kan een logisch vervolg zijn van 
onze engagementen in de Green Deal 
Circulair Bouwen en initiatieven van NAV 
rond circulair bouwen. Zowel Murmuur 
architecten als Bureau Bouwtechniek 
hebben in deze context al pilootprojecten 
lopen.

En terug naar het leven

Een gebouw is maar zo duurzaam als 
het door de bewoners kan gebruikt en 
beheerd worden. We kiezen robuuste 
materialen die makkelijk te onderhouden 
zijn en waarvan een lange levensduur 
te verwachten is. Echte en degelijke 
materialen die tegen een stootje kunnen. 
De checklijsten onderhoudsvriendelijk en 
schoonmaakbewust ontwerpen in GRO 
helpen daarin nuchter te ontwerpen. 
Materiaalkeuzes worden niet enkel volgens 
initiële kostprijs, maar ook volgens “Total 
Cost of Ownership” afgewogen.

Zo bouwen we een robuuste omgeving 
die kan toegeëigend worden en ingevuld 
worden volgens behoefte of voor het 
plezier. Het concept biedt een ruime 
variatie en types en schalen ruimte. Het is 
meervoudig inzetbaar en invulbaar zonder 
zware aanpassingen. Ook de technieken 
zijn in concept modulair opgevat zodat 
de werking ervan ongehinderd doorgaat 
zoals bij een mogelijke herinrichting van de 
grote werkhal. We zoeken geen truckjes, 
kneepjes of hippe producten, maar een 
degelijk concept dat ruimte biedt zowel 
aan interne (tijdelijke) reorganisaties als 
aan nieuwe invullingen in de toekomst. 

Er is ruimte voor de ontwikkeling van een 
ecosysteem, een levende gemeenschap van 
individuen die met elkaar relaties aangaan 
en een bloeiend netwerk vormen. We 
vormen een plek die ruimte biedt aan elk 
karakter, die geen specifieke gebruikswijze 
oplegt, maar mogelijkheden biedt zodat 
ider er zich thuis kan voelen. 
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gebalanceerde uitrusting betreft elektrische 
uitrusting, verlichting, data, verwarming en 
ventilatie.

We voorzien de module als een technisch 
uitgeruste zone die verschillende 
functies, bezettingen, gebruik, onderdak 
kan aanbieden. De ventilatiekanalen 
worden voorzien op bepaald design 
luchtdebiet opdat het werkelijk debiet met 
respectievelijke bezetting aangepast kan 
worden. De verwarming systemen zijn per 
module hydraulisch gescheiden, elektrisch 
kunnen we de bekabeling organiseren per 
module,….

Deze oefening zal zijn grootste toepassing 
vinden in de niveaus -1 en het gelijkvloers, 
inclusief de duplex atelierruimtes.

De modulariteit zal door éénvoud in 
systeemarchitectuur voor circulariteit 
zorgen in de volgende decennia in het 
gebouw.

Dit door een éénvoudige verwisselbaarheid 
van eindtoestellen en installatieonderdelen.

Gebruiksvriendelijkheid en 
onderhoud

We zetten in op gebruiksgemak en 
ontzorgen. Veel technische installaties 
hebben gesofistikeerde regelmogelijkheden, 

Architectuur 

Aan duurzaam bouwen gaat een interactief 
ontwerpproces vooraf waarbij de intenties 
van ontwerper en bouwheer vertaald 
worden in architecturale synergiën met 
hernieuwbare energieën, laag energie 
concepten en slanke gebouwtechnologie.  
Bewuste keuzes en weloverwogen 
investeringen moeten leiden tot een 
duurzaam gebouw in zijn vorm, zijn 
herbestemming, zijn verbruik en zijn 
onderhoud.

Technieken

Slanke technieken dienen architectuur 
en gebouwen te ondersteunen en te 
versterken in haar duurzaamheid en het 
comfort van het gebouw.  

Voor de warmteproductie wordt 
aangesloten aan het stadsverwarmingsnet, 
bestaand en beschikbaar op de site. 
We wensen echter te anticiperen 
op toekomstige vergroening van het 
stadswaternet en mogelijke invloed op 
de het waterregime. Alle hydraulica in 
ons project wordt ontworpen op een 
regime 40/35°C. Op die manier is het 
gebouw klaar voor een eventuele eigen 
productie met warmtepomptechnologie 
en klaar voor een warmtenet 3e generatie. 
We aanschouwen deze renovatie 
betreft verwarming en verkoeling  voor 
verschillende decennia. 

Betreft het stadsverwarmingsnet 
begrijpen we dat de bron van energie zal 
“vergroenen” in de middelkorte toekomst. 
Betreft alternatieven hebben we 
gebrainstormd over verschillende bronnen.
Warmtepomptechnologie met geothermie 
: de enige mogelijkheid die we zien 
voor verticale boringen zijn boringen 
uitvoeren in het gebouw, dit lijkt ons 
onmogelijk door de zeer beperkte hoogte 
van niveau -1.  Mocht de zone van het 
atelier (sheddakenzone) boringen kunnen 
gemaakt worden dan zouden we 100kW 
geothermische energie kunnen opnemen 
in het energieconcept. We ondersteunen 
geothermische energie met uitstek 
voor de passieve koeling die we kunnen 
toepassen in projecten op die manier. We 
hebben deze piste niet mee opgenomen in 
ons concept op heden. Het sluit niet uit 
dat dit verder onderzocht wordt tijdens 
schetsontwerpfase.

Warmtepomptechnologie met riothermie 
: de koppeling op het water lijkt een 
evidente beslissing doch we zijn zeer 
wantrouwig ten aanzien van een voldoende 
groot waterdebiet (stroom) om een 

normale werking te kunnen garanderen.
Warmtekrachtkoppeling hebben we 
overwogen en niet weerhouden. Principieel 
omwille van het aardgasverbruik en 
absoluut geen aardgas wensen te 
integreren. Technisch vinden we dat de 
verwarmingsbehoefte verspreid over het 
volledige jaar niet voldoende groot is voor 
een rendabele integratie van een WKK.

Onze visie op stadsenergienetten is een 
stadsnet die op een lager regime werkt 
waarop direct energie kan worden 
afgenomen of een warmtepomp water/
water wordt aangesloten zodat actieve 
verwarming en koeling mogelijk wordt. 

Het kan een idee zijn om alle gebouwen 
van deze grote site te verenigen in 
een privé energie lus waarop energie 
wordt uitgewisseld door middel van  
warmtepompen water/water. Het zal 
de mogelijkheid geven dat energie 
wordt uitgewisseld tussen gebouwen bij 
simultane koude en warmtevraag.

Onze visie over de afgifte elementen: 
we verwarmen door middel van 
lage temperatuurverwarming, zoals 
vloerverwarming of klimaatplafonds en 
radiatoren die op een laag regime worden 
gedimensioneerd.  

Niveau -1 en het gelijkvloers wensen we 
uit te rusten met een vloerverwarming. 
We hopen deze vloerverwarming ook als 
klimaatvloer te kunnen inzetten (passieve 
koeling met waterregimes 20/23°C). De 
vloeren zullen mineraal zijn en voldoende 
vermogen geven. Op de mezzanines 
in de atelierruimte, zone sheddaken, 
willen we aanvullen met stralingspanelen 
geïntegreerd in de sheddaken.

Het hoofdgebouw +1/+2/+3 wensen we 
statisch te verwarmen met radiatoren 
gedimensioneerd op 35/40°C. 

Passieve koeltechnieken

Een groot potentieel maar op heden niet 
opgenomen in het project en in de raming 
is het verkoelen met koude-energie vanuit 
een geothermisch veld. Deze verkoeling 
gebeurt via de vloerverwarmingssystemen, 
de klimaatplafonds, betonkernactivering en 
de luchtgroepen.  Deze piste wensen we 
niet op te geven en in een open overleg 
en onderzoek met de diensten van de 
universiteit onderzoeken. Dit onderzoek 
moet het gebouw overstijgen en op het 
niveau van de volledige site gebeuren

Nachtkoeling is een techniek die de massa 
zal afkoelen buiten de bezette uren van 
bepaalde gebouwdelen. Dit betekent dat 
overdag de ruimtetemperatuurstijging zal 

gedempt worden en de piek in tijd vertraagd 
wordt. We zien een enorm potentieel 
om via verdieping -1 en gelijkvloers een 
gecontroleerde toevoer van buitenlucht 
te organiseren en doorheen niveau -1 
en het gelijkvloers te stromen om af te 
voeren via gecontroleerde openingen in 
de sheddaken.

Ventilatiesysteem

We ambiëren om alle ruimtes te 
ventileren met een ventilatiesysteem 
gekoppeld aan centrale luchtgroepen die 
uitgerust is met een warmtewisselaar 
type warmtewiel absorptierotor met 
verhoogde vochtrecuperatie. Optioneel 
met een adiabatische koeling in de 
retour om de zomerse temperaturen 
koel te kunnen inblazen. Deze techniek 
hebben we succesvol geïntegreerd in 
een kantoorgebouw voor de Vlaamse 
gemeenschap.

De hybride ventilatiesystemen hanteren 
een natuurlijke en mechanische ventilatie in 
het project naargelang de klimatologische 
omstandigheden. Bij buitentemperaturen 
onder de 15°C en boven de 27°C 
wordt er mechanische geventileerd. De 
periodes tussen 15 en 27°C kan er op een 
natuurlijke manier geventileerd worden.

We onderstrepen de technische 
mogelijkheden om de verse lucht te 
verkoelen gedurende langere warme 
periodes door middel van adiabatische 
koeling in de retourlucht of te verkoelen 
met passieve koude energie van de 
geothermie. Beide zijn budgettair niet 
opgenomen.

Alle ventilatie wordt vraaggestuurd 
ontworpen op basis van CO²-metingen. 
Op die manier wordt volgens behoefte 
geventileerd in tijd en hoeveelheid. Dit 
betekent dat de ventilatoren frequentie 
gestuurd worden.  We voorzien een zeer 
gelijkmatige verdeling van de lucht per 
“moot of slice van het gebouw met een 
breedte van 4m” . bij een juiste keuze 
van dit luchtdebiet zou een zeer flexibel 
gebruik mogelijk moeten zijn voor de 
volgende decennia. Deze modulariteit 
willen we in alle technieken doortrekken.

