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Onze academische jaren zijn altijd 

verbonden met een specifiek gebouw, 

een plaats waar we anderen kunnen ontmoeten 

en samen kunnen genieten van het leren. 

Zo’n plek willen we hier creëren
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INDEX VIER ASPIRATIES VOOR HET TECHNICUM

VERBINDING ZOEKEN MET DE TOPOGRAFIE 

Het technicumcomplex ontstond in de jaren ‘30 op de flank van de Blan 
dijnberg, met de voeten bijna in het Scheldewater. De recentere toevoegingen 
en ingrepen raakten de voeling met het reliëf wat kwijt, waardoor het 
hoogteverschil met de oever een obstakel werd, en geen unieke landschap
pelijke beleving. We zoeken opnieuw naar een verbinding met de topografie 
van de plek, naar een expressie van de ‘berg’, zowel in de inplanting en de 
connecties met de omgeving, als in het landschap binnenin. 

EEN OPEN RELATIE MET DE CAMPUS EN DE STAD

In plaats van over complexe machines en motoren zal er in dit gebouw in 
de toekomst worden nagedacht over het maken van de stad. Het lijkt ons 
cruciaal dat het gebouw zich op een actieve manier met haar omgeving 
engageert, en zoekt naar een open relatie met de campus en de stad. Niet 
enkel door grote ramen of open deuren, maar ook door haar gebruik, haar 
programmatie, en een sterke wil om de stad het gebouw binnen te brengen. 

VAN INTROVERT NAAR EXTRAVERT

Het Technicum heeft onbetwistbare kwaliteiten, een soort stille kracht, een 
soort mysterie ook. De transformatie tot architectuurschool is een unieke 
kans om met dit zorgvuldig geconstrueerde gebouw te werken, het met 
respect te bewonen, maar ook actief aan de slag gaan met haar potentieel. 
We werken met de kwaliteiten en elementen die we aantreffen, maar gooien 
op specifieke plekken het nogal rigide systeem radicaal om. Op die manier 
wordt het al te gesloten, introverte karakter van het gebouw omgekeerd, 
zonder dat haar oorspronkelijke kracht wordt verstoord.

Procesontwerp   2

Topografie buiten   3  9
 
Topografie binnen  10  16
 
Erfgoedvalorisatie  17  21

Bouwkosten   22 

Tekeningen   23  30

PLAATS VOOR DE MARGE

We zoeken in ons voorstel naar de marges in het gebouw, oppervlaktes en 
plekken die ontsnappen aan het strikte programma. 
In de overtuiging dat deze “extra” ruimte kwaliteiten, gebruiksmogelijkheden, 
programma’s, evoluties, flexibiliteit, ... toe zal laten die in dit stadium niet 
te voorzien zijn, stellen wij deze extra m² (en m³) voor als een belangrijke 
ambitie van het project, van zijn veerkracht, van zijn duurzaamheid in de 
tijd. Ze vormen een permanente uitdaging tot reflectie en creativiteit. 
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PROCESONTWERP

1. HET PROCES IN DETAIL DELEN 

We willen het ontwerpproces in detail delen. Niet 
alleen de finale uitkomst, maar ook het onderzoek, de 
schetsen, het werkmateriaal,... een open archief dat ‘en 
cours de route’ wordt opgebouwd.  

Project Room Technicum 
We zoeken naar een permanente en fysieke aanwezigheid 
voor het project in de school. Een ‘project room’ waar 
plannen, maquettes, materiaalsamples, etc. worden 
verzameld en getoond, waar kan worden overlegd 
met alle documenten bij de hand, waar het project kan 
worden gepresenteerd, waar gewerkt wordt.
Idealiter vinden we een plek in het Technicum, om 
vlakbij onze derde gesprekspartner te komen, of in de 
Plateau, waar we meest contact vinden met studenten, 
docenten, gebruikers. 

Digitale immersie 
Een ontwerpproces voor een complex renovatieproject 
is tegelijkertijd verzorgd en rommelig, logisch en 
contradictorisch, gedetailleerd en abstract. We bouwen 
langzaam een nieuw verhaal op met wat we ter plaatse 
waarnemen en wat we leren, en met de documenten 
die worden geproduceerd om alles te registreren. Met 
een digitaal platform (instagram/website/...) willen we 
een digitale immersie in het ontwerpproces aanbieden. 

Be on site
Het gebouw staat er. Door veel tijd ‘on site’ door te 
brengen leren we de finesses kennen, de logica’s 
begrijpen, de materialen localiseren. Met 1:1 test 
opstellingen kunnen we de juiste schaal aanvoelen en 
communiceren, en kunnen studenten die er nooit les 
gaan krijgen zich toch met het Technicum engageren. 

2. EEN PARALLEL EDUCATIEF SPOOR

Een case study van dit formaat is een fantastische 
opportuniteit voor de opleiding. We stellen een parallel 
educatief spoor voor, dat studenten de de kans biedt 
om diep in (een aspect van) het ontwerp en uitvoe
ringsproces te duiken. 

Object based learning: het Technicum 
Het gebouw tekenen is de beste manier om het te leren 
kennen. Als ontwerpteam geloven we sterk in de kracht 
van waarnemingsdocumenten (tekeningen, maquettes, 
...) die het proces voeden en documenteren. 
We willen deze methode en ervaring delen met de 
studenten, en haar inschrijven in het curriculum.  

Studio Technicum 
We stellen voor om de komende jaren een ‘studio 
technicum’ te organiseren, dat zich verdiept in thema’s 
en ontwerpvraagstukken rondom het Technicum
project. De studio kan zich parallel ontwikkelen met het 
ontwerp, en zo in twee richtingen verrijking bieden.

Learning by doing
Het Technicumproject biedt aan studenten een blik van 
heel kortbij op het fascinerende proces van het maken  
en bouwen. We willen maximaal moge  lijkheden bieden 
om hen er met de neus op te duwen en hen concreet te 
laten bijdragen aan het project. 

Co-constructie van enkele vrijplaatsen 
Later in het proces maken we ruimte voor cocreatie 
en constructie van elementen van het gebouw: de 
vrijplaatsen voor de studenten (salon, patio), de 
praktische ankerpunten in de ateliers, de campus 
corner, ... 

3. KENNIS EN ERVARING ACTIVEREN

We willen het Technicumproject ontwikkelen met de 
grote gemeenschap uit verschillende lagen en delen 
van de Ugent, met een verscheidenheid aan ervaring 
en expertise die ons kan helpen en inspireren. We willen 
aandacht, tijd en energie steken in deze belangrijke 
dialoog die tussen de vele stakeholders moet worden 
opgebouwd.

Een permanent debat 
Met de ambitie om een oprecht cocreatietraject op te 
zetten, willen we op vaste momenten (bv maandelijks) 
een terugkerende dialoog organiseren, gedurende alle 
fases van het ontwerp. We streven niet meteen naar 
duidelijkheid of snelle beslissingen, maar nemen de 
tijd om naar een consensus te groeien. We pleiten voor 
een niethiërarchische organisatie van dit ‘permanent 
debat’, met een methodologie die elke stem een gelijk
waardige plek geeft. 

Echokamer
Om de technische en academische kennis  die binnen de 
universiteit bestaat optimaal te activeren, organiseren 
we een Echokamer, die de wisselwerking tussen acade
mische research en praktische ontwerpkeuzes aftoetst. 
De echokamer activeert het academische netwerk en 
biedt kritische sturing aan het ontwerpteam. 

Learning from... 
Tenslotte willen we ook naar buiten kijken, en externe 
stemmen uitnodigen. Een lezingenreeks met ‘best 
practices’ kan het ontwerpproces én de opleiding 
verrijken, en kan zorgen voor een connectie met andere 
actoren in de stad, een ambitie die we ook met het 
uiteindelijke gebouw willen waarmaken. 

PROCES

DRIE GESPREKSPARTNERS

We zien het proces als een langdurige conversatie 
tussen drie partners: de universiteit (studenten, 
docenten, administratie,...), het ontwerpteam en het 
gebouw zelf. Ieder brengt zijn of haar visie en logica bij 
in het gesprek, als evenwaardige elementen. 
Elke partij heeft veel actoren en gezichten, we spannen 
ons in om hun input volgens die verschillende rollen 
maximaal te integreren. 

We vinden het belangrijk om het gebouw als 
volwaardige gesprekspartner uit te nodigen door haar 
actief trachten te begrijpen. We werken toe naar een 
consensus over het project, waarbij geen van de drie  
haar visie opdringt aan de andere. 

1:1 test on site, Sala Becket, Flores & Prats. Het gebouw als educatieve brandstof voor de school Het team heeft een uitzonderlijke affiniteit met de maquette als uitgelezen tool 
om het gebouw en project te begrijpen, testen en te communiceren. 
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CONNECTIE MAKEN MET DE TOPOGRAFIE

EEN BEWOONDE OEVER

De historische afbeeldingen die we terugvinden van 
dit stukje Gent tonen de evolutie van de vorm en het 
gebruik van de oever. Vrij vroeg zien we de terrasbouw 
van de abdijtuin, en een eerste lokale verharding van 
de kade. Waar de vlakke dierentuinwijk aan de overzijde 
al snel een geformaliseerde aanblik krijgt, blijft de 
Blandijnoever heel lang natuurlijk, informeel en groen. 
De arbeiderswoningen zoeken de waterrand op, hun 
tuinen lopen uit in de rivier. 

Ook de vroege inplanting van de Technicumgebouwen 
toont een zekere gevoeligheid voor de topografie: 
terrassen, zachte trappen op de aangelegde taluds, 
plaats voor groen. 

BERG IN DE STAD

De Blandijnberg is een referentiepunt in Gent: het enige 
echte markante reliëf in de stad en omstreken, plek van 
de eerste stedelijke ontwikkelingen, kloppend hart van 
de universiteit en met de boekentoren als bekroning 
ook de tegenhanger van het historische stadscentrum 
met zijn gotische torens. 

De Blandijnberg creëert stedelijke situaties die vrij uniek 
zijn in Vlaanderen. De oostelijke flank van de heuvel,  
die 17 meter afdaalt naar de Muinkschelde, geeft 
aanleiding tot specifieke gebouwtypologieën, langse 
en dwarse verbindingen, terrassen, publieke trappen,... 
Ook het Technicumcomplex vindt op zijn manier een 
plek in deze specifieke topografie. 

IN VERBINDING MET DE HEUVEL

Ons project wilt in de vormgeving van de verbindingen 
tussen gebouwen en omgeving kiezen voor een grond
gebonden aanpak, die aansluit met de natuurlijke en 
stedelijke topografie van de oever. 

Op verschillende plekken wordt vandaag het hoogtever
schil met loopbruggen en sterk gearticuleerde trappen
kokers op een technische manier ‘opgelost’. De zachte 
en intuïtieve campusconnecties die we zoeken tussen 
oever en heuvel gaan hiermee deels verloren. 

We proberen de topografie van de heuvelflank te 
herstellen, met zachte en natuurlijke routes, altijd op 
volle grond en begeleid door groen en beplanting. 

OP ZOEK NAAR EEN TOPOGRAFIE BINNENIN

Ook binnen het gebouw zoeken we naar natuurlijke 
verbindingen met het water en de oever, met de heuvel, 
de hemel, het licht. Linken tussen de verschillende 
ateliers, tussen de grote hal en de kantoorvleugel, 
tussen het Technicumgebouw en de Aerodynamica
toren. 

Door het strategisch wegnemen van bestaande vloeren, 
het toevoegen van nieuwe passerelles en mezzanines,  
het uitbereiden van de dakstructuur en het maken van 
nieuwe connecties met de buitenruimte zoeken we ook 
binnen het gebouw aansluiting met de topografie van 
de heuvel. 

TOPOGRAFIE BUITEN
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EEN WEEFSEL VAN VERBINDINGEN OP DE CAMPUS

AANTAKKEN OP DE KERKWEGEL 
Het idee van de kerkwegel in het masterplan is veelbe
lovend: een oude route voor zacht verkeer die dwars 
door het grote, moeilijk ontsloten campusgebied loopt. 
In ons voorstel werken we toe naar een fijnmazig 
weefsel dat aantakt op de primaire verbinding tussen 
Tweekerken en het studentenplein. We besteden veel 
zorg aan de verbinding van dit pad met het Techni
cumgebouw en andere ankerpunten op de campus. Het 
geplande intensieve gebruik van T4 kan een dynamiek 
brengen die het pad als campusconnector activeert. 

