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Hoe kan T4 een centrale schakel worden in de ketting van publieke
ruimtes die de campus van de Universiteit Gent typeert? Hoe
kunnen we de kwaliteiten van het bestaande gebouw onderlijnen
en versterken terwijl we de functie ervan transformeren met een
programma dat te groot is om erin te passen? En bovenal,
hoe creëren we een levendige en niet-hiërarchische ruimte
voor onderzoek en onderwijs die zich aanpast aan toekomstige
behoeften, gericht op kruisbestuiving?

Een schakeling van plateaus die de SintPietersnieuwstraat met de Scheldekaai verbinden.

Een gebouw dat de relatie met zijn omgeving
aangaat en inzet op verschillende interfaces met het
publiek domein.
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Een snede van plateaus die onderling samenwerken
en interageren in plaats van volumes

Horizontale en verticale schakeling van stedelijke plateaus

Duizend Plateaus
T4 bevindt zich op een strategische positie
met een onontgonnen potentieel langs
de Muinkschelde. De positie langs de
waterweg geeft de universiteit niet alleen
de mogelijkheid om levendige en zichtbare
publieke ruimtes te creëren, maar kan ook
een nieuwe emblematische toegang tot de
campus vormen. De route langs het kanaal,
nu al een belangrijke interne verbinding
voor verschillende entiteiten van de
UGent, wordt versterkt door de publieke
aanwezigheid van T4 en haar toegangen,
waardoor wat ooit een vergeten achterkant
was, een hoofdadres van de universiteit
wordt. Langs die strook activeren diverse
adressen de gevel, met op kop het ‘forum’
als voornaamste uithangbord. Ze tonen
de activiteiten van de school, terwijl de
hoofdingangen de komst van een nieuw
park aan de noordkant aankondigen.

Het stedenbouwkundig concept wordt
verankerd door de introductie van twee
hoofdassen: Een reeks plateaus over de
steile topografie vanaf het plein aan de St.
Pietersnieuwstraat naar het kanaal, en de
Kerkwegel, een interne ruggengraat die de
campusgebouwen verbindt.

De verschillende plateaus bieden duidelijke
adressen die verhelderen wat op vandaag
een eclectische reeks ad hoc oplossingen
is. Onderhoudsarme inheemse planten
helpen om het ensemble te verenigen, als
een groene spons die de buitenruimtes
een aparte ervaring en sfeer geeft.

T4 gedraagt zich als een complexe
verbindende schakel tussen de
verschillende niveaus, door het netwerk
van verbindingen binnen zijn gevels
door te trekken. De plateaus verweven
de binnen- en buitenruimten tot een
systeem van beweging en rust. Naast de
bestaande monumentale entree op niveau
0 (+11m) versterkt een nieuwe entree
op kanaalniveau de oost-west as van de
plateaus en anticipeert op de open ruimte
die T3 uiteindelijk zal vervangen.

Parallel aan het kanaal loopt de Kerkwegel,
een intiem voetpad, aangeplant om
het karakter van stedelijke wildernis
te versterken. Het biedt een zachtere,
“geheime” noord-zuid verbinding vanaf de
Hoveniersberg. Langs de wegel verbindt
een nieuw plein de toren, T4, T5 en het
middeleeuws lusthuisje tot een helder
ensemble met een (avond)entree naar T4
op niveau +2 (+19m). Vanaf dit plein spltst
de wegel enerzijds omhoog naar het terras
van De Brug, anderzijds omlaag naar het
Charles Vermeerschhof.

De toekomstige sloop van T3 introduceert
een broodnodige buitenruimte op een
schaal die overeenkomt met de verwachte
toename van de gebruikersdichtheid.
Deze publieke ruimte houdt het midden
tussen plein en park, en openbaart
zich als een publieke versie van de
reeks eerder gesloten tuinen (abdijtuin,
economiecampus) langs de waterloop.
Deze ‘buitenkamer’ biedt ruimte voor
adempauzes, lunches, onderwijs en zelfs
grootschalige installatieprojecten, en
versterkt het ensemble van gebouwen
verder tot een echte campuservaring. De
groene ruimte kan helpen het microklimaat
te reguleren en kan bijdragen aan de
biodiversiteit van de locatie, waardoor de
campus wordt verankerd in een veel groter
ecosysteem van duurzame stedelijke
ruimten.

De ruimtes in en rond T4, de plateaus, worden de schakels tussen de campus langs de Sint-Pietersnieuwstraat en de Scheldekaai. Het voorziene
parallel voetgangerstraject langs de Kerkwegel wordt gevaloriseerd en zorgt voor de link tussen de boven- en benedenstad.
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Perspectief vanaf het noorden

“Duizend plateaus” vormt een 3-dimensionaal scharnier
in het complexe, gelaagde netwerk van publieke assen en
dwarsverbanden die de campus van de UGent definiëren.

Langse gevel langsheen de Scheldekaai
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Onder één dak
De herbestemming van Technicum
4 leidt onvermijdelijk tot de vraag wat
architectuur-, kunst- en ontwerponderwijs
vandaag de dag inhoudt en welke
waarden deze belangrijke academische
infrastructuur moet uitdragen. Afgezien
van de specifieke technische en
programmatische eisen moet het gebouw
de geest en de aspiraties van de school
vertegenwoordigen en via de ruimtes een
cultuur van onderzoek, experiment en
uitwisseling bevorderen.
Deze cultuur begint met het karakter
en de kwaliteit van de architectonische
ruimtes en de relaties die zij bevorderen.
Het bestaande T4-gebouw met zijn
indrukwekkende hallen en historische
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details heeft één groot nadeel: de vier
verschillende ruimtetypes, de hallen,
de kantoren, de benedenverdieping en
de dubbelhoge machinehal zijn visueel
en fysiek gescheiden in hermetische
zones. T4 moet echter vooral atelierwerk
en informele uitwisselingen toelaten,
interactie en creativiteit bevorderen,
een open leeromgeving worden. De
vormen van leren en onderzoek zijn de
conventionele klaslokalen en atelierruimtes
ontgroeid. Het architectuuronderwijs
omarmt het gebruik van meerdere mediaen experimentatieschalen: van CAD tot 1:1
mockups, van schetsen tot 3d-printen, het
zijn activiteiten die niet langer perifeer zijn
voor het leren, maar centraal staan in het
vaak non-lineaire ontwerpproces.

De bestaande mix van ruimtelijke types
is een troef. Wij stellen voor om de
verschillende kwaliteiten van de vier
bestaande zones te erkennen en te
versterken, en tegelijkertijd een veel
grotere visuele en fysieke verbondenheid
te creëren door de toevoeging van een
nieuw dak. De erfgoedwaarde van het
bestaande gebouw wordt onderlijnd door
het blootleggen en direct ervaarbaar
maken van de bestaande staalstructuur.
Deze ingreep levert een maximale
ruimtelijke kwaliteit op, terwijl de expressie
en volumetrie van het gebouw aan de
meest zichtbare zijden ongewijzigd
blijven. Tegelijkertijd onderstreept het
behoud van de historische details een

belangrijke waarde die aan de studenten
wordt overgedragen: het hergebruik van
gebouwen in een dialoog tussen oud en
nieuw.
Er ontstaat transparantie tussen de
verschillende delen van vakgroepen zodat
studenten van het eerste jaar zich kunnen
optrekken aan de productie van de hogere
jaren en omgekeerd de oudere studenten
jongere studenten kunnen begeleiden
Bovendien is het een pragmatische
ingreep die de complexiteit, risico’s en
kostprijs van de renovatie van de huidige
shedstructuur vermijdt en tegelijk de
bijzondere Vierendeelconstructie
zichtbaar maakt.
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Strategische
transformatie van een snede van afzonderlijke entiteiten naar een cluster van verbonden ruimtes.
UNDER ONE
ROOF
UNDER
ONE
ROOF
Deze nieuwe ruimtelijkheid laat verdere uitbreidingen toe in de toekomst naar T5.

4

De ruimte tussen T3 en T4 wordt ingeschakeld in het publieke traject. Het forum wordt een adres aan de waterkant en in de publieke routing

De nieuwe overkapping is een krachtig gebaar, dat de ruimtelijke
verbinding van alle programma’s mogelijk maakt en de ervaring
van het bestaande gebouw transformeert.
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jaar gonst de ruimte van de energie van de
eindproductie voordat ze wordt opgeruimd
om een galerie voor studentenwerk te
worden.
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in the
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D) the foyer extends in the long strip and hosts the annual table tennis
competition organized by the students

4m2

Forum, foyer & binnenstraat

Het forum en de daaraan
gekoppelde ruimtes functioneren
als een levendige centrale
boulevard, die zich laat inpalmen
en aanpassen volgens de nood en
de wil van dag.