Verlichting

Een gebouw wil vooreerst het daglicht 
maximaal benutten. Hulpmiddelen moeten 
zorgen dat het  zichtcomfort behouden 
blijft. Dit basisidee is zeer belangrijk voor 
de beleving van de ruimtes. 

De volledige verlichtingsinstallatie 
wordt ontworpen in LED uitvoering. 
Bovendien is het belangrijk om de 
sturingen van de verlichting goed te 

ontwerpen met aanwezigheidsdetectie, 
afwezigheidsdetectie, kleine stuurkringen 
en daglichtsturing van de verlichting 
waar het opportuun is.  Het geïnstalleerd 
vermogen zal onder de 1,5 Watt per 100 
lux bedragen. 

PV installatie

We voorzien op het gedeelte 
Sheddaken een PV-panelen veld na een 
schaduwonderzoek van onze eigen 
gebouwvolumes en de toren in het zuiden 
van het de site.

Modulariteit

Ten aanzien van een duurzaam gebouw 
op het niveau van technische uitrustingen 
vinden wij dat een interessant deel van het 
antwoord kan liggen in modulariteit.

Het gebouw kan in 24 “slices” of een module 
moot van 4m breedte opgedeeld worden.
We wensen op het niveau van de 
module zoveel als logisch en mogelijk te 
standaardiseren en flexibel te maken voor 
een wisselend gebruik van het gebouw de 
volgende decennia.

Deze modulariteit zal een economische 
efficiencyoefening ondergaan bij 
ontwerp. Ze zal echter uitmonden in een 

8. TECHNIEKEN maar worden vaak onvoldoende 
beheerd en bijgeregeld omdat er te veel 
studiewerk bij komt kijken. Inregeling, 
optimalisatie en controle op de prestaties 
nemen we op in het bestek om van bij 
de ingebruikname het energiegebruik 
minimaal te houden. We kiezen toestellen 
die een hoge efficiëntie combineren 
met eenvoud in gebruik. Afhankelijk 
van de behoefte kan de regeling van 
verschillende toestellen voor verwarming, 
ventilatie, verlichting... gecombineerd 
worden in een gebouwbeheerssysteem 
met een eenvoudige intuïtieve interface. 
Via monitoring kan de beheerder het 
energieverbruik van kortbij volgen en 
bijstellen waar nodig.



27OO41 02 TECHNICUM l MJVANHEE l MURMUUR architecten

De nieuwe vloerdelen worden uitgevoerd 
met CLT (kruislaagshout) of variaties 
in licht pakket, dat een optimaal gewicht 
en brandweerstand combineert. De 
draagcapaciteit van de bestaande structuur 
houdt rekening met de aanwezige rolbrug, 
en deze capaciteit wordt meteen ook 
ingezet voor het realiseren van deze 
tussenvloer. De vloer van niv.+1 wordt 
hier met een fijn te ontwerpen staaldetail 
opgehangen aan de bijzondere stalen 
spanten. Een toevoeging aan de robuuste 
structuur. 

In de werkhal worden drie plateaus 
voorzien. Eén opstelling bij de tuin en 2  
'doosjes'. Ook hier bestaat de vloer uit 
CLT-elementen die de overspanningen 
van ca. 8 m maken met een dikte van 28 
cm. Met een beperkte vloeropbouw zijn 
deze dus zeer licht en slank, en daarmee 
passend in deze ruimtes. 

De ondersteuningen kunnen slank zijn 
doordat de plateaus horizontaal worden 
gesteund door de verbindingsbruggetjes en 
de diagonale trapbomen. De losse volumes 
dienen qua fundering te worden afgestemd 
op de onderliggende kolomstructuur. 

Gevels 

De betonnen geveldelen (ringbalken, 
consoles, ...) zijn, gelet op hun leeftijd, in 
behoorlijk goede bewaartoestand, zoals 
blijkt uit het uitgevoerde onderzoek.
Naast enkele plaatselijke te remediëren 
punten moet ook aandacht geschonken 
worden aan de scheurvorming in de 
lange elementen. Deze scheurvorming 
is ontstaan door de krimp van deze 
elementen en meer bepaald de verhindering 
van de krimp door het ontbreken van 
krimpvoegen. Hier is het vooral belangrijk 
om waterinfiltratie in de scheuren zoveel 
mogelijk te vermijden, met het oog op 
een goede bewaring van het beton. Het 
dynamisch gedrag van de scheuren (onder 
invloed van temperatuursschommelingen) 
zal onderzocht worden, en op basis 
daarvan zal een geschikte bescherming 
gekozen worden.

Aerotoren

In de toren worden nieuwe 
tussenverdiepingen toegevoegd, dragend 
op de bestaande betonwanden en een 
centrale kolom. De nieuwe vloeren 
beperken de kniklengte van de wanden en 
verhogen daardoor de capaciteit. Er wordt 
bijkomende fundering voorzien, van het 
type kokerpaal.

Een optopping is mogelijk mits extra 
fundering voor de extra belasting 
afkomstig van de bijkomende vloeren en 
hogere windbelasting. 

Algemeen

Het brandtechnisch concept is conservatief 
opgevat en dus in overeenstemming 
met de huidige brandnorm. Er wordt 
afgezien van principes met sprinkler- en 
rwa- installaties en atria met meerdere 
verdiepingen omwille van de verhoogde 
complexiteit en de budgettaire invloed. 
Dit evenwel zonder in te boeten aan 
ruimtelijke kwaliteiten. Er dient bijgevolg 
geen afwijkingscommissie te worden 
aangesproken.

Compartimentering

Bij het compartimenteren van het 
gebouw wordt ernaar gestreefd om de 
ruimtelijkheid, zoals deze nu aanwezig is 
op onder meer het niveau van de grote 
hal, te behouden en om relaties tussen de 
verschillende niveaus te maximaliseren.

Om dit te bekomen worden 2 
hoofdcompartimenten vooropgesteld die 
een gemaximaliseerde oppervlakte van 
2500m2 benadert maar niet overschrijdt. 
Deze twee hoofdcompartimenten 
zijn beiden opgevat als een 
duplexcompartiment en zijn, hoewel ze 
brandtechnisch van elkaar zijn gescheiden, 
met elkaar verweven. 

Volgende hoofdcompartimenten worden 
onderscheiden:

- Kadeniveau (-1) met ateliers en de 
verschillende ruimtes voor het labo 
bouwfysica, gekoppeld aan de dubbelhoge 
ruimte voor onderzoek componenten die 
zich situeert op het niveau van de hal en 
(0) en de eerste verdieping doorpriemt. 
De foyer / forum /exporuimte maakt 
eveneens deel uit van dit compartiment, 
strekt zich uit over deze twee bouwlagen 
en is voorzien van een grote vide om de 
onderlinge relaties van de twee niveaus te 
versterken.

- Op het kadeniveau vormt het labo 
hydraulica een afzonderlijk compartiment.

- De grote hal (0) en de verdieping (1), 
beiden hoofdzakelijk met atelierfuncties, 
vormen een tweede hoofdcompartiment. 
Door het samen nemen van deze 
twee verdiepingen wordt de bestaande 
ruimtelijkheid gewaarborgd. Ook de 
aanliggende niveaus van de technicumtoren 
behoren tot dit compartiment.

- Afgesloten functies op deze niveaus 
vormen een afzonderlijk compartiment. 
De directe relatie met de atelierfuncties 
wordt daarbij bekomen door een open 
circulatie die zich bij brand sluit 

9. BRANDTECHNISCH

Bestaande toestand en passende 
ingrepen

Door de aard van het gebouw en de 
beschikbare archiefplannen is het mogelijk 
om de draagstructuur van het gebouw op 
een heldere manier te lezen. Op punten 
waar een meer gedetailleerde kennis 
van de bestaande structuur nodig is dan 
uit de plannen valt op te maken, kan dit 
relatief eenvoudig en beperkt in omvang 
onderzocht worden, omwille van de 
behoorlijke repetitiegraad van de structuur. 
Dit alles zorgt ervoor dat de renovatie/
herbestemming uit structureel oogpunt 
op een zeer beheersbare manier kan 
gebeuren.

Op basis van onze visuele vaststellingen 
kunnen we bovendien aannemen dat de 
structuur van het gebouw zich in het 
algemeen in een goede bewaartoestand 
bevindt.

Het concept voor de herbestemming 
respecteert maximaal de structurele 
opbouw van de constructie.

De geplande ingrepen zijn chirurgisch: ze 
houden rekening met de anatomie van de 
draagstructuur zodat de werken minimaal 
kunnen gehouden worden, en de heldere 
structuur behouden blijft.

Bij de herbestemming wordt het principe 
gehanteerd dat de voorziene belastingen 
maximaal gerespecteerd worden, onder 
meer bij de gewichten van vloer- en 
wandopbouwen, zoals bij de vernieuwing 
van de dakelementen en beglazing van de 
sheddaken van de ateliers.

De gaanderij in de eerste travee aan 
de noordgevel is opgevat als een tegelijk 
eenvoudige en uitgepuurde combinatie 
van stalen liggers en betonplaten en 
-trappen. Deze dragen op de bestaande 
gevel en op een nieuwe punctuele 
draaglijn die is uitgelijnd met het nieuwe 
buitenschrijnwerk. De windstabiliteit van 
de bestaande gevel wordt op die manier 
verzorgd, er is geen extra belasting op 
de bestaande structuur en wordt een 
eenvoudige en perfect thermische snede 
geïntroduceerd.

In de 'triplex' worden vloerdelen tussen 
kelder en gelijkvloers verwijderd en andere 
toegevoegd in de dubbelhoge ruimte, en 
dit alles met respect voor de bestaande 
structurele opbouw door Cloquet en 
Magnel.  De nieuwe delen zijn licht.  Bij de 
verwijdering van vloerdelen wordt vooraf 
gecontroleerd of dit geen nadelige invloed 
heeft op de te behouden delen; in geval 
van bestaande hyperstatische profielen 
kunnen deze eenvoudig versterkt worden. 