We vinden het essentieel om de nieuwe verbinding 
vorm te geven met aandacht voor de topografie en voor 
de verblijfskwaliteit van deze buitenruimtes. 

PATIO EN LUSTHUISJE
Vanaf het Economiegebouw (niveau 17.50) leidt het 
pad naar het elegante lusthuisje, een ankerpunt op 
het pad. (19.00). Naast het pad staan twee gebouwen 
die aan het Technicum grenzen en die al jaren verlaten 
zijn, de aerodynamicatoren en een laag bijgebouw. We 
vervangen dit volume door een patio (niv15.50), met 
een nieuwe inkom naar de school. De connecties met 
het studentenplein, de Blandijn, de bibliotheken, ... 
worden vanzelfsprekend.  

PASSAGE HYDRAULICA
We verbinden de patio via een nieuwe trap met de 
passage onder het hydraulicagebouw. De doorgang 
heeft prachtig houten schrijnwerk die het interieur 
van de laboratoriumhal T4 tonen, en een interessante 
lambrisering in gekleurde tegels. Ze geeft vanuit de 
patio een rechtstreekse verbinding naar de hoofdingang 
van T4, naar de toekomstige tuin en de oever. 

LANGS DE HISTORISCHE TUINMUUR. 
De kerkwegel stijgt verder langs de historische tuinmuur 
richting het terras van het studentenrestaurant en het 
studentenplein (22.97). Een trap daalt naar het terras 
voor Hydraulica (14.80). Iets hoger integreren we de 
connectie naar de tuin van de Brug. We geven die 
vorm als een poortdoorgang in de muur. Naast het 
Hydraulicagebouw hogen we de aarde op tot onder 
het raamniveau en creeren we een groene canyon met 
enkele zitgelegenheden. We willen het pad vormgeven 
op volle grond, zodat het ingebed wordt in het 
landschap, het groen en de heuvel.

TOPOGRAFIE BUITEN

OPKLIMMEN IN DE HOEK
Een nieuwe bakstenen trap maakt de verbinding 
tussen het Hydraulicaterras en het pleintje voor  T4. 
De trap klimt op natuurlijke manier naar boven, en 
maakt hogerop verbinding met de buitentrap van T2. 
Een nieuwe topografie nestelt zich in de hoek van de 
toekomstige open ruimte aan de rivier, en geeft een 
hint naar de doorgang tot de kerkwegel. 

Het hydraulicaterras (14.80) wordt een groene 
tussenstop in de beklimming van de heuvel, met 
connecties naar alle omliggende gebouwen en paden, 
en uiteraard met de toegang tot het mezzanineniveau 
van de nieuwe school in het Technicumgebouw. 
 

VAN HET VOORPLEIN TOT DE OEVER
Voor de grote poort van de labohal van T4 behouden we 
het voorpleintje in kasseitjes dat er vandaag al is (niv 
10.95), bereikbaar via de helling achter het T3 gebouw. 
Het pleintje krijgt, in verbinding met de inkomhal van 
het gebouw, een actiever karakter (zie verder.)

De verbinding naar de kade geven we vorm met een 
landschappelijke trap die zich tussen beide gebouwen 
in nestelt, en een voorschot geeft op de toekomstige 
tuininrichting met terrassen. We integreren de publieke 
lift en de vluchttrappen binnen de gebouw volumes, 
zodat de visuele en landschappelijke link met de oever 
behouden blijft. 
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Kerkwegel
Een promenade van de Sint-Pieters Kerk naar het Studentenplein, passerend langs 
het Twee Kerken Gebouw, het Economie Gebouw, de Terminal, de nieuwe entree 
van Technicum, Hydraulica en tussen De Brug en de T2 gebouwen, met verschil-
lende mogelijkheden om af te slaan naar de omliggende straten en gebouwen. 
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3. Connectie via de passage onder 

                                      Hydraulica

5. Verbinding met Plein en Kaai

6. Verbinding met                  
  het Studentenplein

De wegel start vanuit de Sint-Pieters Kerk als een enkel pad, 
maar wordt al snel gekruist door de hoveniersberg (1) en een 
connectie omlaag richting de kaai (2); wanneer we onze route 
vervolgen wordt de nieuwe ingang van de school zichtbaar waar 
je de passage onder Hydraulica (3) zou kunnen nemen om zo op 
het plein voor de school te eindigen. 
Wanneer we onze route op de Kerkwegel blijven volgen kunnen 
we de nieuwe tuin van De Brug (4) betreden of kunnen we afdalen 
naar het plein aan de Kaai (5). Tot slot mondt het pad uit op het 
Studentenplein, omgeven door de UFO, T2 en de Jozef Plateaus-
traat (6). 

Een pad met zes aftakkingen
De oude Kerkwegel wordt gerecupereerd als verbinding 
tussen de Sint-Pieters Kerk en het Studentenplein. Hiermee 
wordt het een belangrijke route voor studenten en geeft 
het vorm aan veel verschillende delen van de campus.  
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VAN INTIEM TUINPAD NAAR PUBLIEKE KAAI

Corylus avellana
hazelaar

Ajuga reptans
kruipend zenegroen

Wandelpad in rode kleiklinker

Persicaria bistorta
adderwortel

Polystichum setiferum
zachte naaldvaren

Cornus mas
gele kornoelje

Cornus sanguinea
rode koernoelje

Acer campestre
veldesdoorn

Malus sylvestris
wilde appel

Pyrus pyraster
wilde peer

VAN INTIEM TUINPAD...

Een eerste segment van de Kerkwegel loopt tussen het 
Technicumgebouw en de private achtertuinen van de 
woningen aan de SintPietersnieuwstraat. Het nauwe 
profiel in deze zone en het zicht op de overhangende 
kruinen van de tuinbomen, zorgen  voor een intiem 
karakter. De wegel wordt in deze zone ontworpen als een 
wandelpad en reeks trappenpartijen in rode kleiklinker, 
die qua kleur en textuur aansluiten bij de historische 
bakstenen keermuur. De paden zijn omgeven door 
dense groenzones  bestaande uit een combinatie van 
bomen, heesters, vaste planten en siergrassen  wat het 
intieme karakter verder versterkt.

... NAAR PUBLIEKE KAAI

De renovatie van het technicum gebouw en de 
heraanleg van de directe omgeving, zullen een belan
grijke stimulans zijn voor het positioneren van de kaai 
als publieke ruimte in de Gentse binnenstad. Deze 
plek vormt tot op vandaag een ‘achterkant’, maar kan 
in de toekomst uitgroeien tot een ontmoetingsplek 
voor studenten en omwonenden. De toekomstige 
afbraak van T3 maakt het mogelijk de beplanting van 
de kerkwegel door te trekken tot aan de kaai, zij het met 
een meer open en mineraal karakter. Een publieke tuin 
 een groen auditorium  vomt er een nieuwe scharnier 
tussen binnenstad en kaai.

BEPLANTING EN MATERIALEN

Het bovenstaande vegetatiepallet geeft een overzicht 
van de voorgestelde nieuwe beplantingen op de site. 
Deze beplanting  is aangepast aan de verschillende 
lokale condities, zoals de schaduwrijke omgeving van 
de kerkwegel, en de open halfverharde zones t.h.v. 
het voorplein en de kade. Er wordt een diversiteit aan 
inheemse soorten voorzien, om de biodiversiteitswaarde 
van de site te verhogen en een robuuste groenstructuur 
te ontwikkelen. De aanplant van hoogstammige bomen 
creeërt schaduwrijke zones die frisheid bieden tijdens 
warme zomerdagen, en bijdragen tot het reduceren van 
het hitteeilandeffect in het stadscentrum. 

De inrichting van groene en (half)doorlatende zones 
werd gemaximaliseerd, opdat regenwater zo veel als 
mogelijk rechtstreeks in de bodem kan infiltreren.  Voor 
de verharde oppervlakken wordt voorkeur gegeven 
aan het gebruik van robuuste materialen van lokale 
(belgische) afkomst, zoals rode kleiklinker en belgische 
porfier kasseien. De reeds aanwezig porfier kasseien 
op de site bieden tevens de mogelijkheid voor herge
bruik van dit materiaal binnen het project. Door het 
spelen met de grootte en de invulling van de voegen 
van de klinkers ontstaan graduele overgangen tussen 
verharde, halfopen en groene zones.

Pannenhuispark, Brussel - Landinzicht, intiem pad. 

Park Drai Eechelen, Luxemburg - Michel Desvigne Paysagistes

Binnentuin Fondation Cartier, Parijs, een groen auditorium

TOPOGRAFIE BUITEN
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ZOEKEN NAAR VERBINDINGEN MET DE OMGEVING TOPOGRAFIE BUITEN

De kwaliteiten van het Technicumgebouw vallen op: 
constructieve zuiverheid, lichtkwaliteit, ruimtelijkheid, 
materialiteit,... het bevalt ons enorm. Tegelijkertijd voelt 
het gebouw aan als een sterk introverte wereld waar 
intuïtieve connecties met de omgeving, met de stad 
ontbreken. 
We zoeken naar verschillende manieren om het gebouw 
te connecteren met de buitenwereld, zowel in functie 
van een praktische gebruik van buitenruimtes voor de 
studenten en staf, als voor een meer open en commu
nicatieve sfeer binnen het gebouw. 

NAAR DE KERKWEGEL

Door de afbraak van het bijgebouw van de aerody
namicatoren ontstaat een intieme, quasi vierkante 
buitenruimte, met zicht op de elegante gevel van het 
lusthuisje iets hogerop. De patio vormt een interes
sante achterinkom van het gebouw, geconnecteerd met 
de kerkwegel en de hydraulicapassage. 

De buitenruimte is een interessante breakout space voor 
alle ateliers op niveau +1 en hoger, een plek om even te 
ontsnappen in de namiddagzon aan de intensiteit van 
de ateliers. Door de connectie met de kerkwegel maken 
we een nieuwe plek in het weefsel van de campus. 

NAAR DE KADE

Het sokkelvolume van het gebouw is vandaag erg 
gesloten. Om een opeenvolging van productieve 
functies te tonen naar de kade openen we de façade. 
Enkele dubbelhoge ruimtes creëren diagonale 
doorzichten naar de grote hal. De sokkel van het gebouw 
wordt een interessante opeenvolging van productieve 
activiteiten die zich richt naar de stad.

De kade heeft ter hoogte van ons gebouw een minimale 
breedte, elke extra activiteit daar hypothekeert de 
noodzakelijke doorgangsbreedte. Met een aantal grote 
dubbelhoge poorten trekken we de publieke ruimte 
binnen en wordt de kade deel van de school. 

NAAR DE TOEKOMSTIGE  TECHNICUMTUIN

De grote poort aan de noordgevel wordt de hoofdinkom 
van het gebouw. Het voorpleintje voor het gebouw 
krijgt zijn tegenhanger in de ruime vestibule, die kan 
gebruikt worden als een soort overdekte buitenruimte 
en plaats biedt aan activiteiten die een grootschalig, 
zelfs publiek karakter kunnen hebben. 

De inkom vanaf het Hydraulicaterras blijft behouden, 
komt uit in een ruime loggia die over toekomstige 
Technicumtuin uitkijkt en een mooie tussenruimte 
maakt tussen het gebouw en zijn omgeving. 

NAAR HET DAK

De beschikbare ruimte rondom het gebouw is nogal 
beperkt. We maken van het platte dak van de kantoor
vleugel een groot groendak. Twee zones worden 
geactiveerd voor de departementen. Aan de zuidkant 
van het hoofddak krijg het architectuurdepartement 
een terras en kunnen de materiaalexperimenten plaats
vinden. Aan de noordkant, één niveau lager, sluit een 
tweede terras aan op het departement kunstmuziek en 
theaterwetenschappen. 
De nieuwe volumes van het sheddak connecteren deze 
buitenruimtes en de aerodynamicatoren met de rest 
van het gebouw. 
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In de gevel langs de kade geven enkele hoge deuren en dubbelhoge ruimtes een doorzicht naar de productieve activiteiten beneden en de grote atelierhal hogerop.