Presentatieruimte in forum

De crit rooms bestaan uit een sequentie van zalen die afzonderlijk afsluitbaar of te koppelen zijn door middel van
een systeem van schuifwanden, die ook dienst doen als pin-upwanden
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opleidingsonderdeel (bachelor, masters,
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MA
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/ overige
Technische
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Crit Ruimtes Lab BP, HydraulicaTechnische ruimtes
Kantoren
Lab BP, Hydraulica
Kantoren
Lab A/S, DoT, MaSRP
Kantoren (gedeelte functies)

Atelier / Workshop

Het gebouw is opgevat als een stevige
en duurzame infrastructuur, klaar voor
toekomstige aanpassingen. De hiërarchie
van diens onderdelen vormt hierbij
de leidraad, met de primaire structuur
als voornaamste ruimtelijke basis. De
secundaire en tertiaire elementen, zoals
lichte scheidingswanden, technieken
en leidingen, zijn duidelijk gescheiden
van de dragende primaire elementen,
zodat ze gemakkelijk kunnen worden
gedemonteerd en gerecycleerd.

C

Atelier / Workshop
Crit Ruimtes

PLAN Level +1
PLAN Level +1

A
A

2
CRIT ROOMS
CRIT
ROOMS
550m
550m2

3

PLAN eerste verdieping (110)
Ateliers

4m2

elen

BA
bevinden zich op de tussenverdieping die
ruimtes. Zo worden de studenten
uitkijkt op de grote zaal. Het isperforeerde
opgevat composietvloer
blootgesteld aan de activiteiten die de
als een doorlopend landschapsatelier
met akoestike isolatie school definiëren en kunnen zij zich laten
dat flexibel onderverdeeld wordt door
inspireren door de gastcolleges of de
opbergmeubilair. Twee vides verankeren
meer gevorderde studenten. De bruggen
de noordelijke en zuidelijke uiteinden
bieden terloopse blikken in de ruimtes
en omkaderen het Forum en het
eronder en verknopen deze vormende
Bouwfysicalab als twee verschillende
jaren met het hart van de school en haar
spektakels in het gebouw. Het Bachelorcultuur.
atelier wordt opzettelijk laag in het
gebouw geplaatst, in de onmiddellijke
nabijheid van de collectieve maquette-

De werkplekken voor de bachelors

ACOUSTICS

Kantoren
Atelier MA
Kantoren

Atelier BA

Crit

Lab

Atelier MA

Model

Technieken

programma wordt los geschikt binnen het nieuwe volume
TYPEHetATELIER

Bestaande toestand van de hal waarbij de relatie met de kantoren ontbreekt

8

4m2

+14.79

93

+10.90

Zicht in de atelierruimtes onder het dak, met links de laagste strook werkplekken voor masters

N

Het gebouw is een opgevat als duurzame basisinfrastructuur,
gepland volgens de levenscyclus van elk bouwelement, en klaar voor
toekomstige aanpassingen: een dynamisch, collectief landschap.

Bachelor werkplekken in de strook langs het water
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1
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Geclusterde werkplekken		
1:300
Teamwork ruimtes		
Informele flexwerkplekken
Sociale ruimte studenten		
Ateliers MA			
96p van 330p (5m ²/p)

Forum, Foyer, Cafe
Atelier / Workshop
Crit Ruimtes

+2

6 A/S, DoT, MaSRP
VergaderzaalKantoren
studenten		
Lab
(gedeelte functies)
7
8
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Berging studenten		
Kantoren voor professoren
Vakgroepsecretariaat		
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N

BA
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/ Workshop
/ Workshop
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PLAN
PLAN
Level
Level
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Crit
Crit Ruimtes
CritRuimtes
Ruimtes

Technische
ruimtes
Technische
ruimtes
Technische
ruimtes

Lab
Hydraulica
Lab
BP, Hydraulica
LabBP,
BP,
Hydraulica

Kantoren
Kantoren
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1:3001:300

LabDoT,
A/S,
DoT,
MaSRP
Lab
MaSRP
LabA/S,
A/S,
DoT,
MaSRP

Kantoren
Kantoren
(gedeelte
(gedeelte
functies)
functies)
Kantoren
(open
space)

Een waaier van ruimtes
Berging / Fietsen / overige
Kantoren

ruimtes: in het zuiden een entreehal en
studentenlounge aan het torenplein, terwijl
de noordelijke Vierendeelruimte dienst
doet als hoofdkwartier van DLK.

18

17

16

15

14

13

+19.54

werken en informele ontmoetingen.
Een gedeeltelijke afbraak van de
bestaande scheidingswanden en de
vervanging door glazen wanden vernieuwt
de ervaring van de kantoorruimtes met
een grotere transparantie terwijl de
belangrijkste historische elementen
aanwezig blijven als ankerpunten.
+15.64

+10.97

277

en fysieke verbinding mogelijk tussen de
verschillende activiteiten van de school,
met behoud van de respectievelijke
functionaliteit van elk onderdeel. De
kantoren voor de vakgroepen Architectuur
en Kunst- en Theaterwetenschappen zijn
opgevat als meer of minder intieme ruimtes
binnen een meanderende open ruimte: een
brede gang die verbreedt en versmalt om
diverse
plekken
te creëren
voor
flexibel
12
11
10
09
08
07
06

De faculteits- en onderzoekskantoren van
beide vakgroepen zijn ondergebracht in de
aangepaste kantoorvleugel. Het afstropen
van de gevel tussen de kantoorvleugel en
de grote zaal maakt een grotere visuele
19
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17

+8.03
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/ overige
Technische
ruimtes
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+0

+0

798
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Crit, Expo, Forum

807

Building Physics Lab

Model Assembly
Cafe, Salon, Forum

23

22

21

20

B

Fablab / Maquette-ateliers

Lab A/S, DoT, MaSRP

+15.54

B

MA

Technische ruimtes

Lab BP, Hydraulica

De ruimte tussen de Vierendeelliggers
wordt een extra ruimtetype, een intiem
+1
atelier, sfeervol
en uniek voor het gebouw.
De ruimte, die aan de zijkanten van glas
is voorzien, is akoestisch geïsoleerd van
+0
de grote zaal en biedt de mogelijkheid
om zich terug
te trekken. Ze kan gebruikt
-1
worden samen met de platforms erboven
voor de ateliers. Aan de twee uiteinden
van het25gebouw
worden
het22collectieve
24
23
21
20

1:300

C

Atelier / Workshop
Crit Ruimtes

PLAN Level +2
PLAN Level +1

PLAN tweede verdieping (plan 120)
Kantoren EA01

C

19
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17

16

15
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12

Lab
Hydraulics

11

10

09

Building Ph. Material Bib

Building Ph. Material Storage
+8.02

08

07

06

05

04

03

02

01

De vergelijking tussen de bestaande en nieuwe langse snede legt de oorspronkelijke ambities van het project bloot waarbij het naakte staalkarkas zichtbaar wordt gemaakt.
1:300
Het
skelet wordt de inwendige gevel van het gebouw, hetgeen tijdens de bouw niet strookte met de gangbare esthetiek maar op vandaag een voordeel wordt.
(zie De universiteit bouwt 1918 - 1940, ‘De technische laboratoria of het “Technicum” door Ronny De Meyer)

section EE

10

4m2

64
200

+18.49

10.93

+10.90

Tussen de Vierendeel-liggers ontstaan bijzondere ruimtes met een intiemere sfeer

N

Ware flexibiliteit gaat niet over volledige openheid, maar eerder
over een verzameling van ruimtelijke types, van de grootste tot de
meest intieme. Ruimten waar men zich kan terugtrekken en waar
privacy en veiligheid mogelijk zijn, zijn even belangrijk als ruimtes
voor collectiviteit.
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Kantoren
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(gedeelte
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Fablab / Maquette-ateliers

Een landschap voor collectief leren

Atelier / Workshop

Berging / Fietsen / overige

Crit Ruimtes

Technische ruimtes

Lab BP, Hydraulica

Kantoren

Lab A/S, DoT, MaSRP

Kantoren (gedeelte functies)

Een systeem van plateaus onder het
dak biedt werkruimte aan de Masterstudenten. Deze plateaus bevatten elk
ongeveer 40 werkplaatsen. Deze kunnen
per semester worden toegekend, en
georganiseerd per vak of per masterpijler,
maar evengoed willekeurig.
Bepaalde Vierendeelliggers worden
verwijderd om vides te introduceren die
de ruimtelijke openheid vergroten en de

collectieve ervaring benadrukken. Nieuwe
verticale verbindingen in de vorm van
trappen, verschillend voor elk plateau,
functioneren als circulatieruimtes, maar
ook als ontmoetingsplaatsen en informele
“tribunes” voor de diverse activiteiten
op de plateaus. Deze visueel open
ruimtes maken informeel leren mogelijk,
en stimuleren creativiteit en door een
collectieve energie. De meerlaagse
passerelle aan de westgevel tegen

T5 biedt een snelle verbindings- en
vluchtroute tussen alle niveaus en de
twee hoofdingangen van het complex.
Ook de kantoorruimtes en het Atelier
Object Based Learning van de vakgroep
Kunstwetenschappen, die zich nu reeds
grotendeels op de 3de verdieping van
T4 bevinden, worden direct gelinkt aan
dit atelierlandschap. De vakgroepen
hebben onderlinge raakpunten, en

Schetsmatig onderzoek naar de vereisten voor een functionele werkplek, verder te
ontwikkelen met de studenten en vakgroepleden

12

wensen deze te versterken en te
onderzoeken. Uitwisselingen worden
vereenvoudigd door het delen van
bepaalde infrastructuur, maar ook door de
aanwezigheid van de atelierruimte voor
experimentele onderwijsvormen binnen
het atelierlandschap.