-1

0

+2

+1

+3

EVACUATIE -1/+1/+2/+3

EVACUATIE +0

Hoewel er tussen de twee hoofd-
compartimenten strikte brandwerende 
grenzen zijn vastgelegd, wordt er toch 
naar gestreefd om onderlinge relaties te 
bewerkstelligen door middel van met 
brandwerende beglazing waar zinvol. 
(bv. koppen nieuwe traphallen naar kade)

- De twee bovenste niveaus met 
voornamelijk de werkplekken voor de 
verschillende vakgroepen, vormen elk een 
afzonderlijk compartiment met eveneens 
een open circulatie die zich bij brand sluit.

Evacuatie

Omwille van het groot aantal gebruikers 
werd de evacuatie van het atelier, op het 
niveau van de hallen (0), ontdubbeld van 
deze van de bovenliggende verdiepingen. 
Daartoe werden twee brede nieuwe 
trappen geïntroduceerd die, naast 
het leggen van relaties, de evacuatie 
van de ateliervloer realiseren tot op 
evacuatieniveau (kade) en dit zonder 
de evacuatie van de bovenliggende 
verdiepingen te verstoren of in het 
gedrang te brengen.
Van de drie bestaande trapkernen 
worden er twee behouden en  voorzien 
van de nodige sassen en brandwerende 
deuren. Deze circulaties zullen bij brand 
voornamelijk instaan voor de evacuatie 
van de twee bovenste niveaus en werken 
onafhankelijk van de hierboven beschreven 
ontdubbelde trappen. 
Aan de noordzijde van het gebouw is 
een nieuwe circulatie gecreëerd voor 
alle niveaus en tevens dienstdoet als 
evacuatietrap met hoge capaciteit en 
het probleem met de doodlopende 
evacuatiewegen oplost.

Bestaande structuren

De stalen structuur die het bestaande 
gebouw typeert en waar bijgevolg de 
voorkeur aan wordt gegeven om deze 
zoveel als mogelijk zichtbaar te laten, 
zal integraal worden voorzien van een 
brandwerende verf- en eindlaag. Zo wordt 
de benodigde brandweerstand bekomen.
De sheddaken worden opnieuw 
opgebouwd zodat ze brandtechnisch 
overeenkomstig de geldende brandnorm 
zijn.

10. STABILITEIT
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11. PARTICIPATIE

een kleine bedenking in de 
marge

suggestie tot onderzoek voor de 
Ugent

Met een bio-ingenieur in het team kijk je al 
eens anders naar de gestelde vraagstukken. 
Het hele duurzaamheidsvraagstuk is in 
principe samen te vatten als een complexe 
berekening in ecosysteemdynamica. Een 
ecosysteem is een geheel van organismen 
en abiotische factoren die elkaar nodig 
hebben en beïnvloeden. Doorheen het hele 
netwerk bewegen zich stromen van materie 
en energie. In een natuurlijk systeem is 
de totale materie en energie die door een 
ecosysteem beweegt beperkt door de 
aanwezige hulpbronnen aan mineralen, 
water, zonlicht… Ieder organisme kan zich 
slechts ontwikkelen binnen de grenzen van 
het systeem. Een succesvol, biodivers systeem 
slaagt erin om materie en energie te laten 
rondgaan en in kringlopen door te geven 
met een minimum aan verlies en maximale 
productie aan biomassa en soortenrijkdom.

De mens is geen uitzondering en dient 
in zijn eigen omgeving af te stemmen op 
beschikbare hulpbronnen, en de relatie met 
andere organismen. We zijn wel de enige 
soort die in dergelijke mate in staat is om 
zijn eigen omgeving in zijn voordeel aan te 
passen en daardoor zijn ecosysteem (deels) 
zelf op te bouwen. Daarmee krijgt onze soort 
meteen ook de verantwoordelijkheid om dat 
ecosysteem in balans te houden. Nog net 
iets verder doorgedacht is voor ieder mens 
in een ecosysteem een bepaalde hoeveelheid 
hulpbronnen beschikbaar, een eigen stukje 
verantwoordelijkheid. We kunnen ze efficiënt 
gebruiken door kringlopen te vormen van 
water, voedingsstoffen, bouwmaterialen… 
en ze met een minimum aan energie van de 
ene naar de volgende stap doorgeven.

Het lijkt ons een boeiend onderzoek 
om de technieken waarmee natuurlijke 
ecosystemen als geheel in kaart worden 
gebracht toe te passen op de (semi-)
kunstmatige ecosystemen waarin we leven. 
Het kan een beeld vormen van de in- en 
uitstroom van materie en energie en de 
efficiëntie waarmee die in het systeem 
worden gebruikt. Het is toepasbaar op 
diverse schalen, van gebouw over site naar 
stad en de flux kan afgewogen worden 
tegen de totaal beschikbare hulpbronnen. 
Het brengt begrippen als circulair bouwen, 
energiezuinig bouwen, embodied energy… 
samen in één rekenmethodiek.

En mocht de methodiek al bestaan en 
toegepast worden dan zijn we daar bijzonder 
benieuwd naar.

Participatie en Living Lab

“als de zon en het gros van de studenten 
ons verlaat schuiven we een paar tafels langs 
de kant en spelen we basket, daarna fiets ik 
door de hal naar huis en groet ik de vijgen-
boom in de serre die een paar eerste-jaars 
bouwden. ik kijk achterom en oh wat ben 
ik blij dat het gebouw architectuur uitstraalt 
door de energie van de studenten en niet 
door een neon-opgeblazen betekenisloos 
woord. “

Nog een citaat dat ons bij bleef. Want ja, 
jullie hebben gelijk...  een gebouw wordt 
pas betekenisvol als het door mensen ‘ten 
volle’ wordt in gebruik genomen en het 
ook gedragen is.   

Het is een goed bewaard geheim.... dat 
het woord ‘participatie’ koude rillingen 
doet lopen over de rug van menig archi-
tect, zo ook de onze. En terecht... het gaat 
heel vaak heel erg fout... dan ervaren we 
het vooral als een boel extra werk. Toch 
moeten we vaststellen dat we er nu zelfs 
al zin in hebben. Mogelijks hebben we dit 
keer een te romantische voorstelling... we 
dromen immers al zo lang van eens terug 
naar een Jokerweek te teleporteren met 
cuttermessen en karton ...en nu hebben 
ze daar zelfs lekker eten.  

Ik denk dat onze zorgeloosheid stoelt op 
een goed begin. Jullie teksten waren onge-
lofelijk inspirerend! We hebben ze regel-
matig terug vastgepakt en ervan genoten. 
Zowel de teksten die de ambities vanuit 
de universiteit verwoordden... als de visies 
en bedenkingen, fragmenten van de stu-
denten. We hadden het gevoel dat we ‘aan 
hetzelfde zeel’ zouden gaan trekken. En 
dan is participatie iets dat je vleugels kan 
geven. Zoveel hoofden die mee nadenken 
over ons ontwerp bij in ons team!  

We hebben al ervaring met participatie. 
Murmuur maakte een heel fijn partic-
ipatietraject mee in Ledeberg met de 
Standaersite. We spraken met heel wat 
mensen uit de buurt. Niets doet ons 
meer deugd dan ze nu aan de slag te zien 
in de plek die zij eerst veroverden, die wij 
voor hen bedachten, met hun input en 
feedback.  De succesfactor was hier: het 
was goed georganiseerd door de bou-
wheer (stad en wijkwerking).  Er was een 
kader en een timing en er was iemand die 
finaal, tijdig en professioneel kon beslissen. 
Het werd niet oeverloos of eindeloos en 
mensen waren ‘van-goeie-wil’. En last-but-
not-least: het was er vanaf het prille begin. 
We hebben ook al ervaringen wanneer 

participatie hopeloos te laat komt.... dan 
is het kalf verdronken. 

Het doet ons dus deugd om te merken 
dat jullie vanaf het prille begin in volle 
actie zijn geschoten. Dat de studenten 
ons meteen mee konden briefen, naast 
het programma van eisen dat stevig was 
onderbouwd en in een ruim denkkader 
pastte.  

Hoe enthousiast we ook zijn, wij staan 
niet buiten een economische realiteit en 
hebben gevulde agenda's. Misschien iets 
waaraan de studenten nog enkele jaren 
kunnen ontsnappen. Bij de start van het 
traject willen we in onderling overleg een 
duidelijk plan van aanpak vastleggen. 

We formuleren samen de nodige ontwerp- 
en onderzoeksvragen waar jullie enkele 
maanden mee aan de slag kunnen en 
werken een strategie uit om de veelheid 
aan werk en inzichten via een proces van 
groepswerk, peerreview en doorselectie 
te condenseren in enkele voorstellen 
waarmee we als ontwerpteam echt aan 
de slag kunnen. We bundelen de krachten, 
elk werkt op zijn terrein van expertise en 
komen zo tot een breed gedragen voorstel.

Wij komen graag ons ontwerp of een 
tussenstap toelichten aan een volle aula. 
Het lijkt ons zinvol dat er bij het kernteam 
vanuit de bouwheer op toelichting/
beslissingsmomenten een delegatie 
vertegenwoordigd is van de verschillende 
gebruikers. (docen/student/onderzoeker/
secretariaat/ ....). 

Maar meer dan dat... zouden we het echt 
fijn vinden mochten jullie ook onderzoek 
verrichten op een aantal deelstudies die in 
onze opgave besloten liggen. We hebben 
hier en daar in de bundel al een suggestie 
geformuleerd.

In de planning is tijd voorzien om daar een 
semester aan te besteden. Een jokerweek 
zou fantastisch zijn... maar komt vrij laat in 
het ontwerpproces. 

Ook de input van proffen, docenten en 
onderzoekers zijn we genegen. We zijn 
geboeid door lopende onderzoeken of 
oefeningen waaruit test-cases kunnen 
groeien. Het Living Lab kan van start gaan. 
Er is expertise aan de vakgroep, specifiek 
omtrent schoolgebouwen, we leren er 
graag uit, zelfs in andere onderwijscontext.

Zelf bouwen ondersteunen  

“onze hand laat de muis los, onze ogen ver-
laten het scherm. we praten, we bouwen, we 
praten, we bouwen. 

een atelierwand, wat tafels en stoelen, een 
bank voor een hoek die de weg niet vond, 
een keuken om met onze bloed, zweet en 
tranen te koken in de week voor de jury. 
de hokjes lieten we achter ons, in de avond 
dansen we soms (...)”