De hoek aan het water wordt de meest publieke plek van het gebouw, de ‘campus corner’ nodigt de universiteit, buurt en stad uit in het gebouw. 
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EEN OPEN VESTIBULE IN CONNECTIE MET DE STAD

OVERLAPZONE  TUSSEN STAD EN SCHOOL

We trekken de ‘publiekprivate grens’ van de school naar 
achter in het gebouw, en organiseren de onthaalbalie 
achter in de inkomhal, maar zichtbaar vanaf de inkom. 
We creëren zo een ruime overlapzone tussen de stad en 
de school, een open vestibule die ruimte geeft aan een 
opleiding in verbinding met de stad. De ruimte heeft 
ingangen op drie verschillende niveaus, verschillende 
zones en functies, allen geconnecteerd rondom een 
grote ruimte die uitnodigt tot ongeplande activiteiten. 

HET GESCHENK VAN  T4

De grote hal op de kop van het Technicumgebouw 
is het onverwachte geschenk van het gebouw: een 
opmerkelijk volume, waar de menselijke schaal toch 
een plaats vindt door de mezzanines, passerelles, en 
ritmering van de kolommen. De lichtinval is meervoudig 
(zacht zenithaal licht van de sheds, de ochtendzon langs 
de rivier), er zijn doorzichten en ingangen langs drie 
zijdes op verschillende niveaus. De materialiteit en 
architectuur ademt een robuuste laboratoriumsfeer die 
uitnodigt tot experiment, kennisuitwisseling, productie.  

EEN LEGE HAL VOOR ONGEPLAND GEBRUIK

We vinden het cruciaal om deze ruimte open te houden,  
zelfs letterlijk leeg te laten, als een permanente 
prikkelende uitnodiging tot het kritisch herdenken van 
haar gebruik, als een jokerruimte voor de school. De 
architectuurschool van Nantes (Lacaton en Vasal, 2009) 
leert ons dat zo’n surplus aan ruimte aanleiding kan 
geven tot heel divers gebruik, en zelfs een hele nieuwe 
weg kan openen in de ontwikkeling van de educatieve 
positie van de opleiding. 

De hal is bereikbaar voor leveringen via de helling 
achter T3, we voorzien ook een interne rolbrug die de 
hal verbindt met de assemblageruimte op 1.

CAMPUS CORNER

De hoek van het gebouw op de kade openen we naar 
de campus en de stad. Dit is de meest uitnodigende 
plek om mensen uit de universiteitscommunity, of het 
bredere Gentse publiek, te verwelkomen in het gebouw, 
als alternatieve inkom vanop de kade. 

De plek is een perfecte locatie voor een café: een 
ochtendkoffie, een informeel overleg, een lunch ‘s 
middags, of een drink ‘s avonds na de lezing,... Maar ze 
kan ook als open projectruimte fungeren die zich richt 
naar de stad. De inrichting, activering of uitbating van 
de plek is verder te ontwikkelen in samenspraak met de 
vakgroepen en universiteit. 

FORUM 

De hal is de plek bij uitstek waar de forumactiviteiten 
kunnen plaatsvinden. Tentoonstellingen van studen
tenwerk, eindwerkpresentaties, experimentele ateliers,  
zelfs externe expo’s of projectpresentaties. De hoek aan 
de rivier kan met gordijnen worden afgeschermd om 
een meer intieme en akoestisch afgesloten setting te 
creëren voor lezingen, of voor een langdurige expoop
stelling. We zien het potentieel van deze ruimte om een 
cultureel adres in Gent te worden. 

Het natuurlijke licht in de vestibule varieert gedurende 
de dag: in de vroege ochtenduren valt het licht uit het 
oosten binnen door de grote ramen aan de rivier; een 
paar uur later zorgt het nieuwe daklicht voor rechtstreeks 
zonlicht in het midden van de ruimte. Deze wisselingen 
van licht geven de school een dynamischer karakter. 

STUDENTENMEZZANINE

De studenten krijgen hun eigen aanwezigheid in de 
vestibule. De mezzanine aan de Scheldegevel, vandaag 
één van de aangenaamste plekken in het gebouw, wordt 
verbreed  en vrijgemaakt voor de studenten. De positie 
is middenin de actie, maar ook autonoom, uitkijkend 
over de grote hal en de rivier. 

Deze plek leent zich perfect als vrijruimte voor de 
studenten in het gebouw, altenatieve koffiehoek, 
informele coworkingruimte, of epicentrum van de 
jokerweek. De loggia biedt een buitenruimte vlakbij, en 
een afgesloten vergaderlokaal organiseert de werking 
van de studentenvereniging. 

Architectuurschool Nantes, Lacaton en Vasal De grote hal van T4

TOPOGRAFIE BINNEN

Vestibulehal met hoofdinkom, studentensalon, campus corner en loggia. 
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EEN NIEUWE SEQUENTIE VAN LICHT IN HET DAKLANDSCHAP

INKOMZONE MET GETEM
PERD NATUUR LIJK LICHT

DIRECT ZONLICHT VERWELKOMT IN DE GROTE HAL EN 
TOONT DE VARIATIE VAN NATUURLIJK LICHT GEDUREN
DE DE DAG

‘GEBOUW BINNEN HET GEBOUW‘ MET DIRECT ZON
LICHT BOVENAAN EN GETEMPERD LICHT BENEDEN

ZUIDERLICHT BRENGT ENERGIE OP HET EINDE VAN DE GROTE HAL. ATELIERZONE MET REGELMATIG LICHT UIT DE NOORDGERICHTE SHEDS. 

 EEN SEQUENTIE VAN NATUURLIJK LICHT OVER HONDERD METER

NOORDLICHT VS ZUIDERZON

De sheddaken zorgen voor een heel zacht en gelijkmatig 
licht in de hal. Het lijkt wel het perfecte atelierdaglicht, 
kalm en egaal. Tegelijk versterkt het mee de introverte 
sfeer in het gebouw, afgeschermd van de variatie in het 
weer, van het moment van de dag. 

We modifiëren het regelmatige patroon van de 
sheddaken om een variatie aan licht binnen te brengen 
in het gebouw, en terug aansluiting te vinden bij het 
ritme van de dag en de weersomstandigheden. De 
omgekeerde, zuidgerichte sheds brengen een levendige 
zuiderzon binnen in sommige studio’s, en in de grote 
vestibule. Een zonneweringssysteem geeft de moge 
lijkheid om de zon te temperen. 

DAKLANDSCHAP MET GROEIENDE VOLUMES

Een tweede aanpassing van het dakritme wijzigt 
de hoogte en de afmetingen. We demonteren  de 
bestaande vierendeelbalken, brengen ze hogerop, en 
maken zo plaats voor extra ateliers, werkruimtes en 
vergaderruimtes. 

We gebruiken deze nieuwe volumes om de parallelle 
gebouwdelen met elkaar te verbinden. De kantoorv
leugel krijgt doorzicht naar de grote hal, de positie van 
de vergaderzaal brengt de vakgroepen binnen in het 
aterlierlandschap. 

Het volume achteraan maakt verbinding tussen het 
technicumgebouw en de toren, zodat die wordt 
ingeschreven in de werking van het gebouw, 
en op een natuurlijke manier wordt 
betrokken bij de school. 

KRUISVERBINDINGEN

De open volumes maken nieuwe visuele kruis
verbindingen mogelijk die vandaag ontbreken in het 
gebouw: tussen het gebouw en de rivier, tussen 
de grote labohal en de kantoorvleugel, 
tussen de verschillende verdiepingen. 
De nieuwe daklichten creëren 
zichten naar de hemel, en 
tussen de delen van 
het gebouw.

TOPOGRAFIE BINNEN
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Het groeiende daklandschap breekt de monotonie van de sheddaken, en 
brengt zichten, verbindingen, zonlicht, ... Niet alleen binnen het gebouw tus
sen de verschillende verdiepingen en onderdelen van de school, maar ook 
naar de campus en de stad rondom. Plots wordt het gebouw ook deel van 
het groter verhaal van de campus en de stad. 

Het gebouw komt boven water. 
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EEN RIJK GESCHAKEERD ATELIERLANDSCHAP 
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RUIMTELIJKE DIVERSITEIT
We zoeken naar een ruimtelijke diversiteit in de verschil
lende atelierruimtes. De grote hal wordt gezoneerd 
maar behoudt zijn afmetingen en genero siteit. De 
nieuwe daklichten en mezzanines creëren een opeen
volging van lichtsituaties. De eerste verdieping van de 
kantoorvleugel wordt uitgekleed tot op het staalskelet, 
en wordt deel van het atelierlandschap dankzij een 
nieuwe circulatie en dwarse doorzichten. Hogerop in 
het daklandschap creëren we nieuwe open vloeren, en 
worden de studio’s meer gericht op de rivier, de lucht, 
de tuinen rondom. 
De verschillende schalen, sferen en lichtcondities 
maken een divers gebruik en organisatie mogelijk.  

UITNODIGEN TOT FABRICEREN EN EXPERIMENTEREN
We zoeken naar een balans tussen denken en doen. 
De productieve en experimentele labo’s worden op de 
voorgrond gezet, en staan in sterke link met de ateliers. 
De heldere en toegankelijke organisatie van de fablabs 
nodigt uit om te leren van anderen en ideeën concreet 
uit te testen. De grote lege vestibulehal zien we als een 
permanente oproep tot experiment en creativiteit waar 
onverwachte ateliersettings mogelijk zijn. 
We willen de oorspronkelijke laboratoriumsfeer en 
materialiteit overdragen op de nieuwe school.  

GRADIËNT VOOR EEN EVOLUEREND GEBRUIK
Het atelierlandschap is opgebouwd als een gradiënt 
doorheen het gebouw. Naarmate studenten groeien 
doorheen hun opleiding, verandert het gebruik 
van de ruimtes en de lezing van de school. Van de 
grotere open ruimtes beneden die vooral inzetten 
op connectie, begeleiding en leren van elkaar, tot de 
ruimtes hogerop die uitnodigen tot een zelfstandiger, 
meer geïndividualiseerd onderzoek. 

HUISELIJKHEID EN COMMUNITY
We zoeken naar een balans tussen huiselijkheid en 
‘community’, een plek waar jonge studenten zich voor 
langere tijd kunnen settelen en werken, en in een veilige 
omgeving kunnen groeien, leren, hun twijfels en fouten 
delen. De grote atelierruimtes worden op natuurlijke 
manier gezoneerd in groepen van 3040 studenten, 
met elk een ‘ankerpunt’ met koffie, print, afvalpunt, 
foamcutter... We creëren doorheen het hele gebouw 
laagdrempelige plekken om werk te tonen. Niet als 
showcase, maar als ‘work in progress’ en onderzoek. 
Tenslotte besteden we veel aandacht aan de akoestiek, 
met maximale absorptie, maar ook een mogelijheid tot 
afschermen en moduleren met gordijnen.

MARGES EN SPEELRUIMTE CREËREN 
Ook in het atelierlandschap zoeken we naar marges 
en speelruimte, een ‘surplus’ om te ontsnappen uit 
de  concentratie, om vluchtig te overleggen, om te 
ademen, om te spelen. 
De circulatieruimtes zijn op strategische plaatsen 
overgedimensioneerd, zodat op natuurlijke manier een 
ontmoetingsplekken ontstaan. We tekenen met zorg 
vaste zitbanken in, die een passerelle kunnen trans
formeren in een conversatieruimte. We maken enkele 
ondiepe loggia’s in de oostgevel, voor een snelle pauze 
bij het water. We creëren extra tafels voor flexibele 
coworking. De patio aan de kerkwegel is een ontsnap
pingsruimte in directe connectie met de ateliers.  

CRIT ROOMS EN OBJECT BASED LEARNING
We maken zes afgesloten crit rooms doorheen het 
atelierlandschap. De meeste zijn opsplitsbaar met 
gordijnen of mobielen wanden. Aangevuld met alter
natieve critplekken zoals het forum, de vestibulehal, de 
campuscorner en de Object Based Learning ruimte zien 
we een grote variatie aan gebruiksmogelijkheden. 

De gevelstrook wordt ingericht met co-working-
tafels voor groepswerken. De smalle balkons in 
de oostgevel bieden een ontsnappingsroute uit de 
concentratie van het atelier. 