Beeld van een studiemaquette met zicht over de werkplekken
bovenop de Vierendeelplateaus

4m2

+22.94

+22.94

10.93

+10.90

De ateliers vormen een landschap van plateaus voor creatieve productie

N

De open atelierruimtes zijn georganiseerd als een cascade van
verschillende plateaus, en vormen samen dynamisch landschap
gericht op kruisbestuiving en activiteit.
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In de kantoorvleugels wordt de bestaande inedeling grotendeels overgenomen.

Het origineel schrijnwerk wordt geïntegreerd in nieuwe beglaasde wanden. Waar een
grotere privacy gewenst is, blijft de bestaande, betegelde plint behouden.

Bovenaanzicht van de getransformeerde kantoorvleugel.

Open kantoren in historisch kader
In het hele gebouw worden de originele
details bewaard en gaan ze deel uitmaken
van de historische gelaagdheid van de
ruimtes. In de grote hal onderlijnen de
details van de zichtbare staalstructuur
en de balustrades en loopbruggen het
industriële karakter. Ook de bestaande
tegelvloer wordt in principe behouden en
gerepareerd waar nodig, en vormt met zijn
bijna-eeuw aan gebruikssporen een solide
en niet-te-edele basis voor het gebouw.
In de kantoorvleugels worden de
huidige gesloten gangen door precies
knip-en plakwerk omgevormd tot een
meanderende open gang, in de nabijheid

Tegels in hal

van de studentenwerkplekken, en
bieden ze ruimte voor verschillende
gebruiksmogelijkheden en ontmoetingen,
zowel gepland als ongepland.
Karakteristieke details en elementen blijven
bewaard. De tegelvloeren zijn in goede
staat, en getuigen ze van de geschiedenis
van hun vroegere gebruik en scheidingen.

en nieuw. Daar waar de deuren niet meer
gewenst zijn worden ze gedemonteerd en
eventueel verplaatst naar andere locaties.
Deze attitude naar hergebruik toe gaat in
principe verder dan het enkel bewaren van
wat we mooi vinden. Over het algemeen
worden alle elementen geëvalueerd op hun
mogelijk functioneren binnen het nieuwe
ruimtelijke concept van het hele gebouw.

In de gangen worden de
scheidingswanden vervangen door glazen
wanden boven de betegelde borstwering,
waardoor de kantoren zich openen naar de
collectieve ruimte. De historische houten
deuren zijn behouden en geschilderd om
een samenhang te brengen tussen oud

Bij elk herbestemmingsproject zijn er
onbekende factoren. Wat kan worden
behouden en wat moet worden hersteld of
verwijderd, zal nauwkeuriger onderzoek
van het bestaande vergen en kan een

Tegels in kantoren

Trappen in granito
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proces zijn dat samen met de gebruikers
wordt ondernomen tijdens de verdere
ontwikkeling van het project. De eerste
stap zal het nauwkeurig in kaart brengen
van de verschillende elementen, door
middel van tekeningen en technisch
onderzoek. De visuele en technische
catalogus die hieruit volgt wordt een
handvest voor de verdere ontwikkeling
in overleg met de bouwheer en de
toekomstige gebruikers.

Balustrades in staal

Open werkplekken bevinden zich tussen de atelier-ruimtes en en afsluitbare kantoren

De huidige kantoorverdiepingen worden getransformeerd
tot een moderne werkomgeving gericht op interactie en
flexibiliteit, met het behoud van karakteristieke originele
afwerkingen als historische ankerpunten.

De hoge kantoorruimtes laten toe het daglicht diep binnen te brengen
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De keuze is gewaagd maar
weloverwogen. Een renovatie van
het sheddak zou nooit diens huidige
kwaliteiten kunnen bewaren. De huidige
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Rotswol - 22 cm
Dakdichting in EPDM
PV-paneel
Dubbele 1.0 beglazing
Opengaand persrooster
Leidingenspouw in flenzen
Led-verlichting in golven profielplaat

4
2

60

1 isolatie PIR 10cm + Minerale wol 6cm
2 beton dekvloer
met vloerverwarming
Louvre
Lens, (Sanaa & Bollinger+Grohmann)
3 acoustische golfplaat
4 dubbel glas
5 pv paneel
clearline IPE
fusion
1
600
6 staco rooster
Geperforeerde stalen profielplaat
7 stalen2 ligger HEB 500
3
Akoestische cannellurevulling
8 dampscherm
9 integreerde
led verlichting
4
Dampscherm
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roof section1:20
section1:50
Het nieuwe dak wordt consistent en pragmatisch gedetailleerd zodat de constructie efficiënt kan verlopen. De flenzen van de liggers
worden ingezet voor technieken en eventuele bijkomende akoestische maatregelen. Het dakvlak is een systematsiche afwisseling van
zonnepanelen en zonwerende roosters.
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Het nieuwe dak strekt zich uit over de
bestaande kantoorvleugel, waarbij de
oversteek de luchtbehandelingsgroepen

200

isolatienormen en dakopstanden
Office Arch. leiden tot forse pakketten die de
zouden
hoeveelheid glasoppervlak en lichtinval
sterk reduceren. Bovendien is het
Ateliers BA
dakoppervlak van het nieuwe dak boven
de ateliers beduidend lager (30%) dan
Crit & Model
hetCritbestaande
oppervlak
van de3d print,
verticale
rooms
Assembly
lasercut
beglaasde delen en schuine sheds,
waardoor de kost van het nieuwe dak
ongeveer
gelijk wordt aan die
van een
Lab A/S
storage,
archive
renovatie. Het nieuwe dak vermijdt
tevens
de moeilijke aansluitingen en bijhorende
risico’s op waterinfiltratie die inherent zijn
aan een sheddak, én zet de bijzondere
Vierendeelstructuur in als een functioneel
architecturaal element.
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en de liftoverloop beschermt en
visueel integreert, én toegang geeft
tot de eventuele dakterrassen.
Het
+2
bestaande dak van de kantoren blijft
grotendeels behouden, maar wordt op
+1
bepaalde momenten weggesneden
om gedefinieerde buitenruimten te
creëren voor zowel de buitenruimte voor
+0
het labo bouwfysica als ontspanning.
Geautomatiseerde openingen zorgen
voor rookafvoer in noodgevallen
en
-1
voor natuurlijke ventilatie tijdens de
zomermaanden.
383

Afwisselende stroken beglazing
en gesloten delen met PV-panelen
zorgen voor een laag energieverbruik
en meer dan 50% opaciteit in het dak.
Vaste buitenzonweringselementen
in de vorm van fijne roosters bieden
een doeltreffende bescherming tegen
oververhitting en laten daglicht binnen,
waardoor het dak zeer performant wordt.
Geïntegreerde akoestische absorptie in
de gesloten delen zorgt voor een betere
geluidskwaliteit in de zaal, en samen met
de geïntegreerde verlichting onderlijnt het
de genereuze ruimtelijke ervaring.