Enkele vennoten van Murmuur hebben lang 
volgehouden om elke vrijdag te timmeren 
in plaats van te tekenen. Het is inmiddels 
wat verwaterd.... die volle agenda’s. Maar 
één keer per 2 jaar wordt het timmergerief 
nog eens bovengehaald als zij meebouwen 
met een groep vrijwilligers aan de 
scenografie van de Picturale in Ronse: een 
tentoonstelling die illustratoren bekroont 
en telkens met recuperatiematerialen van 
de vorige editie een nieuwe wereld bouwt. 

Ook bij M.-José hebben medewerkers de 
voorbije jaren intens mee verbouwd aan 
een vakantiehuis. Besluitend: wij vinden 
dat voor iedereen een goed idee om van 
tijd tot tijd de armen uit de mouwen te 
steken. Dat is goed voor het hoofd. We 
zullen initiatieven in die aard zelf opzoeken 
en steunen. Jullie stelden zelfs voor om 
bakstenen te kuisen of tegels te sorteren.... 
we houden het in het achterhoofd. 

Het kan ook heel verbindend zijn samen 
iets te bouwen en dat hebben jullie na 
corona zeker verdiend. Misschien ook wel 
verbindend over de vakgroepen heen.... 

Kunstintegratie 

Over kunstintegratie hebben we, behalve 
een budget reserveren, nog geen uitspraak 
gedaan. Maar het lijkt een momentum om 
met studenten van beide disciplines een 
traject uit te zetten. Misschien is het aan 
de studenten van de kunstwetenschappen 
om dit op poten te zetten. Bij de start 
leggen we opnieuw samen een plan van 
aanpak vast. 

We hebben ervaring met het begeleiden 
van dit traject. Zo selecteerden we in een 
proces met de stad samen Dirk Zoete 
voor een hele bijzondere interventie in het 
stadhuis van Sint-Niklaas (weldra klaar) en 
Marc Nagtzaam voor de Standaertsite, ...  

Wij willen wel graag dat de keuze voor één 
of meer kunstingrepen ook ergens matcht 
met ons.... We zitten mee in de jury of in de 
kwaliteitskamer en hebben een stem.  Jullie 
gaan het gebouw gebruiken, maar wij gaan 
er ook lang aan werken.... En dan mag het 
ook voor ons iets geestig zijn. We zijn geen 
moeilijke mensen. Je kan niet geloven hoe 
wij genieten van  zo’n plezierige zaken...  
tussen het dagelijks taaiere werk door.... 
Dus laat ons hierbij niet links liggen.. 

Enzo Mari plan voor doe-het-zelf timmerwerk van een stoel

referentie gaanderij bij woning Van Hee ,Gent
marie-josé van hee architecten
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ontwerpende partijen en de uiteindelijke 
gebruikers, ontwikkeld wordt tot een 
totaalplan. Hierin wordt het antwoord op 
de artistieke, technische en gebruikseisen 
tot één ondeelbare eenheid verenigd. 

Het overleg en proces zal stapsgewijs 
plaatsvinden. Binnen het raamwerk 
en concepten van deze offerte zullen 
de verschillende partijen op diverse 
momenten hun inbreng en ideeën kunnen 
formuleren. Het is van het grootste belang 
dat een gedegen draagvlak kan gecreëerd 
worden
AANPAK
De architecten zullen de drijvende 
kracht en aanjager vormen van het 
bouwteam, waar alle actoren zowel van 
de zijde van de bouwheer als van de 
ontwerpers een plaats in hebben. De 
partner-ontwerpers hebben een traditie 
van grote persoonlijke betrokkenheid. Ze 
zijn persoonlijk aanwezig op de cruciale 
ontwerpvergaderingen. Het garandeert 
permanentie en continuïteit, de projecten 
zijn door de zaakvoerders tot in het detail 
gekend. Door die continue betrokkenheid 
kunnen we een kwaliteitsbewaking 
garanderen vanaf het schetsontwerp tot 
aan de oplevering van de werken.

Belangrijk in alle fasen van het project, is de 
juiste bepaling van de taakomschrijvingen 
voor de verschillende partijen binnen het 
ontwerp- en bouwteam.

De architecten leiden en coördineren, de 
andere leden adviseren de architecten, elk 
binnen hun domein. De architecten toetsen 
de ontwerpopties met de constructieve en 
bouwtechnische logica, de consequenties 
voor de technische installaties, de impact 
op de bouwkost en de uitvoeringstermijn. 

OVERLEGSTRUCTUUR

Startvergadering
Bij de start van de studie zal het 
ontwerpteam een uiteenzetting geven voor 

Voorstudie

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Studiebureaus

Expert organisatie bib.

Opbouw
 ‘Projectprocedures’:
- Gebouwprogramma
- Overlegstructuur
- Budgetplanning
- Timing

Fase VO

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Studiebureaus

Veiligheidscoördinator
Expert duurzaamheid

Opbouw verschijnings-
vorm project

Fase DO

PROJECTTEAM
Architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Studiebureaus

Veiligheidscoördinator
Adviseurs

Technische toetsing 
voorontwerp op vlak 
van akoestiek, 
brandveiligheid, 
technieken e.d. +
opbouw BA

Fase UO

PROJECTTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Bouwheer

ONTWERPTEAM
Uitvoerend architect

architect
Studiebureaus

Veiligheidscoördinator
Adviseurs

Uitwerking en 
detaillering van het 
de�nitief ontwerp en 
opbouw van het bestek

Fase UV

PROJECTTEAM
Architect

Uitvoerend architect
Bouwheer

BOUWTEAM
Uitvoerend architect

Architect
Studiebureaus

veiligheidscoördinator
Expert duurzaamheid

Hoofdaannemer

Realisatie van het 
bouwproject

Goedkeuring
Bestuur

PP

Budgetbewaking
vergelijking van bruto/netto-verhouding, 
programma, verhouding deelbudgetten, 

gevel/vloeroppervlakte met richtwaarden ‘PvE’

Richtwaarde kostprijs op basis van 
vloeroppervlaktes programma

Goedkeuring
Bestuur

Voorontwerp

Budgetbewaking
Opbouw elementenraming met terugkoppel-

ing naar de elementenraming van fase VO 

Goedkeuring
Bestuur

De�nitief 
ontwerp

Budgetbewaking
Opbouw gedetailleerde raming met 

terugkoppeling naar de elementenraming van 
fase VO. Via hiërarchie in het bestek 
kostevolutie elementen opvolgen

Goedkeuring
Bestuur

Budgetbewaking
Monitoring en

 goedkeuring van de 
gerapporteerd meer- 

en minkosten

Bestek +
Uitvoerings-

plannen

Beperkte aanbesteding OpleveringArchitectuurwedstrijd

Budgetbewaking

Visie op het proces en de teamsamenstelling

ONTWEPRPROCES

Een hecht ontwerpteam alleen volstaat 
niet om een kwalitatief ontwerp te 
realiseren. Wij menen dat een kwalitatief 
project enkel kan ontstaan bij gratie van 
een betrokken bouwheer en een goede 
verstandhouding met alle bevoegde 
diensten en overheden. Het Ontwerpteam 
is ervan overtuigd dat een open dialoog 
essentieel is voor het welslagen van het 
project. Een humane dialoog die steunt op 
het respect voor het creatieve proces van 
de ontwerpers enerzijds en de aandacht 
voor realiteit en bezorgdheden van de 
opdrachtgever anderzijds.

De relatie bouwheer-architect en in 
een latere fase ook aannemer, dient er 
één te zijn van samen werken aan een 
gezamenlijk project. Het belang van een 
sterk bouwteam, waar alle actoren een 
plaats in hebben, waarbij men samen 
zoekt naar oplossingen, kan niet genoeg 
benadrukt worden.

Het is aan de ontwerpers om hun ideeën 
met verve te verdedigen maar ook om 
input en betrokkenheid aan te moedigen, 
om constructieve kritiek mee op te nemen 
in hun ontwerpproces.

We zijn ons ervan bewust dat doorheen 
het ontwerpproces prioriteiten kunnen 
worden bijgestuurd. We menen dat 
dit essentieel is en beseffen dat door 
op een project te werken er nieuwe 
inzichten kunnen ontstaan, zowel door 
het ontwerpteam maar ook door de 
bouwheer.

Enkel op die manier ontstaat een concept 
dat, in nauwe samenwerking tussen de 

de leden van de Kerngroep, Stuurgroep en 
eventuele Stakeholders of te betrekken 
externe partners.  Deze startvergadering 
moet toelaten dat elk van deze partners 
en/of groepen op gecoördineerde wijze 
haar aandachtspunten te formuleren.  
Het ontwerpteam zal het ingediende 
wedstrijdontwerp duiden en kaderen. 
Ter aanvulling bij het door het 
Ontwerpteam opgemaakte verslag van 
deze startvergadering kan de Kerngroep 
bijkomende informatie verzamelen en 
hieraan toevoegen.

Ontwerpteamvergaderingen
Het ontwerpteam zal een één à 
tweewekelijkse interne vergader- en 
besprekingsstructuur opstellen. Dit moet 
toelaten dat alle facetten van het ontwerp 
door de verschillende leden van het 
team kritisch geëvalueerd, verwerkt en 
uiteindelijk gedragen kunnen worden.

Kerngroepvergaderingen
De Kerngroep wordt gevormd door de 
Opdrachtgever, stakeholders en eventuele 
externe partners. Zij zullen naargelang 
de noodzaak en naar inschatting van de 
Opdrachtgever samenkomen.

Stuurgroepvergaderingen
De Stuurgroep wordt samengesteld door 
de Opdrachtgever, Projectmanager en 
Projectleider van het Ontwerpteam.
Naargelang de fase en noodzaak worden 
± maandelijkse besprekingen met de 
Stuurgroep ingepland. Deze moeten het 
ontwerpteam inzicht geven in de essentiële 
vragen, bemerkingen en aandachtspunten 
van de Aanbestedende Overheid. 

De door de Projectmanager en in overleg 
met de verschillende partners opgemaakte 
agenda moet toelaten dat zowel het 
Ontwerpteam als de Stuurgroep de 
relevante capaciteiten en partners kunnen 
uitnodigen aan deze besprekingen. De 
Stuurgroepvergaderingen lopen tot het 
einde van het Project.