Het Salon als studentenvrijplaats in de school, 
tussen de elegante structuren van het Techni-
cumgebouw. 

Laagdrempelige plekken om werk te tonen, niet als 
showcase, maar als work in progress. Het belang 
van flexibele verticale oppervlaktes. 

Crit Rooms in verbinding met de school, moduleer-
baar en met een grote variatie aan gebruiksmoge-
lijkheden.

Ruime en robuuste lockers per student structureren 
de ruimte op het gelijkvloers, en geven aanleid-
ing tot  de organisatie van het atelier, hier aan de 
hydraulicapassage.

Aandacht voor akoestiek, een gradiënt van leven-
dige en actieve ruimtes tot concentratieplekken.

Ankerpunten per atelierzone: koffie, print, afval. De 
inrichting van de ateliers kan een co-constructie-
project voor studenten worden. 

Een diversiteit aan zitplekken zoekt naar variabele 
werkcondities. Grootformaat tafels voor tekenen 
met de hand. 

Op strategische plaatsen activeren we de circula-
tieruimte met zitbanken en vast meubilair. De ate-
liers zijn afgeschermd van de rest van het gebouw 
door opslagrekken en gordijnen. 

Het atelierlandschap vormt het centrum van de school. 

Analoge ontwerptechnieken vragen een ander gebruik van de atelieromgev-
ing, delen van maquettes, tekeningen, ervaringen.  
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CONNECTIES, ONTMOETINGEN EN  TUSSENRUIMTES 

Open trappen verbinden de atelier-
niveaus onder ling en maken connec-
ties tot op het dak. 

Het labo bouwfysica opent zich naar 
de kade en de stad, en maakt de 
gevel levendig. 

De inkom via de patio aan de kerk-
wegel vermenigvuldigt de mogelijke 
routes in het gebouw en de campus. 

De centrale atelierruimte is het hart 
van het gebouw, met visuele relatie 
tot het fablab en labo bouwfysica

Het salon kijkt uit over de grote ves-
tibulehal en de rivier, een vrijplaats 
voor de studenten.

De inkom vanop het Hydraulicater-
ras blijft behouden, maar krijgt een 
nieuwe betekenis binnenin. 

De loggia vormt een royale uitblaas-
plek met zicht op de toekomstige 
auditoriumtuin. 

De Campus Corner opent zich naar 
de stad en activeert de kade met een 
klein terras. 

TOPOGRAFIE BINNEN
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EEN PRODUCTIEF KELDERNIVEAU OPENT ZICH NAAR DE KADE 

TOON DE BACKSTAGE
Aan de kade willen we de productieve kant van het 
gebouw tonen aan de stad, en nieuwgierigheid wekken 
naar de activiteiten in dit grote gebouw. Drie grote vides 
brengen van achterin licht naar de productieruimtes aan 
de kade, en bieden tegelijk een glimp naar het sheddak 
van de hal. Enkele dubbelhoge poorten trekken de 
publieke ruimte binnen in het gebouw.

LABO BOUWFYSICA
Rondom een eerste dubbelhoge ruimte organiseren 
we het labo bouwfysica. De grote hal voor compo
nentenonderzoek opent zich naar de kade, en is vlot 
bereikbaar voor leveringen. Het labo is zichtbaar vanuit 
het atelierlandschap, studenten maken kennis met de 
lopende experimenten. De materialenbibliotheek kijkt 
vanop een mezzanine uit over de hal, en is rechtstreeks 
bereikbaar vanuit de ateliers. Via de lift is een vlotte 
verbinding met het testdak. In de achterliggende strook 
in de kelder wordt de opslagruimte, de aan   sluitende 
werkplaats en de onderzoeksruimte materialen 
georganiseerd. 

FABLAB
De assemblageruimte is de tweede dubbelhoge ruimte 
aan de kade. Alle productieve fablabfuncties worden 
rond deze centrale constructieplek georganiseerd, een 
uitnodiging om te maken, testen en fabriceren. 
De ruimte wordt beheerd door twee medewerkers, 
die ook de toegang tot het houtatelier overzien. 3D, 
laser, plaaster, hout, copy en print, spuitcabine, afval
ruimte en recyclage,... zijn allen overzichtelijk vanuit de 
centrale ruimte bereikbaar. Leveringen kunnen direct 
vanop de kade gebeuren, een takel maakt het mogelijk 
ambitieuzere constructies tot het gelijkvloers te tillen. 
De positie en toegankelijkheid laten toe het Fablab open 
te stellen voor de hele Ugent, en zelfs voor een breed 
publiek, als een ‘maker’s space’ voor de stad. 

CAMPUS CORNER
We openen de meest publieke hoek aan de kade naar 
de stad, met enkele dubbelhoge deuren. De ‘Campus 
Corner’ opent zich naar de wandelpromenade op 
de kade. Deze inkom heeft het potentieel om een 
uitnodigend café worden voor de campus en de buurt. 
Langsheen de publieke lift is de ingang naar de fietsen
stalling achteraan. Je stalt je fiets, pikt een koffie mee 
en wandelt door de vestibulehal naar de ateliers of 
kantoren. Het gebouw verwelkomt je langs haar meest 
genereuze ruimtes. 

TOPOGRAFIE BINNEN
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EEN OPEN VAKGROEPOMGEVING

We organiseren de vakgroepen, op niveaus +2 en +3, 
in twee vleugels rondom een gemeenschappelijke 
ontvangst en ontmoetingszone. De vakgroep Kunst 
Muziek en Theaterwetenschappen ontwikkelt zich op 
niveau +2 en +3 richting het noorden, de vakgroep 
Architectuur en Stedenbouw richting het zuiden, ze 
maakt via de nieuwe dakvolumes verbinding met de 
toren. 

GEDEELDE DUBBELHOGE ONTVANGSTRUIMTE 
Lift of trap brengen bezoekers rechtstreeks vanaf de 
ontvangstbalie in de vestibulehal  op het gelijkvloers 
naar een dubbelhoge inkomstruimte voor beide 
vakgroepen. 
De secretariaten hebben hier hun balie en backoffice. 
Op de mezzanine richten we een lunch  en ontmoe
tings plek in, als raakpunt tussen beide vleugels. 
De grote gedeelde vergaderzaal krijgt een plek in de 
nieuwe dakvolumes, gelinkt aan de ontvangstruimte. 
Een extra snelle connectietrap verbindt de vakgroepen 
met het atelierlandschap en garandeert een vlotte 
connectie met het Labo kunstonderzoek.
De inkomruimte vormt een helder leesbaar adres voor 
de vakgroepen binnen het gebouw. De onderzoeksre
sultaten van de vakgroepen, en de uitzonderlijke kunst
collectie kunnen hier gepresenteerd worden.

ANKERPUNTEN
De kantoorruimtes in het gebouw ademen vandaag 
concentratie en rust. Er is echter weinig verbinding 
met de andere delen van het gebouw, de gang kan 
desoriënteren door zijn eentonigheid. We brengen een 
leesbaarheid door enkele ankerpunten te maken.
De dubbelhoge inkomhal werkt als het hart van de 
vakgroepomgeving. Met enkele doorzichten naar het 
atelierlandschap versterken we de relatie. Een afwis
seling van open werkzones en gesloten kantoren en 
meeting rooms aan beide zijden van de gang geeft 
ritme. De vreemde positie van de lift wordt gecorrigeerd. 
We openen het perspectief op het eind van de lange 
gangen. De koffiehoeken van de vakgroepen worden er 
ingericht, telkens met een kleine buitenruimte. 

SPONTANE ONTMOETINGEN INITIËREN
We zoeken in de relatie tussen atelierzones en 
vakgroepruimtes naar een balans tussen een natuurlijk 
contact en de nodige concentratie en afzondering. De 
ateliers klimmen tot niveau +3, zodat er een natuurlijke 
mix ontstaat op de hogere verdiepingen. Door de 
nieuwe dakvolumes ontstaan ook visuele connecties 
tussen de atelierruimtes en de vakgroepen. Rondom 
het secretariaat op niveau +2 organiseren we een aantal 
ruimtes die tussen studenten en docenten in liggen en 
als contactpunt kunnen worden gebruikt. 

NIEUWE WERKRUIMTES IN HET DAKLANDSCHAP.  
In het zuidelijk deel groeit het sheddak tot niveau +4. 
Het groeiende volume komt boven het dak van de 
kantoorvleugel uit en creëert een toegang tot de daktuin 
en het testdak voor bouwmaterialen. Een ‘brugvolume’ 
connecteert de vakgroepruimtes met de toren (niv.+25) 
en creëert een nieuwe, open werkvloer onder het 
dak, met nieuwe mogelijkheden qua flexibiliteit en 
ruimtegebruik. 

AERODYNAMICATOREN
De aerodynamicatoren biedt een stapeling van fantas
tische ruimtes, die wat ontsnappen aan de functionele 
logica van de rest van het gebouw. Elk niveau biedt 
nieuwe relaties met de site: met de kerkwegel en het 
lusthuisje, het daklandschap van T4, de tuinen van de 
woningen aan de StPieters Nieuwstraat. 
In dit projectvoorstel kozen we ervoor om de toren 
volwaardig te integreren in de organisatie van het 
gebouw. De extra ruimtes zijn zeer nuttig om het 
programma te organiseren, maar daarnaast zorgt de 
integratie van de toren voor een logische inbedding en 
connectiviteit op de site. 
De torenniveaus worden gebruikt als critroom (+0 
en +2), atelierruimte (+3), vakgroepkantoor (+4) en 
labo A&S (+5). Het Labo staat zo in verbinding met de 
vakgroep, en krijgt een uitzonderlijke ruimte met zicht 
over de stad. Een trappensysteem aan de zuidwestgevel 
zorgt voor de evacuatie, de tweede uitgang vinden we 
telkens via de dakvolumes.

TOPOGRAFIE BINNEN

Het groeiende dakvolume van de labohal integreert de magnifieke ruimtes 
in de toren bij het T4-gebouw, als crit-room, studio, vakgroepkantoor en labo 
A&S. 1:400

De schoorsteen, de toren, het dakpaviljoen en het Therminalgebouw creëren 
een herkenbare ‘skyline’ van de universiteit naar de stad toe. 1:400

tec

Bezoekers komen via de lift of trap in deze dubbelhoge ontmoetingsruimte, 
tussen beide vakgroepen in. 

Open werkruimtes in het ‘brugvolume’ dat verbinding maakt met de toren. 

De werkruimtes in de toren zijn uitzonderlijk door hun afmetingen en zicht op 
de omliggende tuinen en gebouwen. 
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EEN GOUDMIJN AAN BOUWMATERIALEN 

INGEBEDDE TIJD 
We vertrekken van de bestaande materialen en ruimtes 
als basis voor het toekomstige project, in de overtuiging 
dat deze de kwaliteit van ‘tijd’ en ‘gebruik’ in zich dragen, 
en we zo deze kwaliteiten kunnen toevoegen aan het 
project. We beschouwen de bestaande constructie als 
onze eerste bron van materialen, met het doel om alles 
wat bruikbaar kan zijn voor het toekomstige gebouw te 
recupereren. We zoeken niet naar een contrast tussen 
oud en nieuw, maar naar een nieuwe ‘laag’ in het leven 
van het gebouw.

DOCUMENTEREN EN TEKENEN
Om met deze ambitie aan de slag te gaan maken 
we systematisch volledige inventarissen van alle 
elementen en materialen die vandaag in het gebouw 
te vinden zijn. We beperken ons zeker niet tot wat 
‘origineel’ of ‘historisch’ is, maar gaan op zoek naar 
de gelaagdheid van het gebouw. Het maken van de 
tekeningen, maquettes, etc. laten toe om het gebouw 
echt te begrijpen en de kennis van de materialen te 
internaliseren. 

OPPORTUNITEITEN
De vele vloeren en wandbekledingen in keramische 
tegels leggen de originele logica van het gebouw 
bloot. We inspireren ons op wat we vinden voor de 
planontwikkeling, en zien veel mogelijkheden om met 
zorgvuldig gedemonteerde tegels de nieuwe levensfase 
van het gebouw vorm te geven. 
Het heldere staalskelet van het gebouw leent zich tot 
hergebruik voor de verschillende aanpassingen en 
verstevigingen van de structuur. (zie verder)
Het originele stalen buitenschrijnwerk is weliswaar 
thermisch niet performant, maar wordt behouden als 
beschermende buitenschil van een dubbele gevel. 
De massief houten binnendeuren en hun omlijstingen 
zijn een fantastisch materiaal om te hergebruiken, te 
transformeren, ... We willen in dit project onderzoeken 
of de zinken dakbedekking kan worden gerecupereerd 
en na isolatie opnieuw geplaatst op de sheddaken. 