30

Het nieuwe dak maakt de belofte van
de bestaande buitenmaatse structuur
waar. Het brengt alle verschillende
programma’s samen, biedt de benodigde
extra ruimte en geeft de school een
nieuwe identiteit, en dat alles met weinig
extra inspanning. Het lichtgewicht
systeem dat op de bestaande structuur
rust, geeft een toekomstgericht beeld
van de campus, terwijl het historische
karakter en de algemene volumetrie
van de kanaalgevel behouden blijft.
Tegelijk verenigt het nieuwe dak de
kantoorvleugel met de grote zalen
om een grotere synergie te creëren.
Economisch gezien is het een efficiënte
oplossing om het geheel te isoleren en
tegelijkertijd aan ruimte te winnen.
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Het Charles Vermeersch-hof wordt een toegangsplein dat een toegankelijke verbinding maakt met de mezzanine op de eerste verdieping

Het nieuwe dak vormt tegelijkertijd een slimme en technisch
verfijnde overkapping die licht, energie en geluid reguleert,
een nieuw gezicht van het gebouw naar de hoger gelegen
toegangswegen.
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CURRENT DESIGN

subtotaal toekomstge m²

aantal

toekomstge m²

huidige m² (informatef)

PROGRAMMA EN INDICATIEVE BEGROTING VAN OPPERVLAKTES T4

Toren en plein

0

Balie met werkplek onthaalmedewerker/gebouwbeheer, toegangscontrole

(1)

SPECIFIEKE ONDERWIJS INFRASTRUCTUUR
FORUM en co
Forum / tentoonstellingsruimte / event
Foyer / studentensalon / bar
Vergaderruimte studentenwerking
Opslag

De toren markeert de campus in
de skyline en vormt samen met
de Boekentoren en de historische
schoorsteen een herkenningspunt voor
de universiteit. Het iconische karakter
ervan is onvermijdelijk, waardoor het
een perfect canvas is voor bezoekende
kunstenaars.
ATELIERS

(totaal huidig atelier-bestand opleiding ir-arch)
170 werkplekken voor alternerend 1 e en 2e bachelorstudenten à 4m²/plek
330 eigen werkplekken, 3 e bachelor- en masterstudenten à 4m²/plek
Crit rooms (practcumzalen voor begeleiding en presentates)
Berglokaal bij ateliers (ingediend didactsch materiaal)
Atelier "object based learning" (KW)
Berglokaal bij atelier "object based learning" (KW)
20 gedeelde werkplekken voor studenten MaSRP

ATELIERONDERSTEUNENDE FACILITEITEN & WORKSHOPS

Kantoor fablab- en atelierbeheerders (incl. 2 werkplekken) (2)
2D & 3D faciliteiten

-

4,040
300

400

120 m²
100 m²
40 m²
40 m²

200
90
65
45

74
16
12

120
100
40
20

1,170

4
4
80
20
120
20
80

-

1
2

-

170
330

10

3
1

56

1
1

12

2

20
40
40
20
40
40

2

50
20
120
20
80

2

60

1

40

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

20
20

AFVALBEHEER

20
20

Afvalberging

680 m²
1,320 m²
800 m²
60 m²
120 m²
20 m²
80 m²

ingericht worden om residenties aan te
bieden aan bezoekende kunstenaars.
Bovendien zouden de ruimtes kunnen
fungeren als een gestapelde galerie voor
kunst en architectuur die kan worden
gebruikt als middel om inkomsten voor de
school te genereren.

3,072

120
25

70
De toren vormt
een verlengstuk, een
soort expansievat van de activiteiten
binnen T4. Ze kan ruimte bieden aan
spin-offs of start-ups die verband houden
met het onderzoek op het vlak van kunst
en architectuur aan de universiteit: een
culturele incubator. Een verdieping kan

286

50
117
1
-

1

3,080

1,170

triage en berging voor materiaal en hergebruik
gipsatelier
houtatelier
spuitcabine
maquete assemblage/constructe

1

4,232

De structuur lijkt overgedimensioneerd
en laat dus vele gebruiken toe, van archief,
692 en residenties, tot (kunst)
over kantoren
1,300
galerijen. 79570

Maquete-ateliers

Bijhouden didactsch materiaal en studentenwerk

m²

102

21
18
12
11

WERKARCHIEF

1-

1,598

berging voorraad
kopieer-, print-, scanlokaal
plotlokaal
fotostudio
3D printng
lasercutng

De toren is een bijzondere stapeling van
ruimtes met identiek grondplan maar een
steeds verschillende verdiepingshoogte.
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VAKGROEPKANTOREN (3)

560

660

220 m²
40 m²
40 m²
40 m²
20 m²
40 m²
40 m²
340 m²
100 m²
20 m²
120 m²
20 m²
80 m²

224
28
40
44
28
40
44
436
70
28
120
28
190

60

60

60 m²

60

40

40

40 m²

40

1,790

GEDEELD DOOR BEIDE VAKGROEPEN EA01 en LW17
Representateve vergaderzaal voor vakgroepraden, etc. (evt. In 2 opdeelbaar)
Sociale ruimte voor lunch, met keuken

ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW (EA01) (4)

Het precieze gebruik definiëren is
voorbarig. In het beste geval is het een
combinatie van deze functies. De enige
strikte noodzaak is een opwaardering

van de basiscirculatie, en het toevoegen
van een tweede trappenkern, zodat elk
gebruik op dat vlak mogelijk blijft.
Het nieuwe torenplein versterkt de
synergie tussen T4 en de toren en
vormt een intieme buitenruimte langs de
Kerkwegel. Het geeft een directe toegang
tot (of ontsnapping uit) de werkruimten
van de studenten en een passend adres
aan de toren.

1,806

195

246

75 m²
120 m²

86
160

888

880

707

680

Vakgroepsecretariaat EA01 met balie
Print-, scan- en copyplek
Kofehoek
18 werkplekken in gedeelde kantoren voor 33 (gast)professoren
40-tal werkplekken (mix volwaardige werk- en aanlandplekken)
Informele fexplek-werkruimte voor ontwerpatelierbegeleiders (4 werkplekken)
Overlegruimtes en teamwerkruimtes
Onderzoekswerkarchief

KUNST-, MUZIEK-, en THEATERWETENSCHAPPEN (LW17) - behalve IPEM (5)(6)
Vakgroepsecretariaat LW17 met balie
Print-, scan- en copyplek
Kofehoek
12 werkplekken in gedeelde kantoren voor 15 (gast)professoren
22-tal werkplekken (mix volwaardige werk- en aanlandplekken)
Overlegruimtes en teamwerkruimtes
Onderzoekswerkarchief

Bestaande toestand

existing

Berging

existing

Labo Hydraulica
Labo A / S
Labo DoT
Labo Bouwfysica (materialenbibliotheek, materiaalonderzoek,
componentenonderzoek, opslag)
Werkplaats techniekers (incl. kantoor 2 werkplekken)

1,305

level +0 (storage)
335

1

100
100

1

570
200

1

1

1

SAMENVATTENDE NETTO-OPPERVLAKTE

OVERIGE PROGRAMMA-ONDERDELEN BUITEN NETTO-OPPERVLAKTE
Sanitair studenten (650)
Sanitair personeel (172)
EHBO / borstvoedingslokaal
Prikkelarme ruimte
Lokalen onderhoudspersoneel en stockage
Technische ruimtes
circulate

level +4 (shared workplace)
1,295

335 m²
100 m²
100 m²

335
95
95

570 m²
200 m²

570
200

7,135

7,333

1,700

2,035

100 m²
100 m²
12 m²
20 m²
1
50 m²
1
m²
1…
m²
1…

80
50
10
10
50
140
1,285

70 m²
350 m²

90
320

(7)

100
100
12
20
50

1

70
350

1

…
…

Fietsenstalling personeel + douches (8)
Fietsenstalling studenten en bezoekers (9)

level +2 (gallery)

Architectenstart-up

level +0 (storage)

LABO-INFRASTRUCTUUR

1
1

1

level +3 (artist studio)

TOTAAL HOOFDGEBRUIK, NEVENGEBRUIK, DIENSTEN EN CIRCULATIE

8,835

9,368

level +4 (shared workplace)

198 diference

incl shafs, elev, stairs

533 diference

rooftop

1.28 factor B/N

level +2 (gallery)

Galerij
F.I. 27.09 Technicum T4

level +3 (artist studio)

Kunstatelier

rooftop

Dakverdieping

Projectdefinitie - Indicatieve oppervlaktebegroting

Langse snede
1

18

Een nieuwe toegang tot T4 tussen de toren en T5 heeft de potentie het informele voorplein te worden voor de vakgroepen Kunst en Architectuur

De toren vormt een expansievat voor de activiteiten binnen
T4 en wordt ermee gelinkt door het torenplein, een intieme
buitenruimte die direct toegang geeft tot de werkplekken.
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4
5
6
7
8
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PLAN
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C

B

B

MA

N

BA
Forum,
Foyer,
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Forum,
Foyer,
Cafe
Forum,
Foyer,
Cafe

/ Maquette-ateliers
FablabFablab
/ Maquette-ateliers
Fablab
/ Maquette-ateliers

Atelier
Atelier
/ Workshop
/ Workshop
Atelier
/ Workshop

Berging
/ Fietsen
/ overige
Berging
/ Fietsen
overige
Berging
/ /Fietsen
/ overige

Crit
Crit Ruimtes
CritRuimtes
Ruimtes

Technische
ruimtes
Technische
ruimtes
Technische
ruimtes

Lab
Hydraulica
Lab
BP, Hydraulica
LabBP,
BP,
Hydraulica

Kantoren
Kantoren
Kantoren

LabDoT,
A/S,
DoT,
MaSRP
Lab
MaSRP
LabA/S,
A/S,
DoT,
MaSRP

Kantoren
Kantoren
(gedeelte
(gedeelte
functies)
functies)
Kantoren
(open
space)

Adressen aan de kade

Forum, Foyer, Cafe

Fablab / Maquette-ateliers

Atelier / Workshop

Berging / Fietsen / overige

Crit Ruimtes

Technische ruimtes

Lab BP, Hydraulica

Kantoren

Lab A/S, DoT, MaSRP

De waterkant, voorheen een logistieke
corridor, wordt nu een nieuwe voorgevel
voor de school. Het nieuwe hoofdadres
aan de kade wordt gemarkeerd door
het forum dat uitkomt op een plein aan
de noordkant, vooruitlopend op het
toekomstige park dat er zal komen met
de toekomstige verwijdering van T3.
Een reeks secundaire ingangen, van de
fietsenstalling tot de leveringstoegang van
de houtwerkplaats in het zuiden, zorgen
voor een gemakkelijke toegang terwijl het
publiek en de achterkant van het huis van
elkaar worden gescheiden.