Werkgroepvergaderingen
Projectmanager, de verschillende leden 
van het Ontwerpteam en eventueel de 
vertegenwoordigers van de verschillende 
diensten en departementen die deel 
uitmaken van de Opdrachtgever, geven het 
project vorm, bespreken het, wegen af en 
komen tot conclusies die indien noodzakelijk 
binnen de Stuurgroep geaffirmeerd worden. 
De werkgroepvergaderingen zijn het directe 
klankbord voor het Ontwerpteam.

De Werkgroepvergaderingen lopen tot en 
met de indiening van de bouwaanvraag. De 
werkgroep kan op regelmatige tijdstippen 
geconsulteerd worden bij de opmaak van 
het aanbestedingsdossier.

Terugkoppeling en toetsing
Na de besprekingen binnen de Kerngroep 
en toetsing binnen de Stuurgroep kunnen 
terugkoppelingen naar de werkgroepen 
en verschillende externe partners (stad, 
brandweer, erfgoed, …) plaatsvinden.

Online projectbeheer
Het team heeft ruime ervaring met online-
platformen voor het beheer van informatie. 
Zij leiden de samenwerking binnen een 
project in goede banen en zorgen ervoor 
dat alle leden van het Projectteam altijd 
beschikken over de meest recente, meest 
nauwkeurige informatie. Het automatiseert 
standaard bouwprocessen en versnelt de 
communicatie. Bovendien zorgt het ervoor 
dat informatieaanvragen, ingediende plannen 
en wijzigingsopdrachten proactief kunnen 
worden beheerd.

De online-beheerssystemen worden 
naargelang de fase waarbinnen het vereist 
zou zijn, voorzien door de aannemer of 
desgewenst de opdrachtgever in overleg 
met het ontwerpteam.

Goedkeuringen
De goedkeuringen zullen hetzij onderbouwd 
worden met rapporten gedragen door de 

bouwheer, hetzij opgenomen worden in 
de opgemaakte verslagen of eenvoudigweg 
door middel van mail- en briefverkeer.

BEHEER VAN PLANNING EN RISICO’S

Het installeren van een degelijke 
projectstructuur cfr hoger uiteengezet en 
het integreren in het projectverloop van 
mechanismen die de betrouwbaarheid 
van het project vergroten en de risico’s 
verkleinen is een belangrijk onderdeel van 
het beheersen van planning en risico’s.

In de beginfase zullen (voor)onderzoeken en 
werkgroepen met de verschillende actoren 
opgestart worden om de onbekenden en 
risico’s eerst te identificeren en daarna te 
elimineren of adequaat mee te nemen in 
het ontwerp. Om dit te structureren stelt 
het ontwerpteam voor werkgroepen op 
te richten op verschillende niveaus. De 
agenda wordt bepaald aan de hand van de 
projectplanning door de stuurgroep. 

Ter illustratie wordt met betrekking tot 
de onbekenden en de risico’s e.e.a. verder 
toegelicht:

Op vlak van de ‘externe’ (in het kader 
van de bouw- en milieuvergunning) 
adviesverlenende instanties 
(stedenbouw, toegankelijkheid, epb-
regelgeving, brandweer, openbaar 
domein, nutsmaatschappijen, 
stadsbouwmeester…): Door deze 
instanties in vroege fasen vóór indiening 
van de bouwaanvraag te consulteren 
kan het ontwerp efficiënt evolueren met 
inachtname van deze (pre)adviezen en 
worden de risico’s op planning en budget 
beperkt. 

Op vlak van de eisen en wensen van de 
bouwheer: Het doorgronden van de 
specifieke wensen, het afstemmen en 
accorderen van de gemaakte keuzes dient 
op verschillende niveaus te gebeuren en 
niet enkel per fase maar ook lopende het 
traject voor de belangrijke keuzes. Van 
de bouwheer wordt bijgevolg verwacht 
actief te participeren als gesprekspartner 
in het ontwerptraject en bijkomende 
of gedetailleerde wensen (op vlak van 
bijvoorbeeld onderhoud, personeel, 
beveiliging…) vroeg kenbaar te maken 
zodat ze kunnen meegenomen worden in 
het ontwerp.

Onbekenden op niveau van de site: Wat 
op dit ogenblik bekend is, is de toestand 
van het gebouw hoe het zich voordoet, 
al dan niet voorzien van plannen en 
oorspronkelijke details.  De in ontwerp 
te maken keuzes zullen moeten uitgaan 
van en rekening houden met een gedeelte 
onbekenden in de ondergrond die 
voorafgaand onderzocht moeten worden. 
Daarnaast zullen er ook onbekenden 
blijven die pas bij de uitvoering aan het 
licht komen.

KWALITEITSZORG

Het ontwerpteam draagt er zorg voor dat 
alle voorstellen die ze doet en documenten 
die ze aflevert intern gecoördineerd 
zijn en afgestemd zijn met de betrokken 
specialisten. Bovendien is het ons streven 
niet oplossingen ‘precies op maat’ van de 
klant te bieden maar oplossingen die dit 
overstijgen.

De mensen die binnen het team 
betrokken zijn - behalve professioneel - 
zeer gedreven, en bereid de ‘extra mile’ te 
lopen zowel wat het inhoudelijke van het 
werk betreft als naar de dienstverlening 
naar de opdrachtgever.

De kwaliteit in uitvoering wordt geborgd 
enerzijds door de kwaliteit van het 
basisdossier als de projectopvolging 
waar goedkeuringstrajecten worden 
bijgehouden. De kwaliteit van de uitvoering 
zelf wordt opgevolgd door architecten, 
adviseurs en uitvoerend architect tijdens 
de wekelijkse werfrondgang. 

COMMUNICATIE

Het Ontwerpteam heeft al meerdere 
ervaringen in teamleiding en coördinatie 
bij verschillende multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden aangetoond. 
Het inschrijvende ontwerpteam zal een 
organisatiestructuur cfr hoger opzetten 
die de aanbestedende opdrachtgever de 
garantie moet bieden op efficiënte wijze 
met het ontwerpteam te communiceren 
en dit tijdens de volledige duur van de 
opmaak van het Project.

Meer bepaald zal de Opdrachtgever 
bi-directioneel met het ontwerpteam 
kunnen communiceren via een zogenaamd 
“Single Point of Contact” (“SPOC”) of 
Projectleider Ontwerpteam. 

De verschillende informatiestromen 
worden zo op dergelijke wijze efficiënt 
verzameld en gekanaliseerd. Deze “SPOC“ 
zal instaan voor de doorstroming van alle 
informatie naar het ontwerpteam en zal 
er tevens op toezien dat de onderling 
vooropgestelde communicatietermijnen 
worden gerespecteerd.

Naargelang de fase en te bespreken 
materie zal de “SPOC” bij vergaderingen 
op de verschillende niveaus en met de 
verschillende partners en stakeholders 
vergezeld worden van één of meerdere 
personen. 

Wij streven naar een open dialoog waar 
meningsverschillen niet uit te sluiten zijn 
maar onze houding wordt gekenmerkt 
door luisterbereidheid en anticiperen. 
Hierdoor worden ons inziens de meeste 
meningsverschillen opgelost nog voor ze 
ontaarden in conflicten. 

12. PROCES 
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een latere park-situatie. 

Ons uitgangspunt bij de fasering is dat 
er geen zaken worden uitgevoerd, die 
later ongedaan moeten worden gemaakt. 
Elke investering is meteen blijvend en 
op maat van toekomstige scenario's 
afgestemd, om lock-ins te vermijden. 

- Mogelijks is het de wens zo lang 
mogelijk de grote labo's in gebruik te 
houden in het gebouw. We kunnen voor 
de labo’s eventueel onderzoeken om de 
onderste niveaus of zelfs de volledige 
verbouwing in 2 fasen uit te voeren. Stuk 
links/ stuk rechts.

Dan kan een deel in gebruik blijven 
als ze intern kunnen verhuizen. Dat 
is dan ons inziens wel een complexe 
werf (voorzieningen technieken, 
verantwoordelijkheden ingebruikname 
e.d.) dus prijzig en langere 
uitvoeringstermijn.

Het heeft ook een impact op het 

13. PLANNING EN 
FASERING

Fasering

- Zoals opgenomen bij 'budget en 
budgetcontrol' is er een fasering mogelijk 
bij de aanpak van de toren. Deze fasering 
zal altijd samenhangen met de wens 
tot ingebruikname van de kerkwegel. 
De zwaarste werken schuiven we bij 
voorkeur naar deze werf omdat ze nu 
optimaal bereikbaar zullen zijn. Dit gezien 
de relatief lage kost (betreft: effectieve 
uitvoeringskost + reeds ter plekke zijn 
van zwaar materieel om funderingen 
te maken) alsook het vermijden van het 
terug moeten verhuizen van intussen 
reeds genestelde functies.  Deze 
toekomtgerichte ingrepen bestaan dan uit 
het voorzien van een nieuwe fundering, 
vloerplaat en circulatieschacht en 
eventueel ook al de bijkomende naakte 
betonvloeren in het huidige torenvolume.

- Enkele andere elementen vragen een 
alertheid om zaken klaar te zetten voor 
de toekomst. Bv. aan T3 nemen we lift en 
trap op, maar moet dit wel zo gebeuren 
dat deze perfect kunnen blijven bestaan in 

Planning 

Hierbij geven we een eerste aanzet mee 
tot een planning in de tijd van zowel 
studies als bouwtermijn. 

Een element waar we specifiek waakzaam 
zullen moeten zijn is het integreren in 
deze planning van de participatie-trajecten. 

De organisatie van een participatietraject 
met honderden potentiële deelnemers is 
een hele uitdaging. Dit kan enkel slagen 
als we op voorhand in overleg met een 
werkgroep van enkele vertegenwoordigers 
van opdrachtgever en gebruikers een 
werkmethodiek opmaken. 

Twee zaken zijn daarin essentieel: een 
strikt afgesproken tijdskader en een 
selectiestrategie om feedback te bundelen 
tot een hanteerbaar aantal voorstellen 
die breed gedragen zijn. Voor participatie 
van de studenten zien we een integratie 
mogelijk met ontwerpateliers of andere 
vakken en doen in de planning alvast een 
suggestie van twee periodes. 