We willen waar mogelijk het budget investeren in lokaal 
vakmanschap en herstellingswerken, en niet in de 
productie van nieuwe materialen. Nieuwe materialen  
kiezen we op basis van hun goede ecoscore (totem, 
nibe), of om circulaire innovaties exposure te geven. 
(knotplex, carbstone, ...) 

SALA BECKETT

In het kader van het Sala Beckett project werd een 
uitgebreide inventaris opgemaakt van alle elementen 
die de leegstand van het gebouw hadden overleefd: 
deuren, ramen, rozetten, tegels, lampen, ventila
toren.... werden in detail getekend om te worden 
gerestaureerd en herplaatst.

De schrijnwerkers hebben de gerecupereerde ramen 
en deuren ter plaatse gerestaureerd en opnieuw 
samengesteld, waardoor de uitstoot van CO2 en 
andere vervuilende stoffen die de nieuwe productie 
en het transport ervan zouden veroorzaken, vermeden 
werd, een netto nul resource van materialen vanaf het 
initiële conceptontwerp.

Wij zijn geïnteresseerd in een ‘zelfvoorzienend’ 
gebouw vanaf het begin van het ontwerpproces en 
beschouwen de gevonden materialen als werkmate
riaal om een nieuwe toekomst mee vorm te geven. 

ZINNEKE

Ouest realiseerde ism Rotor en Zinneke vzw tussen 
2016 en 2021 het project ZinnekeMasui, een piloot
project in het hergebruik van bouwmaterialen in het 
kader van een openbare aanbesteding. We willen deze 
ervaring maximaal inzetten in het Technicumproject. 

Een maximum van de werken werd met hergebruik
materialen (in situ en ex situ) gerealiseerd, van eerder 
eenvoudige afwerkingsmaterialen (tegels, houten 
vloer) tot structurele elementen (staalpoutrellen), 
branddeuren, buitenschrijnwerk en technische 
uitdagingen zoals een luchtgroep. 

Een aandacht voor reparatie en herstelling ipv 
vervanging leidde tot een aantal financieel én visueel 
interessante reparatiemethodes die samen met de 
aannemer werden bedacht. 

Het ontwerpteam ontwikkelde hiervoor nieuwe 
juridische tools (adm. lastenboek, aangepaste 
meetstaten etc.) en de praktische werfervaring. 

ERFGOEDVALORISATIEERFGOEDVALORISATIE

Plan en details van de tegelplatronen in de kantoorruimtes (niveau +1, boven) en de kelderverdieping (rechtsonder). 
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AANPASSINGEN IN DE GEEST VAN DE OORSPRONKELIJKE STAALSTRUCTUUR 

EEN ELEGANTE BASIS
De structuur van het Technicumgebouw bestaat uit 
een elegant gelast staalskelet, draagvloeren in beton 
en metselwerk wanden. Door de aanwezigheid van de 
Muinkschelde werd het gebouw op palen gefundeerd. 
De stalen structuur, roostering, portieken, vierendeel
liggers, … zijn destijds zo mooi en correct ontwerpen 
dat we de de bestaande elementen waar mogelijk 
intact laten, en waar nodig op een heel heldere manier 
trachten in te grijpen op de structuur. 

CARING AND CURING 
Bijna een eeuw na de constructie van het gebouw is 
een grondige screening van de constructie door een 
gespecialiseerde firma essentieel. Door middel van 
destructieve en nietdestructieve proeven kunnen we 
de draagkracht en brandweerstand van de bestaande 
structuur nauwkeurig bepalen en eventuele schade
mechanismes detecteren. We voorzien een budget voor  
de rehabilitatie van de structurele elementen. 

STAAL  TER PLAATSE HERBRUIKEN
Het uitbreken van enkele vloeren geeft ons de 
moge  lijkheid om een heel aantal staalprofielen 
te recupereren. Ze zullen worden gebruikt om de 
verstevigingen en aanpassingen te realiseren met de 
bestaande staalstructuur. De winsten in productie en 
transportenergie zijn evident. We investeren in lokale 
arbeid en knowhow in plaats van staalproductie ver 
weg. Het ontwerpteam heeft ervaring in het ontwerpen 
en begeleiden van deze benadering. 

NIEUWE VOLUMES IN HET DAK
De structurele opbouw van de uitbereidingen in het 
dakvolume van de grote hal is analoog aan die van het 
bestaande gebouw. Een nieuw fijn en licht staalskelet 
bestaande uit kolommen (HEB 180) en balken (IPE 
500) wordt op eenzelfde traveemaat van 4m uitgezet 
en dragen de nieuwe houten vloeren in CLT (Cross 
Laminated Timber). De bestaande vierendeelliggers 
worden gedemonteerd en hogerop gepositioneerd. 
Het geheel wordt als een meccano ter plekke door 
middel van geboute verbindingen gemonteerd en 
kan indien gewenst eveneens eenvoudig worden 
ontmanteld. Om de dwarse stabiliteit te garanderen 
worden de CLTplaten en staalstructuur punctueel 
bevestigd aan de bestaande structuur. Op die manier 
worden de bestaande verticale dragende elementen 
nauwelijks bijkomend belast en zijn er hiervoor geen 
structurele aanpassingen vereist. 

De positie van de kolommen is zodanig gekozen dat 
ze overeenstemmen met de onderverdeling van de 
bestaande vierendeelliggers en aanzienlijke vrije 
vloervelden creëren. Ze worden in één lijn ingezet voor 
de ondersteuning van de nieuwe passerellen op +1 en 
kunnen worden doorgetrokken tot op het niveau van 
de funderingen. Daar krijgen ze een nieuwe, onafhan
kelijke fundering op micropalen die worden uitgevoerd 
vanuit de kelder.

DUBBELHOOG: LABO BOUWFYSICA
In het nieuwe labo voor bouwfysica wordt de vloer
plaat tussen de kelder en het gelijkvloers ontmanteld. 
De centrale kolommen worden ingekort en doet dienst 
als drukker in de vakwerken die gerealiseerd worden 
tussen de bestaande gevellijn en de nieuwe kolommen 
op ¼ van de overspanning. Deze vakwerken nemen de 
lasten op van de bovenliggende verdiepingen.
De hoogte van het vakwerk bedraagt 1,5 m zodat er nog 
ruim 6 m vrije hoogte is onder de nieuwe rolbrug. De 
vervormingen worden beperkt tot L/1000 zodat er geen 
schade kan optreden aan de bovenliggende structuur.
De kolommen in het gevelvlak worden verstevigd  met 
gerecupereerde staalprofielen, wegens de verhoogde 
kniklengte en de windstabiliteit op de gevel. 

DUBBELHOOG: ASSEMBLAGERUIMTE FABLAB
Ook hier worden de draagvloeren tussen de kelder 
en het gelijkvloers ontmanteld over 3 traveeën. Om 
de verdubbeling van de kniklengte van de centrale 
kolommen op te vangen, worden gerecupereerde 
staalprofielen gebruikt om het oppervlaktetraaghe
idsmoment te vergroten door ze op te lassen op de 
bestaande kolommen en zo ook beide niveaus te 
koppelen.  

DUBBELHOOG: CAMPUS CORNER
Ook aan de noordzijde van het gebouw wordt de vloer
plaat tussen de kelder en het gelijkvloers ontmanteld 
waardoor er onmiddellijk een vide ontstaat van 3 
niveaus hoog. Aan de gevel wordt de passerelle 
verbreed, naar analogie met de middenzone ontwerpen 
we een lichte vloer met CLTpanelen op stalen liggers, 
die die kunnen worden opgehangen aan de bestaande 
stalen portieken.

Verstevigingen van bestaande staalstructuur met recup-elementen. (UTIL)

De helderheid van de staalstructuur manifesteert zich tijdens de constructie. 

ERFGOEDVALORISATIE
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HET PAD NAAR EEN CO2-NEUTRAAL GEBOUW

De verschillende Technicumgebouwen gebouwd in de 
jaren ’30 gaan ondertussen al bijna een eeuw mee. 
In deze opdracht willen we T4 klaar maken voor een 
fossielvrije toekomst. We doen dat met respect voor de 
erfgoedwaarde. 

Het gebouw klaar maken voor een fossielvrije toekomst 
betekent:
• de energievraag zoveel mogelijk beperken door 

passieve maatregelen. we ambiëren om na de 
renovatie de CO2uitstoot van het gebouw in de 
gebruiksfase te reduceren met 55% 

• zoveel mogelijk hernieuwbare energie op de site zelf 
oogsten d.m.v. zonnepanelen;

• volledige elektrificatie van het gebouw (warmte
pompen) om zelf geen fossiele brandstoffen meer te 
verbruiken.

Om die energievraag te beperken, kijken we in eerste 
instantie naar de energetische kenmerken van het 
project:
• programma met hoge bezetting (ateliers) en sterk 

variabele bezetting (academiejaar, zomer, weekends);
• isolatie van de bestaand gebouwschil met erfgoed

waarde (bouwkundige vernieuwing, ensemble met 
andere gebouwen,…) (zie verder)

• hoge ruimte (hal);
• aangename daglichttoetreding met sheddaken zeer 

compact gebouw.

Een gezond binnenklimaat
Een programma met een hoge bezetting betekent grote 
ventilatiedebieten met een hoog energieverbruik voor 
verwarming en een hoog hulpenergieverbruik voor 
ventilatoren. Daarom passen we balansventilatie toe 
met warmteterugwinning om het energieverbruik voor 
verwarming drastisch te beperken en comfortabel te 
ventileren. De sterk schommelende bezetting biedt de 
kans om het energieverbruik te verminderen door slim 
te ventileren met een vraagsturing. Deze vraagsturing 
werkt op basis van CO2 en temperatuur. Bij buiten
temperaturen hoger dan 12°C draait het warmtewiel 
niet meer (bypass) om de interne warmtewinsten af te 
voeren en oververhitting te vermijden. Bij hoge binnen
temperaturen werken we op vol debiet om zoveel 
mogelijk warmtewinsten via de ventilatie of te voeren. 
Wanneer de gebruikers zelf de ramen openen en zo de 
ruimte op een natuurlijke manier afkoelen, detecteren 
de CO2 en temperatuursensoren dit ook en schakelt de 
mechanische ventilatie af of bij.  

Natuurlijk ventileren 
De hoogte van de hal levert een groot volume op per 
persoon, waardoor de CO2concentratie traag stijgt. Dit 
biedt de mogelijkheid om via automatisch gestuurde 
natuurlijke ventilatieopeningen op een slimme manier 
te ventileren. 
De ventilatie met warmteterugwinning blijft beschikbaar 
voor de koudste maanden van het jaar. De natuurlijke 
ventilatie vraagt een extra investering maar zal in de 
operationele kost wel besparen.
Het hulpenergieverbruik is ook afhankelijk van de 
grootte van de kanaaldiameters en de lengte van het 
tracé. We werken met verschillende luchtgroepen om de 
lengte van de tracés te beperken en de aanpasbaarheid 
in de toekomst te faciliteren. 
De warmteterugwinning gebeurt met een warmtewiel 
om ook vochtrecuperatie mogelijk te maken. Vochtre
cuperatie in combinatie met vraagsturing houdt de 
relatieve vochtigheid binnen aanvaardbare grenzen 
zonder dat hiervoor onderhoudsintensieve bevoch
tiging nodig is. 

Zonnepanelen wekken hernieuwbare energie op
De daken beschikken over zonnepanelen om plaat
selijk hernieuwbare energie op te wekken. Een 
jaarlijkse bezonningsstudie van de daken hanteren 
we als leidraad waar het zinvol is om zonnepanelen 
te voorzien. In hoofdzaak gebeurt dit op de zuidelijke 
helling van de sheddaken en oostwest georienteerd op 
de hoofdplatte daken. Boven de technische ruimtes op 
het dak voorzien we er ook. Het is interessant dat de 
panelen niet allemaal dezelfde oriëntatie hebben zodat 
de productie gedurende de dag egaler verspreid is.
De investering in de zonnepanelen zou kunnen 
gebeuren door de universiteit zelf of door Gentenaars 
via een lokale RESCOOP (bv. Energent).