200 m ²
95 m ²
95 m ²
95 m ²
200 m ²
30 m ²
120 m ²
90 m ²

C

240cm

Plan -1 (090)

Niet-geklimatiseerde zone

240cm

D D
Forum, Foyer, Cafe
Fablab / Maquette-ateliers
Forum, Foyer,
Cafe / Workshop Fablab / Maquette-ateliers
Atelier
Berging / Fietsen / overige

Kantoren (gedeelte functies)

Aan de zuidkant stellen we voor om
het toegevoegde bruggebouw naar de
Therminal te verwijderen. Op die manier
wordt T4 een autonoom volume en wordt
de toegankelijkheid voor grote stukken
gemaximaliseerd en wordt het mogelijk om
de takel tot op de plafondhoogte van het
atelier Bouwfysica te brengen.
De houtwerkplaats, de laboratoria en de
kantoren van de technici liggen op het
laagste niveau, waardoor de rand van
het kanaal wordt geactiveerd en wordt
geprofiteerd van een directe toegang naar

buiten. Deze functies krijgen zo een direct
en zichtbaar adres. Minimale ingrepen
aan de gevel brengen meer daglicht in de
ruimtes terwijl het totaalbeeld behouden
blijft. Het belangrijkste is dat ze van wat
ooit een achtersteeg was, een levendige
stedelijke verbinding maken. De visie van
de universiteit om van de kadeweg een
fietsverbinding te maken die de campus
overstijgt zal dit nog versterken.
Leveringen kunnen rechtstreeks worden
gedaan in de machinewerkplaats op
de zuidoostelijke hoek waar grote

Houtatelier met toegang tot goederenlift en visuele
connectie naar het labo bouwfysica

garagedeuren de ruimte openen naar
de waterkant. Een goederenlift maakt
de aanvoer van materiaal naar de
verschillende verdiepingen mogelijk,
evenals het transport van grote modellen.
De Labo’s A/S, DoT en het atelier voor
MaSRP bevinden zich tevens langs
de kade en kunnen op die manier
autonoom functioneren wanneer in de
zomermaanden of ‘s nachts de rest van het
gebouw zou worden afgesloten.

Houtatelier als genereuze werkruimte en plaats voor leveringen

20

4m2

4m2

hvp:300 cm
hvp:320 cm

hwandgoot :140 cm

Rf 1/2h bl

htablet:92
cm

N

Het atelier voor houtbewerking functioneert tevens als ruimte voor leveringen met een directe toegang tot de kaai

De kade wordt de nieuwe
etalage van de universiteit,
geactiveerd door de collectieve
programma’s van de school en
biedt nieuwe adressen voor
openbaar en logistiek gebruik.

Het labo bouwfysica blijft op de huidige locatie maar wordt toegankelijker gemaakt door
de afbraak van het bruggebouw en een nieuwe goederenlift.
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facade north (fragment) 1:100
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Snede over Oostgevel

Noordgevel

Over de gevel

+43.17
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+35.02

De iconische kanaalgevel is een
waardevol element van het gebouw,
en vormt een eenheid met de andere
technicumgebouwen. De compostie van
baksteenvakken, lintelen en uitgewerkte
deuromlijstingen werd met zorg
ontworpen. De restauratie is daarom
ingetogen opgevat.
Het bestaande schrijnwerk wordt
vervangen door een thermisch performant
systeem naar historisch model. Eventueel

kan onderzocht worden of een renovatie
van het bestaande schrijnwerk tot de
mogelijkheden behoort. Regelbare
zonwering in de vorm van eenvoudige
zonnetenten verhogen het thermisch
werkcomfort van de kantoren en
werkruimtes, en vormt een levendig
gevelbeeld dat de nieuwe actieve functie
weerspiegelt.

voorzien, in de vorm van een dubbellaags
systeem met PIR-isolatie en een met
houtwol geïsoleerde voorzetwand, met
tussenin een dampscherm. Dit laat toe
dat technische leidingen in de gevel
wordt weggewerkt. De karakteristieke
staalstructuur blijft voelbaar aan de
binnenzijde.
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Oostgevel
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Aan beide uiteinden van het gebouw
krijgt de gevel een andere benadering.
Aan de noordzijde vormt het forum een

De thermische isolatie wordt net zoals in
het al gerenoveerde T2 aan de binnenzijde

publiek gezicht van T4, en hier worden de
raamopeningen vergroot om dit maximaal
zichtbaar te maken en mogelijk open te
stellen naar de waterkant. Aan de zuidkant
vormt de houtwerkplaats een logistieke
toegang tot het gebouw, met beglaasde
garagepoorten.

+28.37

+10.97

De gevel langs de Muinkkaai presenteert zich als een actieve façade van een dynamisch gebouw

+43.17

De iconische en krachtige
kanaalgevel wordt op een ingetogen
manier gerestaureerd en technisch
geupgradet. Aan beide uiteinden
van het gebouw maken subtiele
wijzigingen de nieuwe functie van het
gebouw zichtbaar.
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Een verbindend landschap van groen en plateaus

plan landscape 1:80

De omgeving van het Technicumcomplex
bestaat uit een labyrint van trappen, hellingen,
achterdeuren, dakterrassen en wegen. De beperkte
doorwaadbaarheid en afwezigheid van groen
versterkt het achterkantgevoel aan de Muinkschelde.
Echter, de ligging langs het water en de Kerkwegel
zijn opportuniteiten om hier een ‘plek’ te maken.
Het team wil op twee manieren de omgeving
aantrekkelijker en meer leesbaar maken. Enerzijds
functioneel waarbij het historische tracé van de
Kerkwegel een uitnodigende verbinding vormt, met
huidige en toekomstige grotere buitenruimtes als
herkenbare verblijfsruimtes op verschillende schalen.
Anderzijds creëert een consequente materialisatie en
structuuropbouw als superpositie op een herstelde
oeverflank eenvoud en duidelijkheid.
We willen het verschil tussen de grote industriële
gebouwen en de menselijke schaal verzachten
door de toevoeging van groen. Het groenconcept
biedt veel voordelen: gestratificeerde vegetaties
voor biodiversiteit, seizoenale beleving
en ecosysteemdiensten (schaduwworp,
grondstabilisatie, voedselbron, psychologisch
welzijn,…).
We experimenteren met de groenvormen, waarbij we
de fasering van de omgevingsaanleg aangrijpen als
een methode voor het creëren van een interessant
en dynamisch landschap: van guerillabeplanting (snel
groen effect) in de eerste fase naar een rijkere en
belevingsvolle groenstructuur op het moment dat T3

en intimiteit. Doordat ze verplaatsbaar zijn, zijn ze
flexibel. Grotere groenvolumes zoals groepen
inheemse of sierheesters in pot zijn een eenvoudige
ingreep met maximaal effect in zones waar normaal
beplanting niet mogelijk zou zijn.

verdwijnt (verschillende lagen, inbrengen bomen en
andere nieuwe soorten, onderzoek van ‘wijkers en
blijvers’,…). De omgeving van het Technicumcomplex
wordt zo een onderzoeksplek van stedelijk groen,
een beklijvend rustpunt aan de klimaatas van de
Muinkschelde.

3. Een landschap van plateaus
De overbrugging tussen het Studentenplein en
de Muinkschelde gebeurt door een cascade
aan platformen. Ze vormen een contrast met
de ‘natuurlijke’ en hellende oeverflank. De
belevingsplatformen worden omgeven door stedelijk
groen. Tussen de platformen lopen informele paden
of doorzichtige trappen waardoor de aandacht
vooral naar het groen gaat. We ambiëren ook om het
water dichter tegen de mensen te brengen voor een
meer intense beleving. Door de topografie zo aan te
passen, kan het water verder onder de kaai op de site
doordringen, naast de bestaande toegansweg.