Alles hangt af van het moment van gunning, 
maar een eerste opdracht kan opgemaakt 
worden in het eerste semester.  Dat zouden 
voornamelijk ontwerpopdrachten kunnen 
zijn ter voorbereiding van de opmaak van 
het definitief ontwerp. Als ontwerpteam 
zijn wij op dat moment bezig met de 
verdere uitwerking van het voorontwerp 
met nadruk op de primaire structuur en 
de feedback van de opdrachtgever. 

Het is een ideaal moment voor een 
opdracht die zich richt op de uitwerking 
van de secundaire en tertiaire structuur, 
zowel van het atelierlandschap, het 
kantoorlandschap als eventueel de 
buitenomgeving. Via een in overleg vast 
te leggen iteratief proces van groepswerk, 
peerreview en doorselectie kunnen een 
3-5 voorstellen aan het ontwerpteam 
overgemaakt worden. 

De krachtlijnen daarvan zullen geëvalueerd 
worden en waar mogelijk in overleg met 
de opdrachtgever geïntegreerd in het 
effectieve definitief ontwerp. 

Op vergelijkbare wijze kan tijdens de 
opmaak van het definitief ontwerp een 
of meerdere opdrachten uitgeschreven 
worden ter voorbereiding van het 
uitvoeringsontwerp. Deze zullen meer 
focussen op detail- en meubelontwerp en 
bouwtechnische thema’s, zoals er enkele 
voorbeelden zijn aangehaald in voorgaande 
nota’s.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

WEDSTRIJD
wedstrijdontwerp
jurering + uitspraak bouwheer

VOORSTUDIE (3 mnd)
voorstudie …
nazicht VS bouwheer
goedkeuring VS bouwheer

VOORONTWERP (4 mnd)
onderzoeken ter plaatse ifv opbouw & structuur
voorontwerp
nazicht VO bouwheer
goedkeuring VO bouwheer

DEFINITIEF ONTWERP (3 mnd)
participatie studenten
definitief ontwerp
nazicht DO bouwheer
goedkeuring DO bouwheer
verkrijgen vergunning (120 dagen) … … … …

AANBESTEDINGSDOSSIER (6 mnd + aanbesteding)
participatie studenten
aanbestedingsdossier …
nazicht AB bouwheer
verwerken opmerkingen bouwheer
goedkeuring AB bouwheer
publicatie opdracht
opening biedingen (na min. 52 dagen) ….. ….. ….. …..
nazicht offertes
goedkeuring aannemer door bouwheer
kennisgeving niet -selectie
stand still (2wkn)
gunning en aanvangsbevel

UITVOERING (22 mnd)
start uitvoering met voolopige oplevering ±augustus 2027 … =>

taak ontwerper
participatie studenten - personeel
taak bouwheer De planning is indicatief. 
gezamenlijke taak We houden rekening met de complexiteit van de opdracht en bouwen een intensief voortraject in om het voorontwerp goed af te stemmen met de verschillende stakeholders. 
taak aannemer Wanneer het goedkeuringstraject op het einde van een fase uitloopt of onvoorziene omstandigheden voorkomen schuift het geheel mee op. 
milestone De indicatieve uitvoeringstermijn gaat voorlopig uit van 1 algemene aanbesteding en een continuë werf zonder fasering en gelijktijdig gebouwgebruik.
bouwverlof

2022 2023 2024 2025 2026

axonometrie circulatie in fase 1 - deels opgenomen in T3

aanzet tot planning studies en uitvoeringstermijn

De feedback van de vakgroepen ontvangen 
we graag per gebruikersgroep tijdens de 
fase voorstudie. 

Tijdens het participatietraject van de 
studenten kunnen steeds enkele thema’s 
verder uitgewerkt worden en mee 
ingeschoven. 

Zoals in de globale procesaanpak toegelicht 
zijn regelmatige feedbackmomenten 
voorzien. Een heldere conclusie per 
fase waar in de volgende fase op wordt 
verdergebouwd is de sleutel tot een 
efficiënt project met een breed draagvlak.

benodigde honorarium want fasering 
betekent voor ons heel wat extra 
werkuren. Maar het kan wel een piste 
zijn als de continuïteit belangrijk is. Graag 
zoeken we dit in  een verder stadium met 
jullie verder uit. 
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De uitdaging is architecturaal …  maar 
ook zeer technisch. Er is durf nodig. 
Niet alleen om als architect een school 
te bouwen voor een bijzonder én 
kritisch publiek. Ook om dat nu, hier, 
op de duurzaamst mogelijke manier te 
doen. Moed tot experiment, met gezond 
verstand en de technische kennis om het 
experiment te doen slagen. 

We hebben dit team zorgvuldig 
samengebracht, dat we meer dan 
gerust zijn:  alle kunde is in huis en de 
kruisbestuiving was eigenlijk al begonnen.

De basis van dit team is een driehoek, 
de sterkste constructie en altijd één vlak: 

-Bureau Bouwtechniek , als exponent
van technische bekwaamheid en 
voortrekker in onderzoek en 
vernieuwing. Tevens met expertise in 
duurzaam bouwen. 

-Marie-José Van Hee, onze leermeester,
tekende ons in de eerste 8 jaar van het 
eigen beroepsleven. 

- En wijzelf, Murmuur,  jong bureau,
met een eigen oeuvre dat reeds 
erkenning mocht genieten. Gewend te 
ontwerpen vanuit circulaire gedachten en 
duurzaamheid. De gepaste schakel tussen 
Bureau Bouwtechniek en Marie-José Van 
Hee.  

Ondersteund door een team van 
experten en ingenieurs. (zie titelpagina)

Hierbij leggen we één wijziging  voor 
aan het team: het luik EPB zou mee aan 
BB worden toegewezen, tenminste zo dit 
nog kan. Dit werd in consensus, ook met 
EMS, die we aanvankelijk in kandidatuur 
als potentiële partij vermeld hadden. Dit 
in functie van het bundelen van taken die 
verwant zijn in 1 hand. 

Bij kandidatuur kon BB niet mee 
worden opgenomen in de TM, gezien ze 
ook met andere partijen kandideerden. 
Mocht dit in de toekomst alsnog mogelijk 
zijn, zouden we overwegen hen wel 
alsnog in de TM te betrekken. Zo niet: 
blijft de TM beperkt tot M.José Van Hee 
en murmuur architecten. 

14. TEAMSAMENSTELLING

standaertsite, Ledeberg
(murmuur architecten ism AE en carton123)

Gare Maritime, Brussel 
BB ism Neutelings Riedijk architecten

woning Van Hee ,Gent
marie-josé van hee architecten

HHoonnoorraarriiuumm

Referentie bouwkost (geïndexeerd bouwbudget) 13.387.500,00€
structuur verbouwing 1.780.572,00€
structuur nieuwbouw 271.325,00€
technieken 4.224.822,00€

1.061.791,94€
10.725,17€
10.725,17€
10.725,17€

142.636,63€
269.079,30€

32.175,51€
16.087,76€
20.377,83€
32.175,51€

11..660066..550000,,0000€€

���� ���� ������������ ���� �������� ��������� ���� ���� ������������ ���� �������� ��������� 

BIM 
�en belangrijke uitdaging was het correct inplanten van de nieuwe bouwvolumes t.o.v. de 
staalconstructie van de bestaande hallen. Om de geometrie van deze bestaande stalen constructies 
te anal�seren werd een �� �unten���� gemaakt met behulp van laserscans.  

�en even grote uitdaging was het m�de��eren van �et ��uten s��ri�n�er� in de nieuwe volumes. 
De ��� modellen architectuur en stabiliteit werden gebruikt om alle aansluitingen van verschillende 
elementen in 3D te bekijken en de finesses van de voorgestelde bouwdetails te beoordelen.  

Bureau B�u�te��nie� 
�� staat in voor de volledige bouwtechnische ondersteuning van de architect en is verantwoordelijk 
voor de technische assistentie tijdens het ontwerpproces, de opmaak van de uitvoeringsplannen, de 
uitwerking van technische details, de opmaak van het bouwkundige bestek en de raming. �� leidt de 
controle op de uitvoering. 

Ar��ite�t: �eutelings �iedijk architecten i.s.m. �ureau �ouwtechniek - B�u��eer: ��tensa - 
Adviseurs: �o�dens �techieken, ����, �e� � �artners �stabiliteit�, �enac �akoestiek�, ��� 
�brandveiligheid�, Omgeving �omgevingsaanleg�, �opro �veiligheidsco�rdinatie, �reeam� - ���atie: 
�russel - ���erv�a�te: 73.000 m� - Timing: 2017 � 2020 - Status: opgeleverd 
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Inleiding

Van bij de aanvang van het project 
worden de budgetten verdeeld over de 
verschillende deelstudies (architectuur, 
stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg) 
om inzicht te krijgen in het economisch 
aspect van het opgegeven programma en 
van het ontwerpconcept. Het consequent 
hanteren van dezelfde opsplitsing van de 
raming gedurende de ontwerpfases laat toe 
om verschillende opties van bouwwerken 
te vergelijken of budgetveranderingen 
gedurende het proces inzichtelijk te 
maken. 

Raming wedstrijdontwerp 

De raming van de bouwkost voor 
het voorliggend schetsontwerp heeft 
als hoofddoel de haalbaarheid te 
bevestigen van het concept en het 
programma. De calculatie is opgebouwd 
uit de gedetailleerde opmeting van 
de voorkomende bouwelementen. 
De gehanteerde eenheidsprijzen in 
de elementenraming zijn gebaseerd 
op marktprijzen, gerelateerd aan 
referentieprojecten van gelijkaardige 
schaal en programma. 

De ‘Elementenraming’ geeft een één-
pagina-samenvatting van de globale 
raming met in bijlage de samenstelling 
van de elementen en de meting van de 
hoeveelheden in detail.  

De raming reflecteert de essentie van het 
concept

• De onderste verdiepingen 
worden aangepast om de invulling met 
nieuw programma toe te laten. 

• Er wordt geïnvesteerd in het 
isoleren van de gebouwschil en het 
updaten van de technieken aan de nieuwe 
invulling en hedendaagse normen. 