Fossielvrije verwarming aangevuld met warmtenet
Het warmtenet van de stad passeert doorheen het 
gebouw maar is momenteel niet fossielvrij. Op termijn 
zou dat wel fossielvrije warmte worden. Op de site 
zelf is er slechts heel beperkte grond beschikbaar voor 
geothermie. Onze ervaring leert dat het Scheldewater 
gebruiken als warmte en koudebron niet zo evident is. 
Voor de fauna en de flora in de buurt mag het temperat
uurverschil slechts 3°C bedragen. De uitvoering en 
het onderhoud zijn ook minder evident. We zullen het 
verder onderzoeken in de ontwerpfase.

Daarom stellen we voor om de fossielvrije warmteop
wekking te doen met luchtwaterwarmtepompen 
en voor piekvermogens gebruik te maken van het 
warmtenet. De piekvermogens zijn nodig bij zeer koude 
buitentemperaturen, wanneer een luchtwaterwarm
tepomp een slecht rendement heeft. Daarom vinden 
we het zinvol om op die momenten gebruik te maken 
van het efficiëntere warmtenet op dat moment. Op deze 
manier beperken we het geïnstalleerd vermogen van 
de luchtwaterwarmtepomp, het elektrisch vermogen 
en de geluidproductie. 

De luchtwaterwarmtepompen (~150 kW) voorzien we 
op het dak van de toren zodat de geluiduitstraling naar 
buiten via dempers beperkt blijft. In de kelder bevinden 
zich warmtewisselaars voor ruimteverwarming (~400 
kW) en voor sanitair warm water (hoge temperatuur) 
(~50) bij het warmtenet. De luchtwater warmtepomp 
dekt ca. 80% van de jaarlijkse behoefte voor ruimtever
warming. De warmtewisselaar met het warmtenet 
springt enkel bij in piekmomenten, en zorgt voor redun
dantie. 

De impact van koelmiddelen op de klimaatverandering 
is groot. We gebruiken enkel koelmiddelen met een laag 
GWP (global warming potential). Het heeft een enorme 
impact op het klimaat en is robuuster naar de toekomst 
toe (exploitatiefase).

Hergebruik van bestaande radiatoren
De bestaande gietijzeren radiatoren worden zoveel 
mogelijk hergebruikt. Wegens hun afmetingen zijn ze 
geschikt om op lage temperatuur te werken, hetgeen 
vereist is bij het gebruik van een warmtepomp als 
opwekker. In de nieuwe gedeeltes worden lage 
temperatuur radiatoren of ventiloconvectoren voorzien.
Bijkomend worden er ook warmwaterbatterijen 
geplaatst in de luchtgroepen. In de inkomzone, dat als 
een semiverwarmde ruimte wordt beschouwd, wordt 
er lokaal vloerverwarming voorzien ter plaatse van de 
zone waar lezingen kunnen plaatsvinden.

Verdere stappen naar CO2-neutraliteit
Het hieronder beschreven duurzaam energieconcept is 
gekozen in functie van de doelstelling van Europa ‘Fit 
for 55’, waarbij een vermindering van de CO2uitstoot 
met 55% in 2030 wordt vooropgesteld, én de ambitie 
van Europa om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.
In het verdere traject naar 2050 zal volledige CO2neu
traliteit uiteindelijk kunnen gehaald worden door: 

• Zonnepanelen met een beter rendement te plaatsen 
na het einde van de levensduur van de zonnepanelen 
die bij deze renovatie worden geplaatst (in de 
toekomst zal het rendement van zonnepanelen nóg 
blijven verbeteren, waardoor op dezelfde oppervlakte 
meer energie zal kunnen opgewekt worden)

• plaatsing van batterijen, waardoor de eigencon
sumptie kan vergroten

• aankoppeling op een groen warmtenet, wanneer de 
stad Gent dit heeft gerealiseerd

• gebruik van 100% groene netstroom in 2050 (Europa 
heeft de ambitie om de stroomopwekking tegen dan 
volledig CO2neutraal te voorzien).

Slim omgaan met technische installaties
Het Technicumgebouw is groot. De hoge verdieping
shoogtes laten toe om het gebouw te herbestemmen 
op een comfortabele manier. De kantoorvleugel wordt 
in drie segmenten georganiseerd, zodat een opsplits
baarheid in de toekomst mogelijk is.

Technische installaties vormen één van de zes lagen 
van een gebouw, die elk een verschillende levensduur 
hebben. Het is belangrijk om de technische installaties 
zoveel mogelijk gescheiden te plaatsen van de andere 
lagen, zodat ze apart demontabel zijn. Bji de renovatie 
van het Technicum zetten we hier maximaal op in. Zo 
worden leidingen maximaal toegankelijk gehouden, 
het instorten van leidingen wordt vermeden.

We maken hiermee een gebouw als ‘handboek’ voor de 
studenten, die op een heel visuele manier de verschil
lende technische installaties kunnen leren kennen. 

ERFGOEDVALORISATIE
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DE BOUWSCHIL EVOLUEERT VAN 1938 NAAR 2022

SCHILPERFORMANTIE  VS ERFGOEDWAARDE
Warmteverliezen via de gebouwschil beperken we door 
heel goed te isoleren. De daken isoleren we volgens 
passiefstandaard (U = 0.12 W/m²K). Momenteel is er al 
cellenglas en XPS voorzien in de daken. We recupereren 
deze isolatie waar mogelijk en plaatsen nieuwe isolatie 
bij.

De gevelisolatie is in dit project complexer. We stellen 
voor om hier de afwegingskaders te gebruiken van 
erfgoed Vlaanderen om verschillende criteria op een 
weloverwogen manier af te wegen. We stellen voor dat 
we dit samen doen met een kwaliteitskamer opgesteld 
door de opdrachtgever waarin experten bouwfysica, 
structuur en erfgoed aanwezig zijn. Vanuit onze eigen 
expertises stellen we volgende strategie voor:

De gevels met de hoogste beeldkwaliteitswaarde in het 
ensemble met de andere gebouwen (oostnoordzuid) 
behouden we als buitenspouwblad, we voorzien 
spouwmuurisolatie met een nieuw massief binnen
spouwblad. (zie typedetail). Hierdoor kunnen we meer 
isoleren dan bij ‘klassieke’ binnenisolatie, behouden 
we de thermische massa en is het systeem robuuster. 
Enkele minimale bouwknopen zullen blijven, zoals de 
aansluiting van de gevel op de stalen balken. Deze 
balken pakken we in met dampdichte flexibele isolatie 
(type Armaflex) tot aan de kolommen. De betonnen 
vloeren slijpen we af om de thermische isolatie door 
te laten lopen. De haalbaarheid zullen we moeten 
onderzoeken aan de hand van stabiliteitsstudie van de 
gevel, de bouwfysische kenmerken van het bestaande 
buitenmetselwerk e.d. Via 3Dberekeningen bepalen 
we de temperatuurfactor en het energieverlies via de 
koudebruggen om ze op een goede manier te detail
leren.

De andere gevels isoleren we langs buiten om optimaal 
te isoleren met behoud van de erfgoedwaarde in 
de gevel zoals ritmiek, moduleerbaarheid, e.d.. De 
hoge bezetting in het gebouw betekent veel interne 
warmtewinsten die we graag bufferen in thermische 
massa. Via een binnenisolatiesysteem verliezen we 
deze thermische massa. 

DAGLICHTTOETREDING VIA DE SHEDS 
De sheddaken verlichten de grote hal op een 
aangename manier. Deze kwaliteit willen we behouden, 
de daken thermisch isoleren en voldoende akoestische 
absorptie voorzien aan de onderzijde. De akoestische 
absorptie werkt mee voor de thermische isolatie en 
heeft een witte kleur om het licht zo diep mogelijk te 
laten invallen. De zinken dakbedekking willen we 
graag opnieuw recupereren. Op de zuidgerichte sheds 
plaatsen we zonnepanelen. 

ZOMERCOMFORT
Typisch voor deze ruimtes is de hoge bezetting van het 
gebouw. De extra zonnewinsten moeten we maximaal 
buitenhouden. Een automatisch gestuurde lamellen 
buitenzonwering houdt de zon efficiënt buiten, behoudt 
doorzicht gedeeltelijk, laat natuurlijke ventilatie toe 
en is windvaster dan een doek. Een variabele zon en 
lichttransmissie van de gevel past zich het beste aan 
aan de variabele weeromstandigheden met het laagste 
energieverbruik en beste comfort. Ze biedt de mogeli
jkheid aan de gebruikers om het comfort mee te sturen 
(samen met de opengaande ramen).

In de gevels met binnenisolatie bevindt de zonwering 
zich in de spouw tussen het bestaande en het nieuwe 
schrijnwerk. Daardoor is ze extra beschermt van de wind, 
kan ze goedkoper en heeft ze een langere levensduur. 
De aansluitingen met het bestaande schrijnwerk zijn 
voldoende luchtopen zodat er voldoende ventilatie is in 
de spouw om de warmtewinsten af te voeren.

In de sheddaken is de beglazing op het noorden 
zonwerend glas met een gwaarde van 0.31 en een 
lichttransmissie van 0.64. De dakbedekking heeft een 
lichte kleur om warme dakoppervlaktetemperaturen te 
vermijden, om regenwaterrecuperatie op een onder
houdsvriendelijke manier mogelijk te maken en het 
rendement van de PVpanelen te optimaliseren. 

We zetten maximaal in op passieve maatregelen, maar 
omwille van de hoge bezettingen en de klimaatveran
dering (hogere kans op hittegolven), is koeling nodig 
om een goed zomercomfort te realiseren. Adiabatische 
koeling op de lucht reduceert de inblaastemperatuur 
‘gratis’ met enkele graden. De luchtwaterwarmtepomp 
produceert koude die we via de lucht, de ventiloconvec
toren en de vloerverwarming afgeven.
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1. BESTAANDE GEVEL 350 

2. LUCHTSPOUW 040

3. ISOLATIE HOUTWOL 200 

4. BINNENSPOUWBLAD KALKZANDSTEEN 150

5. PLEISTERWERK 020
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EEN AANGENAME AKOESTIEK

In een lesgebouw draagt de akoestiek in een belangrijke 
mate bij tot een aangename en inspirerende leerom
geving en zijn de volgende akoestische aspecten van 
bijzonder belang: een aangename ruimteakoestiek, een 
goede isolatie van luchtgeluid en contactgeluid opdat 
activiteiten in naastgelegen lokalen of de omgeving niet 
worden verstoord, en beheersing van het technische 
installatiegeluid. 

Ruimteakoestiek
Een akoestisch goed comfort draagt ook bij tot een 
aangename ruimte. We vertrekken hierbij vanuit het 
principe van een akoestisch landschap waar de functies 
die geluid produceren gelegen zijn naast ruimtes waar 
geluid niet storend is. Deze ruimtes vormen een buffer 
tussen de geluidproducerende ruimtes en ruimtes waar 
stilte heerst om geconcentreerd te werken. Dit principe 
past binnen het concept van ‘new way of working’ waar 
we veel ervaring mee hebben. Voor de kantoren en 
ateliers voorzien we open werkplekken afgeschermd 
via vergaderzalen, concentratieplekken, telefooncellen. 
De precieze indeling zullen we samen nog met jullie 
bepalen in functie van jullie werking. Aan de hand 
van akoestische berekeningen van de afname van de 
spraakverstaanbaarheid (STIindex) bepalen we de 
nodige absorptie en goede indeling om een aangenaam 
akoestisch comfort te realiseren.

In de grote hal is het van belang de juiste 
galm te bekomen en de luidheid te beheersen. 
Hierdoor creëren we een rustiger ruimte en is het 
aangenamer lesgeven (minder stemverheffing).  
We voorzien in deze ruimtes absorptie aan zowel de 
wanden met gordijnen voor absorptie, als het plafond 
(onderzijde sheds) om de nagalmtijd te beperken.
In de leslokalen worden steeds geluidsabsorberende 
panelen voorzien op het plafond, eventueel aangevuld 
met wandabsorptie of akoestische gordijnen tot de 
nagalmtijd voor elke individuele ruimte voldoet aan de 
eisen uit de norm. Zo houden we de spraakverstaan
baarheid voldoende hoog en houden we de luidheid in 
het leslokaal onder controle. 