Tenslotte zorgen de twee concepten (plateaus en
groen) voor een zekere flexibiliteit. De grootte van de
plateaus of belevingsplatformen en de nood aan de
verschillende buitenplekken kan verder onderzocht
worden voor fase 2 door middel van participatie. Het
ontwerp is aanpasbaar en vermenigvuldigbaar.
1. Kerkwegel
De begroeide 16de eeuwse keermuur met het
lusthuisje charmeert. De aanpassingen aan deze
omgeving houden we minimaal. We werken zoveel
mogelijk met de bestaande topografie, waarbij de
Kerkwegel in de vorm van rolstoeltoegankelijke
hellingen wordt geïntegreerd. De betonplaten van
het talud worden weggenomen en beplant zodat de
stabiliteit ervan behouden blijft. We denken hierbij
aan het beeld van een holle weg: een diep uitgesloten
weg, langs de ene kant begrensd door T5 en langs
de andere kant door het begroeid talud, waar
schaduwplanten en echte zonneplanten zij aan zij
kunnen groeien.

We vertrekken van wat er al is. T3 heeft een solide
basisstructuur die naar vermoeden in goede
gezondheid verkeert. De niveaus komen overeen met
de ingangsplateau naar T4. We gaan dus uit van een
grotendeels behoud van de bestaande vloerplaat
op kadeniveau, en gedeeltelijk behoud van de 1ste
verdieping. In deze basis worden uitsnedes gemaakt
om groen toe te voegen, en de structuur wordt deels
overdekt en overgroeid met groen. Het resultaat is een
verharde ruimte aan het water met een open galerij,
die de mogelijkheid op uitwaaierende activiteiten en
functies van T4.

2. Mobiele groenconcepten
(Dak)terrassen en omgevingen op gebouwen
verrijken we met mobiel groen. Ze bieden afscherming

4. Thermofiele vegetatie en zachthout- en
hardhoutooibossen
In een eerste fase anticiperen we op dit uiteindelijk
streefbeeld door pioniersvegetatie een kans te geven.
Deze thermofiele soorten ontstaan spontaan en
voelen zich thuis in een stedelijke omgeving. Door het
beheer wordt het groenconcept verder vormgegeven
(‘maintenance by design’) door arbeidsextensief
beheer. Het resultaat is een wilde en natuurlijke
fase met vooral lage begroeiing, waarbij zowel
open thermofiele zones als meer gesloten sferen,
zoals kruidige vegetaties en struiken, ontstaan. De
toegang (en verharding) van de toegangsweg wordt
behouden. In eerste fase zal de doorlaatbaarheid
van de (onder)funderingen en de bodem onderzocht
worden. In het geval dat deze goed doorlatend is,
kunnen kasseien worden weggenomen zodat water
kan binnendringen in de bodem en de eerste stap
richting ‘vernatuurlijking’ en ‘verwildering’ kan worden
ingezet.
Wanneer T3 verdwijnt, worden de pioniers aangevuld
met soorten uit de zachthout-en hardhoutooibossen.
De gradiënt van nat naar droog, typisch voor
deels overstroombare rivierbeddingen wordt
geïntroduceerd. Voor de struikenlaag zijn dit soorten
zoals grauwe wilg, inlandse vogelkers, eenstijlige
meidoorn en hazelaar. Een nieuwe bomenlaag maakt
de verticale stratificatie compleet (schietwilg, zwarte
populier, zomereik, gewone es, iep en linde) en de
noodzaak van de toegangsweg wordt geëvalueerd.

Plant- en Houtgoed

doorzichtige trappen

Holle weg (Huldenberg)

Mobiele installatie Plant en
Houtgoed (WTC IV)

Verticale stratificatie op de Kaiseraugst door BRYUM landscape

Plateau aan het water in Ostpark door RMP
Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten
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Is een collectief van landschapsarchitecten en
ecologen die een toekomstgericht en duurzaam
alternatief willen bieden voor de inrichting van
binnen en buitenruimtes. Een designer-built
alternatief: zowel ontwerpers als makers.
PHG heeft een uitgebreide ervaring met het
ontharden en inrichten van onderwijsdomeinen
en industriële sites gelijkaardig aan deze context.
In de Hengstenhoeve ontwikkelen ze kennis en
ervaring: een labo waar binnen- en buitenplanten
worden getest en verzorgd volgens hun
toekomstige klimaatomstandigheden.

Kunstintegratie en participatie

00

Een actieve rol voor kunst
Zoals aangehaald in de visienota van
KM&TW stellen we voor om voor de
integratie van kunst in te zetten op ‘cocreatieve, activerende en pro-actieve
allianties met het culturele veld en met
andere wetenschappelijke disciplines’.
Op die manier wordt Duizend Plateaus
een laboratorium voor samenwerking
van de UGent en de actieve Gentse en
internationale kunstwereld.
Eerder dan een typisch sculpturaal object
of lokale ingreep, zal kunst op die manier
bijdragen tot de sfeer van de school en
haar ruimtes of tot haar programma. De
rol van kunst is kritisch en uitdagend,
maar ook verbindend en wortelend. Ze
stelt de productie en activiteit in vraag,
diept deze uit en verbindt ze op een nietlineaire manier met andere processen
en denkpatronen. Ze is in essentie niet
statisch, maar vormt een constante
stuwende aanwezigheid.
Een actieve en dynamische rol voor
kunst zou bijvoorbeeld de vorm
kunnen aannemen van een artist-in-

zodat er steeds een directe neerslag is van
nieuwe evoluties. Deze maquette wordt
zichtbaar opgesteld en maakt dat het
project steeds aan realiteitszin wint

residence programma dat studenten
laat kennismaken met een roterend
programma van jonge kunstenaars. Dit kan
mogelijkheden scheppen voor wederzijds
leren en samenwerking.

Een projectatelier ter plaatse

Bovendien kan met een kunstenaar of
collectief worden gewerkt aan de toren,
hetzij als conceptueel project, hetzij als
manier om het icoon een facelift te geven
aan de buitenkant, waardoor de stedelijke
aanwezigheid wordt geactiveerd. Deze
ideeën hoeven ook niet exclusief te zijn.
Elke ‘Artist in Residence’ zou de toren
als canvas kunnen krijgen of het gebruik
van de galerie binnen om hun werk te
ontwikkelen.

Het architectencollectief staat volledig
open om een projectatelier te organiseren
op de site of in nabijheid van de site.
Een tijdelijk laboratorium waar het
ontwikkelingsproces van het project
zichtbaar wordt en de dynamiek van een
architectenbureau toegankelijk wordt
gemaakt voor de studenten.
Werken aan werkplekken
Het lijkt logisch dat de inrichting van
de werkplekken wordt ontwikkeld in
samenspraak met de experten ter zake:
de studenten zelf. In samenspraak met
de vakgroep zullen de uitdagingen voor
de werkplekken worden geformuleerd
en eventueel samen met de studenten
worden ontwikkeld. Er zou een
ontwerpwedstrijd tussen de studenten
kunnen worden gehouden waarbij de
winnende ontwerpen worden gerealiseerd.

De maquette als instrument
De diverse maquettes die werden gemaakt
voor deze wedstrijd vormen een boeiende
tijdslijn van de ideeën voor T4. De 1/50
maquette die als basis diende voor de
interieurbeelden laat toe de ruimtelijke
kwaliteiten van het gebouw te ervaren en te
evalueren.De maquette vormt een centraal
element in de discussies rond het project.
Wijzigingen worden continu geïntegreerd,

Bijzondere vraagstukken zijn
een uitstekende tool om bepaalde
architecturale en technische uitdagingen
op een open en kritische manier verder
te onderzoeken. We denken hierbij aan
de organisatie van de atelierruimtes, de
technische oplossingen rond isolatie en
renovatie van de gevel en het schrijnwerk,
de voorgestelde technische installaties,
de akoestische oplossingen, maar
ook de aanpak van het landschap en
de strategieën rond vergroening en
ontharding. De vakgroep Kunst kan
in samenspraak met de vakgroep
Architectuur een onderzoekstraject
uitwerken over de rol van Kunst in publieke
gebouwen en dit toepassen op het project.
Het ontwerpteam stelt zich ter beschikking
om deze topics mee op te zetten en te
begeleiden.
Idealiter kunnen de resultaten van
deze studies met het ontwerpteam en
de bouwheer worden besproken en
geïntegreerd. Op die manier wordt het
bouwproject deel van het curriculum van
de professoren, assistenten en studenten.