• Het vervangen van de 
kenmerkende stalen raamgehelen vormt 
de eerste stap in het verbeteren van de 
energieprestaties van het gebouw. Er 
wordt voldoende budget voorzien om 
hier met een speciaal aangepast aluminium 
raamprofiel het bestaande slanke beeld te 
behouden. Daarbij worden alle ramen ook 
voorzien van zonwering.

• De staalstructuren worden 
geconserveerd en brandwerend behandeld.  

16. BUDGET EN 
BUDGETCONTROLE

PROJECT Renovatie Technicum 4

FASE Wedstrijd

DATUM 23 maart 2022

ONDERWERP samenvatting raming totaal 

TOTAAL T4 TOREN FIETSENSTALLING VERBINDING T3

0 1.464.895  €                           11% 1.284.859  €                    11% 90.479  €                                              12% 56.442  €                                           16% 33.115  €                       17%
0.1 WERFINRICHTING 9% 1.077.301  €                           975.233  €                        61.455  €                                              26.217  €                                           14.395  €                       
0.2 310.823  €                              235.877  €                        29.024  €                                              27.203  €                                           18.720  €                       
0.3 76.772  €                                73.749  €                          -  €                                                         3.023  €                                             -  €                                  

1 5.778.290  €                           43% 5.353.701  €                    44% 244.669  €                                            32% 159.527  €                                         46% 20.393  €                       11%
1.1 1.853.329  €                           1.751.714  €                    59.287  €                                              42.327  €                                           -  €                                  
1.2 1.132.550  €                           1.054.585  €                    34.025  €                                              43.940  €                                           -  €                                  
1.3 1.455.596  €                           1.343.875  €                    100.869  €                                            -  €                                                      10.852  €                       
1.4 700.262  €                              667.832  €                        24.375  €                                              -  €                                                      8.056  €                         
1.5 362.013  €                              334.414  €                        26.114  €                                              -  €                                                      1.485  €                         
1.6 201.520  €                              128.260  €                        -  €                                                         73.260  €                                           -  €                                  
1.7 73.020  €                                73.020  €                          -  €                                                         -  €                                                      -  €                                  

2 2.051.896  €                           15% 1.506.702  €                    12% 273.870  €                                            35% 131.772  €                                         38% 139.553  €                    72%
2.1 261.119  €                              261.119  €                        
2.2 171.804  €                              171.804  €                        
2.3 18.150  €                                18.150  €                          
2.4 410.077  €                              410.077  €                        
2.5 538.690  €                              538.690  €                        
2.6 106.863  €                              106.863  €                        
2.7 273.870  €                              273.870  €                                            
2.8 131.772  €                              131.772  €                                         
2.9 139.553  €                              139.553  €                     

3 4.139.822  €                           31% 3.975.523  €                    33% 164.299  €                                            21% -  €                                                      0% -  €                                  0%
3.1 2.095.043  €                           2.044.061  €                    50.982  €                                              
3.3 604.383  €                              598.395  €                        5.988  €                                                
3.4 1.255.396  €                           1.223.067  €                    32.329  €                                              
3.5 120.000  €                              45.000  €                          75.000  €                                              
3.6 65.000  €                                65.000  €                          

13.434.904  €                         12.120.785  €                  773.317  €                                            347.741  €                                         193.060  €                    

9006 m2 8009 m2 300 m2 210 m2 76 m2
10532 m2 9845 m2 390 m2 210 m2 87 m2

1.492  €                                   / m2 1.513  €                            / m2 2.582  €                                                / m2 1.656  €                                             / m2 2.540  €                         / m2
1.276  €                                   / m2 1.231  €                            / m2 1.983  €                                                / m2 1.656  €                                             / m2 2.209  €                         / m2

11.900.000  €                              

13.387.500  €                              12,50%

47.404  €                                      0%

BOUWBUDGET/ netto opp: 1.321  €                                        / m2

Opmerkingen

De raming is gebaseerd op de wedstrijdtekeningen dd. 21/03/2022 

Zie ook de nota bouwkost en kostenbeheersing bijhorend bij de raming.
De bouwkost is exclusief btw, erelonen, subisidies, onvoorzien in uitvoering of toekomstige indexatie 
De bouwkost in inclusief 10% ontwerpmarge.
Netto oppervlak = som van alle binnenvloeroppervlaktes, gemeten tussen de wanden. Inclusief oppervlakte trapkokers. Exclusief liftkokers en vides > 4m2

Bruto oppervlak =  oppervlakte gemeten langs buitenomtrek, dus inclusief oppervlak gevelafwerking. Exclusief vides > 4m2.

De indexering is gebaseerd op de prijsherzienings methode die oa. gehanteerd wordt door het VMSW en de RDG (zie http://prijsherziening.vmsw.be/,  cat A: algemene aannemingen, ruwbouw, 20 werknemers of meer)

BOVENGRONDSE VERBINDING

TECHNICUMTOREN

LIFTSCHACHT IN TRAPPENKERN
PLATEAUS & LICHTE VOLUMES HALL
BRANDWERENDE BEHANDELING STAALSTRUCTUUR
BETONHERSTELLING

FIETSENSTALLING

UITRUSTING
PLAFONDS
VLOEREN
BINNENWANDEN

BUITENAANLEG

TOTALE BOUWKOST*                                                                                          

OVERSCHRIJDING :

NETTO gebouwd Oppervlak :                                                                                                

Eenheidsprijs / NETTO Oppervlak                                                           

BOUWBUDGET :

BRUTO gebouwd Oppervlak :                                                                                                

Eenheidsprijs / BRUTO Oppervlak                                                           

VOORBEREIDENDE WERKEN EN WERFINRICHTING

AFBRAAK
GRONDVERZET

GEÎNDEXEERD BOUWBUDGET :

FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIE

ARCHITECTUUR

LIFT- EN TRANSPORTINSTALLATIES

GEVELS
DAKEN

ELEKTRICITEIT

TECHNIEKEN

STABILITEIT

SANITAIR EN BLUSMIDDELEN
HVAC

VIDES / TRAPPEN / VLOER INKOM
TRAPPENTOREN KOP NOORDGEVEL

RAMING WEDSTRIJDONTWERP
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en toegankelijkheid ingrepen zijn die best 
in hun geheel voorzien worden.

- We bedachten ook een grotere 
fietsenstalling op dezelfde locatie die 
meteen capaciteit voor andere gebouwen 
mee kan opnemen, deze was uiteraard 
prijziger en is nu niet opgenomen in 
de raming omdat ze het programma 
zou overschrijden.  (variant op vraag 
beschikbaar)

Budgetbewaking en kosten-
beheersing in het volledige 
proces 

Kostenbeheersing is bij de essentie van 
het project blijven en is als strategie 
bruikbaar om een heldere visie te 
bewaken en zelfs te versterken. 

De kostenbeheersing van het project is 
geen op zichzelf staande discipline binnen 
het ontwerpteam maar zit ingebed in de 
beslissingsvorming en de afweging van 
de verschillende keuzes die lopende het 
ontwerpproces zullen moeten gemaakt 
worden.

In de nota over de raming hierboven 
hebben we de essentiële punten van het 
ontwerp genoemd, het zijn deze essentiële 
punten die we in een voorstudiefase 
met de opdrachtgever zouden willen 
afstemmen. Eens men eensgezind is over 
de essentie, dan is dit zeer waardevol 
om naar terug te keren bij een eventuele 
besparingsronde of mocht blijken dat de 
middelen waarvan nu uitgegaan wordt niet 
volledig voorhanden zouden zijn. Het zou 
tevens interessant zijn met deze invalshoek 
te kijken naar het programma van eisen 
om hierin ook de essentiële punten te 
kunnen onderscheiden van de secundaire.

Naast de ‘strategie’ van bij de essentie 
blijven gaan we methodisch te werk en 
behouden we het overzicht van kosten 
over de ganse loop van het project 
eenvormig bij.

Wij hebben enkele specifieke tools 
ontwikkeld door onze expertise als 
projectmanager bij de bouwbegeleiding 
van grote projecten. Tools die de 
bouwpartners te allen tijde een overzicht 
geven op de financiële stand van zaken, 
zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens 
de uitvoeringsfase. 

Tijdens de ontwerpfase wordt het 
vastgelegd basisbudget bewaakt door 
middel van wijzigingsaanvragen met 
vermelding van de omschrijving en de 
reden van wijziging. De aard van de 
wijziging wordt gecatalogeerd, alsook de 
invloed op kost, planning en oppervlakte. 
Met dit overzicht kan men steeds de 
evolutie van het project monitoren.

Voor de uitvoeringsfase wordt het 
financiële overzicht eveneens bewaard 
in de vorm van verrekeningsoverzichten 
in combinatie met een overzicht van alle 
vorderingsstaten en eventueel verwachte 
meer- en minwerken. 

Met bovenstaande gegevens kan elke 
bouwpartner op elk moment in het 
bouwproces een gedetailleerd overzicht 
verkrijgen van de financiële toestand van 
het project. 

Kostenbeheersing is anticiperen in elke 
fase en ingrijpen indien nodig

Bij de start van het ontwerptraject worden 
de onbekenden en de risico’s besproken. 
Om een vlot ontwerptraject te garanderen 
zullen deze in vroege fase moeten 
behandeld worden, door vooronderzoeken 
op te starten, sonderingen uit te voeren,… 
In elke fase zal samen met de opmaak van 
de raming worden gerapporteerd over de 
stand van zaken hieromtrent. Risico’s en 
onbekende factoren worden voor zover 
mogelijk begroot, voornamelijk in de 
vorm van marges en aldus meegenomen 
in het bepalen van het werkbudget. Het 
werkbudget zal samen bepaald worden 
tussen opdrachtgever en ontwerpteam, 
rekening houdend met de nog bestaande 
risico’s. In wedstrijdfase is het budget 
van de opgave aangehouden, geïndexeerd 
met 12,5% – en is een reserve van 10% 
opgenomen, verdeeld over de toegepaste 
ramingsprijzen. 

In elke deelfase van het ontwerptraject 
(voorontwerp – definitief ontwerp – 
uitvoeringsontwerp) zal een raming 
worden opgemaakt en getoetst worden 
aan het werkbudget.