Contactgeluidsisolatie
De vloerbekleding in de meeste ruimtes bestaan uit 
mooie tegels in mooie patronen. In het begin van het 
project zullen we de contact en luchtgeluidisolatie 
meten in het gebouw om de huidige waarden te 
kennen. Aan de hand daarvan kunnen we beslissen of 
we de vloeren al of niet onaangeroerd laten. De tegels 

willen we in elk geval herbruiken. 
Voor de nieuwe vloeropbouwen voorzien we de nodige 
maatregelen om de contactgeluidisolatie te realiseren 
die nodig is.

Luchtgeluidisolatie
Bij de inplanting van de ruimtes houden we ook 
rekening met de luchtgeluidproductie en de luchtge
luidgevoeligheid van de ruimtes. Zo vermijden we hoge 
akoestische prestaties en dus duurdere oplossingen.
Voor de bestaande gevels die we als buiten spouwblad 
beschouwen, werken we met een massief binnen
spouw blad uit kalkzandsteen wat een lage milieuimpact 
heeft en een goede akoestische massa. Hierdoor kunnen 
we gemakkelijk aansluiten met lichte invulwanden en 
de flankerende geluidoverdracht sterk beperken. 
De ventilatiekanalen bevinden zich boven de centrale 
circulatiezone, zodat er gemakkelijk in de toekomst 
pulsie en extractie kan gebeuren per lokaal. Een 
doorstroomopening in het binnenschrijnwerk is 
meestal niet mogelijk (enkel voor ruimtes met weinig 
akoestische eisen). We vermijden ook dat kanalen door 
lokalen lopen met uitvoeringsgevoelige details als 
gevolg.

Installatiegeluid
Tenslotte besteden we bijzondere aandacht aan de 
beperking van het geluid van technische installaties, in 
het bijzonder het ventilatiesysteem. Alle luchtgroepen 
worden trillingsdempend opgesteld en voorzien van 
geluiddempers om het geluid in de bediende ruimten 
en buitenomgeving te dempen. De kanalen worden 
gedimensioneerd op voldoende lage luchtsnelheden 
en inblaassnelheden zodat het installatiegeluid op geen 
enkele manier storend kan zijn. In de installatieruimten 
dient uit te worden gegaan van een geluidabsorberende 
afwerking over de gehele oppervlakte van het plafond. 

De geluidsemissie naar de omgeving zal nader onder
zocht worden al naar gelang de gestelde normen en 
de heersende geluidsniveaus in de omgeving. Op de 
luchtgroepen komen geluiddempers bij de inname en 
de afblaas van de lucht.

De luchtwarmtepompen bevinden zich binnen en zijn 
dus ‘ducted’ waardoor geluiddempers het geluid van 
de ventilatoren dempen.

ERFGOEDVALORISATIE
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BOUWKOSTEN PROCES

1. EVALUATIE PROJECTBUDGET

De bouwkostbeheersing start met het evalueren van 
het beschikbare budget. Het gecommuniceerde bedrag 
11.900.000 € omvat de renovatie en herbestemming van 
T4 en de onmiddellijke omgevingswerken. Bij nameting 
van de plannen merken we dat het huidige gebouw 
8.800 m2 bruto bouwoppervlakte biedt, wat neerkomt 
op een bouwkost van 1350 euro per vierkante meter. 

De opdrachtomschrijving gaat terecht uit van een hoge 
energetische ambitie, te verzoenen met de erfgoed
waarde van het gebouw. Dit wordt ongetwij  feld de 
grootse investering in het gebouw, becijferd in de 
volledige renovatie en isolatie van de gebouwschil 
(gevel, schrijnwerk, daken, ...), en de vernieuwing van 
de technische installaties (ventilatie, warmteproductie, 
electriciteit, ...). Als we dit doorrekenen over het project 
komen we bij volgende, ruwe budgetverdeling van het 
bouwbudget (voor het detail, zie bijgevoegd rekenblad). 

WERFINSTALLATIE  € 1.200.000 10%

AANPASSEN GEBOUWSCHIL T4  € 2.700.000 23%

VERNIEUWEN TECHNIEKEN T4  € 3.900.000 33%

ONVOORZIENE KOSTEN  € 1.200.000 10%

ANDERE WERKEN  € 2.900.000 24%

TOTAAL  € 11.900.000 100%

De kosten voor werfinstallatie en onvoorziene uitgaven 
rekenen we vanaf deze ruwe inschatting mee, wat 
gezien de huidige prijscontext geen overbodige luxe is. 
De resterende 24% ‘andere werken’ (330 euro per 
m²) dienen dan voor de eigenlijke inrichting van de 
vakgroepen, ateliers en labo’s in het gebouw. (o.a. struc
turele aanpassingen en herstellingen, afwerkingen, 
inrichting en vast meubilair, omgevingsaanleg, ...) 

Projectambities realiseren
Al snel blijkt dat, als we ons strikt aan dit kader proberen 
te houden, we op vele vlakken niet tege  moetkomen aan 
de wensen en ambities die we lezen in het programma, 
of die we ontdekken in het potentieel van het gebouw 
en de plek. Niet alleen qua gevraagde nettooppervlakte 
botsen we snel tegen de grens, ook het creëren van een 
schakel in de campus, het zoeken naar connectie met de 
stad, het integreren van de toren , ... wordt niet evident.
Dit wedstrijdvoorstel tracht een zo volledig mogelijk 
antwoord te bieden op de opdrachtomschrijving, de 
context en de ambities van de universiteit, inclusief 
integratie van de aerodynamicatoren. 

2. OPBOUW PROJECTBUDGET

Het projectbudget, dat in detail terug te vinden is in 
bijlage, omvat het volledige project zoals getekend op 
plannen en documenten. De calculatie is opgebouwd  
op basis van effectieve metingen voor architectuur, 
technieken en stabiliteit, en is georganiseerd volgens de 
verschillende projectzones met verschillende bouwkost 
(diverse afwerkingsgraad, renovatie of nieuwbouw, ...) 
Op die manier kunnen we de deelbudgetten aflezen en 
analyseren per hoofdstuk, of per zone. 

01 ALGEMENE KOSTEN  € 2.600.000 15,6%

02 AFBRAAKWERKEN  € 482.209 2,9%

03 FUNDERINGSWERKEN  € 384.000 2,3%

04 RIOLERING  € 31.000 0,2%

05 GESLOTEN RUWBOUW  € 5.247.967 31,5%

06 AFWERKINGEN  € 2.491.900 14,9%

07 HVAC  € 2.901.390 17,4%

08 SANITAIR  € 329.505 2,0%

09 ELEKTRICITEIT  € 1.656.160 9,9%

10  LIFTEN  € 165.600 1,0%

11 INRICHTING EN VAST MEUBILAIR  € 254.100 1,5%

12 BUITENAANLEG  € 141.360 0,8%

TOTAAL  €  € 16.685.192 100%

I. BESTAANDE OPPERVLAKTES  T4  € 9.699.024 58,1%

a type 1 - labo’s en werkruimtes € 4.388.419  

b type 2 - atelierlandschap  € 3.330.136 

c type 3 - kantoren  € 1.980.469 

II. GEBOUWSCHIL T4  € 2.684.955 16,1%

III. UITBEREIDING OPPERVLAKTES EN 
DAKVOLUMES

 € 2.845.139 17,1%

a nieuwe vloeren en dakvolume noord € 1.299.996 

b dakvolumes zuid € 1.545.143

IV. TOREN  € 1.273.314 7,6%

V. BUITENAANLEG  € 182.760 1,1%

TOTAAL  €  € 16.685.192 100%

3. MOGELIJKE FASERING VAN DE INVESTERING

Om het project met de huidig beschikbare budgetten 
te realiseren met een maximum aan gerealiseerde 
ambities, stellen we een mogelijke fasering van de 
werken voor, die een latere oppervlakteuitbereiding 
en incorporatie van de toren open houdt. We trachten 
een heldere keuze te maken, en vermijden om de inves
teringen gelijkmatig over het hele gebouw te verdelen,  
maar juist specifiek op bepaalde kwaliteiten in te zetten.

Fase 1 (rood)
We starten met de volledige renovatie en isolatie van 
de gebouwschil (deel II) We realiseren het atelierland
schap en labostructuur (Ia en Ib). We realiseren de 
nieuwe mezzaninevloeren en de dakuitbereiding aan de 
noordkant van de hal (IIIa). In eerste fase organiseren 
we de vakgroepen op de twee  beschikbare kantoor
verdiepingen, die grotendeels in huidige staat blijven 
(met geïsoleerde gevel). Alle programmaonderdelen 
worden compacter worden georganiseerd. Met een 
kleine extra besparing kunnen we de buitenaanleg van 
de patio achteraan meenemen in deze fase. 

Fase 2 (blauw)
We incorporeren de toren, en voegen de dakuit
bereidingen aan de zuidkant toe (funderingen en 
onderstructuur zijn in eerste fase voorzien). Door de 
grotendeels droge bouwtechniek kan deze uitbereiding 
in prefabsysteem vrij snel worden gemonteerd, zonder 
grote impact op de werking van de school. De interne 
renovatie en herstructurering van de kantoren kan als 
een aparte interventie worden georganiseerd.  

4. BUDGETOPVOLGING

Het ontwerpteam volgt een rigoureuze methodiek 
voor beheer van de projectkost doorheen het volledige 
proces. De detailgraad van de raming volgt het detail 
van de studies op de voet, en de nodige terugkoppel
ingsmomenten worden per fase voorzien. 

Bij de start van het proces analyseren opdrachtgever 
en ontwerpteam voorgestelde budgetten en ramingen. 
Er worden indicatoren bepaald en opgenomen in de 
projectprocedures. In volgende fases wordt naar de 
ze indicatoren gerefereerd. De faseramingen vullen 
de indicatoren verder aan. Een coherente opvolgings
structuur maakt budgetverschuivingen eenvoudig 
traceerbaar.

In elke ontwerpfase worden ramingen gemaakt, een 
voorlopige halverwege de fase en een definitieve op 
het einde. De in de raming opgenomen deelbudgetten, 
worden werkingsbegrippen voor de volgende fase. 
De juiste invulling en eenduidige methodiek maakt 
continue bewaking mogelijk. Op het einde van elke 
fase wordt een vergelijkend rapport opgesteld waarin 
de raming van de huidige fase wordt teruggekoppeld 
naar voorgaande fasen. Budgetverschuivingen worden 
verduidelijkt in het faserapport. Indien mogelijk worden 
uitgewerkte alternatieven opgenomen in het rapport.

Tijdens de uitvoeringsfase worden meer en minwerken 
proactief gedetecteerd en begroot. Optredende meer en 
minwerken worden gestructureerd en leesbaar bijge
houden en op maandelijkse formele overlegmomenten 
aan de opdrachtg ever voorgelegd. Er wordt actief naar 
compenserende besparingsmaatregelen gezocht.