Een grondig participatief en kunstintegratietraject op verschillende vlakken vormt een
unieke kans om de ongebreidelde energie en know-how van de Ugent te activeren, en
de basisideeën van dit voorstel tot op het bot uit te diepen en te verfijnen.
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Lasten op de nieuwe structuur

Model doorbuiging

Model van bestaande sstaalstructuur met
toegevoegde structuurelementen

Verderbouwen op een solide structuur
De bestaande staalstructuur uit de jaren ’30 verkeert
in uitstekende staat. Als een van de eerste gelaste
stalen frames heeft de staalstructuur een belangrijke
historische waarde. Ook de bestaande betonnen
vloer verkeert algemeen in goede staat. Het stalen
frame draagt zowel de horizontale als verticale lasten
af naar de paalfunderingen. De aanwezige bakstenen
wanden vervullen hierdoor geen structurele functie.
De structuur is ontworpen om grote lasten op te
nemen. Zeker in de machinezaal zorgt de hoge
capaciteit die oorspronkelijk voorzien was om zware
machines te dragen ervoor dat de ruimte eenvoudig
herbestemd kan worden. In het kantoorgedeelte
hebben de kolommen op alle verdiepingen dezelfde
doorsnede. Ook dit verhoogt de flexibiliteit voor een
nieuwe invulling; wat betreft de kolommen kan de
totale hoeveelheid lasten vrij herverdeeld worden over
de verdiepingen zolang de totale last die de kolommen
onderaan het gebouw moet opnemen niet significant
verhoogt.
Behoud en optimalisatie
Gezien de historische waarde, hoge capaciteit
en goede staat van de staalstructuur trachten
we de bestaande structuur zo veel mogelijk te
bewaren, zichtbaar te maken, en in te zetten om de
nieuwe functies te ondersteunen. Zo behouden
we de volledige staalstructuur van de kantoren

Vergeleken vloersystemen

en verwijderen we het grootste deel van het
metselwerk dat het kantoorgedeelte van het nieuwe
ateliergedeelte scheidt. Ook voorzien we een nieuwe
vloer op +1 in de machinezaal die direct afsteunt op de
sterke bestaande vloer van de machinezaal.
Toevoegen van functionele structuur
Om de nieuwe functies de nodige ruimte te geven
wordt een nieuwe dakstructuur toegevoegd. Hierbij
worden de bestaande vierendeelliggers vrijgemaakt
en gebruikt om twee nieuwe vloeren te dragen.
Door het toevoegen van diagonalen geven we de
vierendeelliggers met een minimale ingreep de nodige
weerstand. Het dak boven de kantoren wordt versterkt
en deels toegankelijk gemaakt. De nieuwe structuur
wordt steeds met boutverbindingen verbonden aan de
bestaande om deze ingrepen omkeerbaar te houden.
Zowel de nieuwe als de oude structuur krijgt een
brandweerstand van 60 minuten door het toepassen
van brandwerende verf.
Het ontwerp van het nieuwe dak dat de ateliers
en de kantoorvleugel overspant zet in op een
minimaal materiaalgebruik en maximaal effect. De
draagstructuur bestaat uit IPE600-profielen die elke
twee meter worden voorzien en afwisselend worden
ingevuld met dak en met lichtstraten. Deze structuur
kraagt uit over het dak van de kantoren en verjongt

hier, wederom om het materiaalgebruik en de kosten
te optimaliseren. In een volgende fase zal worden
onderzocht of uitsparingen in de profielen (zeshoekig)
verdere optimalisatie mogelijk zouden maken.
Minimale impact
Vloeren staan in voor het grootste aandeel van het
materiaalgebruik in gebouwen. Om een doordachte
keuze te maken voor de nieuwe vloeren hebben we
een vergelijkende studie gemaakt van verschillende
systemen op basis van vloerdikte, gewicht, CO2
impact en kostprijs. Hierbij kwamen staal-beton
composietvloeren naar boven als de goedkoopste
optie. Lichtere, droge vloeropties zoals houten
ribbenvloeren hebben een lagere CO2 impact, maar
voor deze vloeren zijn bijkomende maatregelen
vereist voor geluidstransmissie en brand. Rekening
houdend met deze bijkomende maatregelen ligt de
CO2 kost in werkelijkheid dichter bij elkaar. Vanuit deze
vergelijking hebben we gekozen voor een staal-beton
composiet vloersysteem dat meteen dienst doet als
geluidsabsorberend element. De betonnen druklaag
wordt rechtsreeks gepolierd. De totale vloerdikte,
gewicht en CO2 impact blijven hierdoor beperkt.
Bovendien past dit type vloer bij de industriële stijl van
het gebouw.

Overzicht van de hoogte, massa, kost en CO2 impact
van verschillende vloersystemen
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Bollinger+Grohmann
Bollinger+Grohmann is een internationaal
ingenieursbureau, gespecialiseerd in structuur
en façades van gebouwen. Het vennootschap
werd opgericht in 1983 door Klaus Bollinger en
Manfred Grohmann en heeft sinds 2007 een
vestiging in Brussel.
Bollinger+Grohmann opereert voornamelijk in
het veld van structurele bouwkunde, maar ook
in domeinen als façade ontwerp, thermische
ingenieurskunde, nieuwe ontwerpen en
herbestemmingen.
Bollinger+Grohmann is de geprefereerde
partner van NWLND en Altstadt voor projecten
van dergelijke schaal. We zitten op dezelfde
golflengte en weten perfect wat we van elkaar
kunnen verwachten tijdens het ontwerpproces
en de uitvoering.
Bollinger+Grohmann neemt steeds een
onderzoekende positie in. Er wordt niet
uitgegaan van standaardoplossingen, elke
ontwerpkeuze in het stabiliteitsontwerp wordt
onderbouwd en begroot zodat er een gegronde
keuze kan worden gemaakt. Circulariteit en CO2impact van de oplossingen zijn hierbij belangrijke
parameters.

Geluidsabsorberende staal-betonvloer

Een slimme, slanke machine
De ambitie van de universiteit Gent voor de renovatie
van het technicum T4 is hoog, ook op het vlak
van brede duurzaamheid, algemeen comfort en
energiezuinigheid. In de volgende luiken wensen
we toe te lichten hoe we deze elementen in het
voorliggende ontwerp hebben verwerkt, en op
welke manier we daar ook in de toekomst verder
mee wensen om te gaan. We geloven hierbij sterk in
een wisselwerking tussen het ontwerpteam en de
vakgroepen die in het gebouw een definitieve plaats
zullen krijgen. We kozen daarom in deze fase voor
sterk performante en robuuste oplossingen die het
mogelijk maken om in de toekomst (ontwerpfase
zowel als daarna) ruimte vrij te houden voor
experiment, zowel op de schaal van ruimtes, als
binnen de technische installatie.

Bouwfysische aspecten

Daglicht, zonnetoetreding en passieve
maatregelen voor thermisch comfort

Om het gebouw naar een state-of-the-art standaard
te tillen is eerst en vooral een grondige aanpak
nodig van de ‘hardware’ van het gebouw. Om
duurzaamheidsredenen zal zoveel als mogelijk de
constructie van het gebouw behouden worden.

De daglichtfactoren in de verschillende delen van
het gebouw werden gesimuleerd. Onderstaande
figuur geeft de daglichtfactor weer voor de bovenste
verdieping. Er werden op slimme plaatsen vides
voorzien om daglicht via het dak door te laten naar
onderliggende verdiepingen. Onderstaande prenten
geven de daglichtfactor weer voor een selectie van
ruimtes, waarbij de keuze voor het openwerken van de
atelierzone aan de westzijde duidelijk een belangrijke
meerwaarde heeft op de lagere verdiepingen (de
bovenste prent geeft het gelijkvloers weer, de
onderste prent de eerste verdieping)

Om de bestaande verliesoppervlakken energetisch te
optimaliseren wordt gekozen voor het toevoegen van:
—Binnenisolatie
—Nieuwe ramen en beglazing
—Nieuwe performante dakstructuur

Om de koelvraag van het gebouw te beperken
en oververhitting tegen te gaan, zal zonwering
noodzakelijk zijn. De keuze van het type zonwering
heeft een invloed op het visueel comfort, het zicht
naar buiten en het thermisch comfort. Voor het grote
nieuwe dak wordt gekozen voor een vaste zonwering
onder de vorm van een rooster. De precieze
diepteverhouding van de lamellen zal in functie van de
oriëntatie en helling geoptimaliseerd worden, zodat

rechtstreekse zoninstraling vermeden wordt. Op de
bestaande raamopeningen van de oostgevel wordt
een performante buitenzonwering gekozen onder de
vorm van een gestuurd screen, zodat de koelvraag
ook hier minimaal is. De gebruikers kunnen de sturing
van het screen te allen tijde overrulen. Daarnaast
kunnen voor alle ruimtes langs de oostgevel ramen
geopend worden indien de gebruikers dit wensen.
Hoewel de mechanische ventilatiedebieten die
voorzien worden van die aard zijn dat dit voor het
hygiënisch comfort niet noodzakelijk zal zijn, kan een
opengaand raam in de zomer het comfortgevoel sterk
verhogen. Het verhoogt ook de acceptatiegraad
van het binnencomfort, en het biedt een plan B
ingeval de mechanische ventilatie om welke reden
dan ook defect zou zijn. In perioden met milde
buitentemperaturen kan in combinatie met de VAV’s
ook een energetische optimalere werking worden
bekomen (minder ventilatorverbruik) met een behoud
van binnenluchtkwaliteit door het openen van de
ramen.