De raming wordt opgemaakt per discipline 
door de gespecialiseerde ingenieurs 
die de studie hebben uitgewerkt en die 
vertrouwd zijn met de prijzen van de 
markt door hun brede en lokale ervaring. 
Voor de projectspecifieke items  of de 
onbekenden die nog in het project zitten 
zullen onderzoeken worden uitgevoerd of 
prijzen worden opgevraagd bij mogelijke 
uitvoerders / gespecialiseerde aannemers 
om zo ook het risico op afwijkende prijzen 
bij aanbesteding te beperken. Van zodra de 
ontwikkeling van het project het toelaat om 
een gedetailleerde raming te maken zal dit 
gebeuren op niveau van de besteksartikels 
om zo de raming op basis van recente 
en vergelijkbare aanbestedingsprijzen te 
kunnen maken. 

Lopende de verschillende fases voorziet 
het ontwerpteam dat het voortschrijdend 
ontwerp (nieuwe materialen  / gewijzigde 
hoeveelheden,…)  financieel ook 
voortdurend vertaald wordt naar de 
basisraming – zodat dit mee kan genomen 
worden in de beslissingsvorming en 
zodat eventuele overschrijdingen of 
verschuivingen tussen disciplines niet 

pas op het einde van een fase worden 
vastgesteld.

De ramingen worden steeds opgemaakt 
door de betrokken specialist (raming 
stabiliteit door ingenieur stabiliteit  , 
raming technieken door ingenieur speciale 
technieken etc… ) waarbij het streefbudget 
per discipline voor de volgende fase het 
goedgekeurde budget van de vorige fase 
is. Op die manier is iedere specialist 
betrokken en verantwoordelijk voor 
het budget van zijn discipline en worden 
budgetverhogingen of verschuivingen 
het snelste opgemerkt. Ramingen 
van verschillende disciplines worden 
gecoördineerd en intern nagekeken door 
de specialist/projectmanager binnen het 
ontwerpteam.

Kostenbeheersing is verder denken dan 
de loutere bouwkost op het einde van 
het bouwproces. 

Onderhoud en levensduur worden 
best ook indachtig gehouden bij de 
afweging van de verschillende materialen 
en oplossingen. Het ontwerpteam zal 
tijdens het ontwerptraject hiervoor 
waakzaam zijn, vanuit de visie van het 
ontwerpteam, de voorkeur voor eenvoud 
en geïntegreerde oplossingen, het streven 
naar aanpasbaarheid van de inrichting...

In de fase voorontwerp en definitief 
ontwerp wordt een raming uitgewerkt 
op basis van een elementenraming. Deze 
elementen worden opgebouwd aan de 
hand van m² en m³ bouwelementen . 
Lijnvormige elementen worden in deze fase 
niet gemeten en als percentage bijgeteld 
bij de totale bouwkost. Onze ervaring met 
een groot aantal diverse projecten maakt 
dat we over een grote kennis en ervaring 
beschikken wat betreft de toe te passen 
percentages. De elementen worden 
opgebouwd in samenspraak met alle 
betrokken specialisten en de eenvoud van 
de benadering in elementen laat toe om 
budgettair snel het project te evalueren 
en beslissingen te nemen. Er wordt 
gerapporteerd volgens vaste modellen 
om eenvormigheid en eenduidigheid, en 
vergelijking mogelijk te maken tussen de 
verschillende fases (en eventueel tussen 
verschillende projecten…).

In fase uitvoeringsontwerp wordt de raming 
opgemaakt op basis van een gedetailleerde 
opmeting van de verschillende 
besteksposten. De eenheidsprijzen die 
worden gebruikt bij de raming komen 
vanuit vergelijkbare en recent uitgevoerde 
projecten. Elke adviseur maakte binnen 
zijn domein de aanbestedingsdocumenten. 
De goedgekeurde ramingen van de 
vorige fases zijn de leidraad voor deze 
studies. Indien, ondanks voorafgaande 
betrokkendheid van alle adviseurs, een 
deelbudget ontoereikend blijkt bij de 
detailstudie wordt in onderling overleg 

geschoven tussen de verschillende 
deelbudgetten.

Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoering maakt de bespreking 
van de min- en meerprijzen deel uit van de 
kostenvergadering waarin naast de leden 
van het projectteam ook de afgevaardigde 
van de aannemer zetelen. Zo kan er snel 
en efficiënt gereageerd worden.

De evolutie van aanbestedingsbedrag tot 
eindafrekening wordt bijgehouden met 
bovenvermelde tools en overzichten. 

Mochten onvoorziene omstandigheden 
zich voordoen en als gevolg hiervan de 
kosten onverwacht oplopen dan zal het 
ontwerpteam zich steeds constructief 
opstellen, om mee te denken over 
mogelijke besparingen lopende het 
ontwerp of de uitvoering.

• De circulatie wordt ge-
optimaliseerd ifv leesbaarheid, 
brandveiligheid en toegankelijkheid.

• Buiten T4 zorgen plaatselijke 
ingrepen voor een kwaliteitsverbetering 
van de circulatie doorheen de site.  

De ingrepen zijn maximaal beperkt en er is 
gekozen voor duurzame budgetvriendelijke 
materialen en interventies. De bovenste 
verdiepingen zijn in relatief goede staat 
en worden grotendeels behouden mits 
inpassen nieuwe technieken en isoleren 
gebouwschil. De onderste verdiepingen 
voor labo’s en ateliers hebben grotere 
ingrepen nodig om het bouwprogramma 
te realiseren. Daarnaast zullen de duurdere 
ingrepen zoals het vervangen van het 
buitenschrijnwerk en de binnenisolatie 
zichzelf op termijn terug betalen. De 
kenmerkende sheddaken vereisen ook 
een investering om de isolatiewaarde te 
verbeteren. Deze hebben gezien de grote 
oppervlakte ook een relatief belangrijke 
impact op de energie efficiëntie van het 
gebouw.  

Er zijn voor de renovatie verder een aantal 
aannames gemaakt die verder getoetst 
moeten worden in komende fases. We gaan 
uit van 25% pleisterherstel op bestaande 
wanden en plafonds evenals 25% renovatie 
van vloertegels voor bestaande vloeren 
die behouden blijven.  Momenteel zijn 
deze elementen in relatief goede staat, we 
anticiperen hiermee op retouches t.g.v. 
geplande werken en lokaal herstel. 

Algemeen streeft het ontwerpteam naar 
toepassing van materialen en bouwwijzen 
die rekening houden met de levenscyclus 
van de gebouwen:

• Duurzame, robuuste 
materiaalkeuze met een mooie 
veroudering in de tijd;

• Toepassing van elementen die 
eventuele vervanging en circulair bouwen 
vereenvoudigen;

• Materialen en detaillering die 
rekening houden met onderhoud.

De kosten van een bouwproject zijn ook 
gerelateerd aan de bouwconjunctuur, 
onvoorziene omstandigheden. Om een 
ontwerp te toetsen aan de realiteit wordt 
gewerkt met interne en externe marges. 
Hierdoor neemt de ramingskost toe 
om budgettaire ruimte te creëren voor 
de onbekende parameters die in het 
ontwerpproces worden ingevuld.  

We merken op dat het op dit moment 
moeilijk is de bouwkosten te ramen gelet 
op de snel stijgende indexeringen en 
volatiele markt. 

De raming is opgebouwd met 
eenheidsprijzen die ca. 12,5% geïndexeerd 
zijn tov het prijspeil van 2019. 

Ondertussen is de indexering nog verder 
gestegen dus bij aanbesteding op de dag van 
vandaag zou de bouwkost vermoedelijk 
hoger uitvallen.  Het lijkt ons daarom 
moeilijk het volledige bouwprogramma 
te realiseren aan het vooropgestelde 
bouwbudget van 11.900.000,-€ excl. BTW 
en erelonen rekening houdend met huidige 
marktprijzen.

De prijs van structuurhout lijkt 
gestabiliseerd. Voor beton verwachten 
we in de loop van het jaar een stijging 
door de hogere energieprijzen. Staal is 
op dit moment problematisch gezien de 
geopolitieke omstandigheden.

We engageren ons om samen met de 
opdrachtgever de meest aangewezen 
strategie te bepalen om hiermee 
om te gaan. We geven alvast enkele 
mogelijkheden tot besparing waarbij het 
architecturaal concept overeind blijft.  
We zijn bereid met jullie te zoeken naar 
verdere besparingspistes. 

• De toren vormt een 
schakelpunt in het budget. In de 
totaalraming is momenteel een “light” 
versie voorzien. Daarbij worden de 
onderste drie verdiepingen al afgewerkt 
om de circulatie op de Kerkwegel aan te 
takken en de Koebar naast een nieuwe 
groene patio te huisvesten, op de wip 
tussen horizontaal en verticaal in een 
toekomstscenario. Daarbij wordt de 
fundering al voorzien op een volledige 
ingebruikname en optopping conform 
de ontwerpvisie voor de toren op lange 
termijn, inclusief een lift die al over de 
volledig beschikbare hoogte kan opereren. 

Hierbij vermijden we dat een investering 
in de toren in de toekomst complexe 
aanpassingswerken vereist naast een 
reeds afwerkt T4.   Dit resulteert in  een 
relatief hoge eenheidsprijs/m² maar maakt 
de toren toekomstbestendig Latere 
extra m2's worden in verhouding 
een stuk goedkoper. Hij kan, indien 
budgettair noodzakelijk, ook in zijn geheel 
bespaard worden zonder grote impact 
op het huidige ontwerp. Er moet dan een 
alternatieve locatie gevonden worden 
voor de Koebar, daar zien we wel marge 
voor in de triplex of op de ateliervloer.  De 
timing van deze uitgave dient te worden 
geëvalueerd in combinatie met de timing 
voor de kerkwegel.  Dan valt er een 
bedrag van 773.000 euro te schrappen 
uit de raming en zit het nieuwe totaal 
op: 12.661.587 €. 

Indien het bouwbudget niet geïndexeerd 
kan worden en een harde grens vormt 
moeten we samen met de bouwheer 
bepalen welke punten uit het ontwerp 
en PVE prioriteit krijgen. Daarbij merken 
we op dat een energetische renovatie 
een totaalaanpak vereist en ook het 
verbeteren van circulatie, brandveiligheid 
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