5. HONORARIUM

Gezien de uitgebreide ambitie van de opdrachtgever 
om het project op een exhaustieve en volledige 
manier te bestuderen op alle mogelijke verschillende 
vlakken (bouwfysica, acoustiek, energie, ...),  stellen 
we een ereloonpercentage van 12% voor. We merken 
op dat het team veel interessante aspecten ziet om te 
onderzoeken met dynamische simulaties, maar dat het 
studiebudget onvoldoende is om alle aspecten over het 
complete gebouw te implementeren. We gaan uit van 
een intelligent toegepaste keuze van de studiegebieden 
binnen het project (bv: daglichttoetreding in de ateliers, 
gevelperfomantiestudie over de oostgevel, ...). 
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REPRESENTATIEVE VERGADERZAAL
78 M2

ATELIER
46 STUDENTEN
177 M2

OVERLEGRUIMTE
24 M2

KANTOOR 3PROF
19 M2

GEDEELD KANTOOR
9 PLEKKEN
89 M2

+19.54

+
1

9
.5

4

+
1

9
.5

4

+
1

9
.5

4

+18.38

+10.83

+19.54

+
1

9
.5

4

+18.38

+10.83

+15.54

+20.32

+18.49

+18.49

+
2
0
.7

0

+
2
1
.4

2

+
2
1
.9

0

6%

6%

+
2
1
.4

2

6%

+
2
1
.9

0

6%

+
2
0
.7

0

+
2
1
.4

2

+
2
1
.4

2

OVERLEG-/ TEAMWERKRUIMTE
27 M2

GEDEELD KANTOOR 8
PLEKKEN
70 M2

TERRASTERRAS

schacht schacht schacht

+18.69

schacht

KUNST
SECRETARIAAT
50 M2

BERGING
8 M2

SANITAIR
12 M2

ARCH.
SECRETARIAAT

75 M2

FLEXPLEK
ONTWERP-
BEGELEIDERS
24 M2

COPYPLEK
21 M2

COPYPLEK
20 M2

SANITAIR
12 M2

KANTOOR
1 PROF
12 M2

KANTOOR
1 PROF
12 M2

OVERLEGRUIMTE
37 M2

BERGING
8 M2

voorstel programma

SPECIFIEKE
ONDERWIJS
INFRASTRUCTUUR
3e BACHELOR EN
MASTERSTUDENTEN 506 M2

  ATELIER 41 STUDENTEN 176 M2 164 M2

  ATELIER 46 STUDENTEN 177 M2 184 M2

  ATELIER 42 STUDENTEN 152 M2 168 M2

CRIT ROOM 76 M2 80 M2

CRIT ROOM /
OVERLEGRUIMTE 88 M2 80 M2

TOTAAL CRIT ROOMS
Ground,1st,2nd FLOOR 573 M2 800 M2

VAKGROEP
KANTOREN
REPRESENTATIEVE
VERGADERZAAL 78 M2 75 M2

EA01 195 M2

  ARCH. SECRETARIAAT 75 M2

  COPYPLEK 20 M2

  BERGING 8 M2

  FLEXPLEK
  ONTWERPBEGELEIDERS 24 M2

  GEDEELD OVERLEGRUIMTE 48 M2

  CIRCULATIE 18 M2

voorstel programma

LW17 424 M2

  KUNST SECRETARIAAT 50 M2

  COPYPLEK 21 M2

  BERGING 8 M2

  KANTOOR1 PROF 12 M2

  KANTOOR1 PROF 12 M2

  KANTOOR 3 PROF 19 M2

  GEDEELD KANTOOR
  9 PLEKKEN 89 M2

  GEDEELD KANTOOR
  8 PLEKKEN 70 M2

  OVERLEGRUIMTE 24 M2

  OVERLEGRUIMTE 37 M2

  OVERLEGRUIMTE 27 M2

  GEDEELD OVERLEGRUIMTE 44 M2

  CIRCULATIE 12 M2

OVERIGE
PROGRAMMA
ONDERDELEN
SANITAIR PERSONEEL 24 M2

  SANITAIR 12 M2

  SANITAIR 12 M2

SANITAIR
12 M2

SANITAIR
12 M2

BERGING
9 M2

SANITAIR
12 M2

SANITAIR
12 M2

BERGING
9 M2

BACK
SECRETARIAAT+
BERGING

ARCHIEF
ONDERZOEKSWERK

OVERLEGRUIMTE
31 M2

CIRCULATIE
18 M2

OVERLEGRUIMTE
56 M2

CIRCULATIE
12 M2

echnicum
Tweede Verdieping )

13/S o

Vakgroep Kunst,
Vakgroep Architectuur,
Ateliers en Crit Rooms.

o

T
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KANTOOR 3 PROF
24 M2

KANTOOR 3 PROF
24 M2

arch. dept.

+22.97

ATELIER
32 STUDENTEN
124 M2

ATELIER
36 STUDENTEN
171 M2

OVERLEGRUIMTE
24 M2

ARCH.DEPARTEMENT.ARCH.DEPARTEMENT.ARCH.DEPARTEMENT.

OVERLEGRUIMTE
18 M2

KANTOOR 3 PROF
24 M2

ARCH.DEPARTEMENT.
SOCIALE RUIMTE
100 M2

GEDEELD KANTOOR
9 PLEKKEN
107 M2

OVERLEGRUIMTE
24 M2

PRINT-, SCAN- EN
COPYPLEK
13 M2

KANTOOR 3 PROF
24 M2

KANTOOR 3 PROF
24 M2

KANTOOR 3 PROF
24 M2

GEDEELD KANTOOR
16 PLEKKEN
80 M2

GEDEELD KANTOOR
6 PLEKKEN
49 M2

OVERLEGRUIMTE
24 M2

ARCH.DEPARTEMENT.ARCH.DEPARTEMENT.

kunst dept.

KANTOOR 3PROF
18 M2

+23.57

+23.57
+25.00

+23.57+23.57

+
2

3
.5

7

+23.57

+
2

3
.5

7

+24.28

+22.27

+
2
0
.7

0

+
2
1
.4

2

+
2
1
.9

0

6%

6%

+
2
1
.4

2

+
2
1
.9

0

6%

6%

+
2
0
.7

0

+
2
1
.4

2

+
2
1
.4

2

+
2
2
.1

3

+22.94

terras

SCHACHT schacht

technische ruimte
ventilatie

technsiche ruimte
ventilatie

PBM 1 TOILET
10 M2

PBM1 TOILET
11 M2

+25.00

+23.57

+24.80

schacht

+
2

5
.0

0

KANTOOR
1 PROF
12 M2

KANTOOR
1 PROF
13 M2

KOFFIEHOEK
17 M2

ONDERZOEKSWERKARCHIEF
keuken

ATELIER MaSRP
75 M2

technsiche ruimte
ventilatie

KOFFIEHOEK
55 M2

voorstel programma

SPECIFIEKE
ONDERWIJS
INFRASTRUCTUUR
3e BACHELOR EN
MASTERSTUDENTEN 295 M2

  ATELIER 32 STUDENTEN 124 M2 128 M2

  ATELIER 36 STUDENTEN 171 M2 144 M2

TOTAAL ATELIER
1st,2nd,3rd FLOOR 1428 M2 1320 M2

ATELIER MaSRP 75 M2 80 M2

VAKGROEP
KANTOREN
SOCIALE RUIMTE 100 M2 120 M2

EA01 472 M2

  KOFFIEHOEK 55 M2

  COPYPLEK 13 M2

  KANTOOR 3 PROF 24 M2

  KANTOOR 3 PROF 24 M2

  KANTOOR 3 PROF 24 M2

  KANTOOR 3 PROF 24 M2

  KANTOOR 3 PROF 24 M2

  KANTOOR 3 PROF 24 M2

  GEDEELD KANTOOR
  16 PLEKKEN 80 M2

  GEDEELD KANTOOR
  6 PLEKKEN 49 M2

  voorstel programma

  OVERLEGRUIMTE 18 M2

  OVERLEGRUIMTE 24 M2

  OVERLEGRUIMTE 24 M2

  CIRCULATIE 66 M2

LW17 190 M2

  KOFFIEHOEK 17 M2

  KANTOOR 3 PROF 18 M2

  KANTOOR 1 PROF 12 M2

  KANTOOR 1 PROF 13 M2

  GEDEELD KANTOOR
  9 PLEKKEN 107 M2

  OVERLEGRUIMTE 24 M2

TOTAAL LW17
2nd,3rd FLOOR 614 M2 707 M2

OVERIGE
ROGRAMMA
ONDERDELEN
SANITAIR PERSONEEL 21 M2

  PBM 1 TOILET 11 M2

  PBM 1 TOILET 10 M2

TOTAAL
SANITAIR PERSONEEL 45 M2 100 M2

CIRCULATIE
25 M2 CIRCULATIE

41 M2

TERRACE
114 M2

TERRACE
54 M2

echnicum
V  )

13/S o

Vakgroep Kunst,
Vakgroep Architectuur,
Ateliers en Toren.

o

T
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ARCH. GEDEELD KANTOOR
12 WERKPLEKKEN
100 M2

ARCH. GEDEELD KANTOOR
20 WERKPLEKKEN
120 M2

+
2

8
.3

5

+28.35

schacht

+25.00 +28.35

+24.80

+
2
1
.9

0
+

2
1
.9

0

+
2
2
.1

3

schacht

TESTZONE VOOR BOUWMATERIALEN

OVERLEGRUIMTE
25 M2

voorstel programma

VAKGROEP
KANTOREN
EA01 220 M2

  GEDEELD KANTOOR
  12 PLEKKEN 100 M2

  GEDEELD KANTOOR
  20 PLEKKEN 120 M2

TOTAAL EA01
2nd,3rd,4th FLOOR 887 M2 888 M2

LABO
INFRASTRUCTUUR
LABO A/S 124 M2 100 M2

TOTAAL HOOFDGEBRUIK,
NEVENGEBRUIK,
DIENSTEN EN CIRCULATIE 9.200 M2 8.835 M2

LABO. A/S
124 M2

B
A
LC

O
N
Y

+35.00

schacht

ventilatie
toren

warmtepomp

+43.20

echnicum
V  )

13/S o

Daktuin & Testzone voor bouwmaterialen,
Gedeelde kantoorruimte.

o

T
V

echnicum
 )

13/S o
Labo A/S.

o

T
V

echnicum
V  )

13/S o
Machines.

o

T
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+II.00

+7.33 +7.33

+5.60

+28.35

+29.35

+35.15

+45.20

+27.33

+29.35

+7.51+7.41

+8.03

+18.38

+25.00

+28.35

+43.20

+10.97

+15.54
Eerste Verdieping

+19.54

+23.57
Derde Verdieping

+10.97
Gelijkvloers

+28.35
Vierde Verdieping

Tweede Verdieping

+31.23

+15.54

+35.00
Vijfde Verdieping

+38.74
richting Vijfde Verdieping

Mezzanine

+22.27

+7.33

+II.00 +II.00

+23.96

+29.35

+35.I5

+45.20

+27.90

+I2.25

13/E o
richting de Muinkschelde

o

13/E o

richting het nieuwe plein,
met de buitenruimte van de
Campus Corner en de connectie
met de Kerkwegel

o

Toegang
fietsenstalling

Campus Corner buitenruimte van het Cafe
richting het nieuwe Plein

levering van materiaal
voor de Labo's

Toren Gebouw

Dakterras om materialen
te testen en daktuin vol

groen

het testen van materialen
op Dakniveau

Studios en Vakgroepen

Workshops
die zich uitstrekken tot de Kaai

Muinkschelde Kaai

13/S o

door de Ateliers
die de toren
verbinden met de
Vakgroepen

o

Ateliers verbinden de
vakgroepen met

de Toren

Toren voor

ateliers,

crit rooms,

labo A/S

en
gedeelde
kantoren

Kaai

Daktuin

Campus Corner
Terras Vakgroep

Toegang Fietsen Regenwatertank

passage
onder

Hydraulica

G

V
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+19.54

+15.54
Eerste Verdieping

+19.54

+23.57
Derde Verdieping

+10.97
Gelijkvloers

+25.00

+31.23

+38.74

+28.35
Vierde Verdieping

Kelder

Tweede Verdieping

+35.00
Vijfde Verdieping

+43.20
Zesde Verdieping

+28.35

+18.38

+8.03

+24.80

+10.97

+14.94  

+8.03
+7.51

+15.54+15.54
Eerste Verdieping

+19.54

+23.57
Derde Verdieping

+10.97
gelijkvloers

+28.35
Vierde Verdieping

Tweede Verdieping

+21.90

Langssnede

13/S o

door de grote Ateliers beneden,
de Ateliers met nieuwe daklichten,
het Forum en de entree vanuit het nieuwe plein

o

13/S o

door de entree van het Forum, de Campus Corner,
de salon voor studenten en de Kaai van de
Muinkschelde

o

Nieuwe Tuin van restaurant De BrugKerkwegel

entree vanaf Kerkwegel
  passage
  onder Hydraulica

Vakgroepen
Forum

Fietsenstalling

Daktuin
Vakgroepen

Salon
Campus CornerKaaiMuinkschelde

Hoofdingang
via nieuw Plein

Vakgroepen
Loggia

Forum
Fietsenstalling

Overlegruimte
Ateliers

Balie Onthaal
Ateliers

Workshops
Ateliers

Workshops

Verbinding
met

Kerkwegel
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