Boydens Engineering
Sinds 1961 is Boydens Engineering actief als
bouwtechnisch en duurzaam ingenieursbureau
voor kleine tot grote bouwprojecten in de
publieke en private sector.
Vandaag zijn ze uitgegroeid tot één van de
belangrijkste onafhankelijke ingenieursbureaus
in België voor technische uitrustingen in de
bouwsector.
Ze werken nauw samen met vooraanstaande
technische experts om een team te vormen dat
gericht is op open en efficiënte communicatie.
Dit maakt het op zijn beurt mogelijk om ideeën
uit te wisselen in alle vaardigheidssectoren,
wat resulteert in kwaliteitsontwerpen,
functie, waarde, comfort en onderscheid in
overeenstemming met de hoogste internationale
normen.

Daglichtstudie van gelijkvloers (0) en bovenste verdieping
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Principeschema van energieopwekking en -afgifte

Klimatisatie opwekking
Om het gebouw energetisch volledig te optimaliseren,
maken we gebruik van een fossielvrije energiebron,
met name een combinatie van water-water
warmtepompen en lucht-water warmtepompen. De
watergekoppelde warmtepompen maken gebruik van
de beschikbare thermische energie van het water in
de Muinkschelde.
Door te kiezen voor een koppeling van 2 mogelijke
warmtebronnen (verhouding 30%-70%) wordt een
redundantie verkregen van het systeem, en wordt
het mogelijk gemaakt om het duurdere systeem
(de watergekoppelde warmtepompen) toch een
maximum van de tijd in te zetten aan het hoogst
mogelijke rendement.
Toch kiezen we er bewust voor om ook de
secundaire opwekker als een fossielvrije opwekker
te gaan voorzien. Het was voor verwarming ook
mogelijk geweest om te blijven gebruik maken van
het stadswarmtenet, doch dit net kan op heden
onvoldoende energetische/ecologische performantie
voorleggen om binnen ons concept voldoende te
kunnen bijdragen. Vanzelfsprekend staan we echter
open om dit in de toekomst te blijven evalueren, zeker
indien de aangekondigde verduurzaming van dit net
meer reële vorm krijgt.
Het belangrijkste aspect aan dergelijke schakeling
is dat deze het mogelijk maakt om gelijktijdige
koel- en warmtevraag in het gebouw te gaan
invullen, en op die momenten een bijzonder grote
efficiëntie te kunnen bewerkstelligen. Er werd een
financiële studie gemaakt die de IRR van deze
investering (watergekoppelde en luchtgekoppelde
warmtepompen) afweegt ten opzichte van een
systeem dat verwarmt via het warmtenet en koelt via
een aparte koelinstallatie. De meerprijs van de initiële
investeringskost werd geraamd op ongeveer 160.000
euro. De jaarlijkse besparing aan operationele kosten
(zowel energiekosten als onderhoudskosten in
rekening gebracht) bedraagt 30.018 euro. Waardoor
de IRR op 40 jaar tijd 19% bedraagt (ervan uitgaande
dat de verdiscontering en de prijsstijging van energie
elkaar opheffen en dus de jaarlijkse besparing
constant blijft). Vanzelfsprekend zijn deze getallen de
laatste tijd bijzonder volatiel, maar wijst alles toch nog
steeds in de richting van een blijvende meerwaarde
van het investeren in duurzame energetische
oplossingen.
Klimatisatie afgiftesystemen
Waar nieuwe vloeren worden voorzien (bijvoorbeeld
in de ateliers voor de masters) wordt vloerverwarming
of betonkernactivering geplaatst. Hiermee kan zowel
verwarmd als (licht) gekoeld worden. Waar de vloeren
behouden blijven, zoals in de kantoren, wordt zo veel
als mogelijk de bestaande radiatoren gerecupereerd,
die dankzij de verbeterde bouwschil kunnen worden
ingezet als afgiftesysteem op lage temperatuur.
Fijnmazige koeling (en voor sommige ruimtes ook
verwarming) wordt verzorgd door het naklimatiseren
van de ventilatielucht door VAV boxen. Ook kan
passieve nachtventilatie voor de kantoren benut
worden, hiertoe worden de plafonds gevrijwaard van
de typische verlaagde plafonds. We kiezen specifiek
niet voor een high-tech-oplossing voor dit gebouw, in
lijn met de voorschriften uit het bestek, wat betekent
dat de seizoenen ook binnen voelbaar zullen zijn.

per persoon voorzien om aan de codex welzijn op
het werk te voldoen en om ook de koelvraag zoveel
mogelijk te kunnen opvangen. Voor de ateliers wordt
een debiet van 30m³/h genomen, zoals gevraagd
wordt in de ontwerphandleiding van UGent. Het lijkt
ons echter geen overbodige luxe om na te denken of
hogere debieten mogelijk zijn, een gedegen ventilatie
is met de coronapandemie nog vers in het geheugen
alles behalve overbodige luxe. Het kanaalwerk
wordt veelal zichtbaar gelaten, ook als educatief
element naar de studenten architectuur toe kan dit
een meerwaarde zijn. Voor alle ruimtes wordt een
variabele debietssturing voorzien, zodat niet onnodig
geventileerd wordt in lokalen die slechts gedeeltelijk
bezet zijn.

Via de PVGIS-tool van de Europese Unie werd de
jaarlijkse opbrengst ingeschat:
De jaarlijkse opbrengst hiervan is 219.667 kWh/
jaar, hetgeen dus op jaarbasis mooi in lijn is met de
gevraagde hoeveelheid elektriciteit. In bovenstaande
uitkomst is evenwel nog geen rekening gehouden met
de schaduw die de toren werpt op het nieuwe dak.
Dit zullen we in volgende fase preciezer modelleren,
doch de toren zelf zou ons ook de kans geven om
additioneel energie op te wekken door het voorzien
van PV-panelen. In deze oplossing is echter nog geen
oplossing aangeboden voor die belangrijke ‘nieuwe’
uitdaging die de energietransitie in onze maatschappij
in de weg staat; de balancering van vraag en aanbod
doorheen het jaar. Zeker ook hiervoor kan een
wisselwerking met de Universiteit vruchten afwerpen
voor zowel het gebouw als het wetenschappelijk
onderzoek dat erin zal plaats vinden. We denken zelf
onder andere aan volgende mogelijkheden:

Elektrische voeding en connectiviteit
Door de plaatsing van een voorzetwand aan de
binnenzijde van de gevels is het steeds mogelijk om
elektrische voedingen of datapoorten te voorzien
langs deze lijn. Vooral voor de kantoren kan dit
zeker een interessante oplossing bieden. Voor de
atelierruimtes wordt gewerkt met vloerdozen op
een regelmatig grid, of waar de bestaande vloer
behouden wordt met voedingen vanuit een technisch
grid aan het plafond. De hoofddoelstelling is hier
altijd om zo flexibel mogelijk te kunnen werken in de
ateliers wat betreft opstelling van tafels of installaties.
Dataconnectiviteit wordt in hoofdzaak draadloos
voorzien aanvullend op vaste connectiepunten langs
de gevel.

Uitbreiding 1: windturbine voor gedeelte van de
energieopwekking
Het platte deel van het dak wordt deels betreedbaar
en voorzien van enkele zitplaatsen. Tussen de
luchtgroepen of de liften kan nagedacht worden
over een windturbine. De hoogte van het gebouw is
meer dan 20 meter, wat het rendement van dergelijk
toestel zeker ten goede komt. Naast de educatieve
waarde voor de studenten van het gebouw zelf, geeft
de zichtbaarheid van deze duurzame installatie vanuit
de omringende omgeving de ambities van de UGent
weer. Bovendien draagt de windturbine ook bij aan
de opwekking van elektriciteit, ook op momenten
dat de PV-panelen een lagere opbrengst behalen.
Onderstaande voorbeelden hebben respectievelijk
een vermogen van 2.8, 4 en 10kW.

Model Predictive Control
De keuze voor een hybride opwekking met een
weersafhankelijk rendement, eventueel ook
aangevuld met een substantiële opslag (zie verder)
doet ons automatisch denken aan de toepassing
van model predictive control voor dit gebouw, wat
we in uitbreiding dan ook kunnen aanbieden. Hierbij
wordt een digitaal model gemaakt van het gebouw
en haar installaties, die via een zelflerend algoritme
het gebouw optimaal aanstuurt. Dergelijke white
box MPC kan hierin beduidende meerwaarde
leveren in de operationele faze van het gebouw. De
uitrol van deze technologie is al in mature faze, en
demo’s werden opgezet in het reeds vermeldde
hybridGEOTABS project, gecoördineerd door
UGent, en met participatie van KU Leuven en ons
ingenieurscollectief.

Uitbreiding 2: delen van energie met het warmtenet, of
met eigen patrimonium
In de zomer wekken de PV panelen een grote
hoeveelheid elektriciteit op die niet in het gebouw zelf
zal kunnen gebruikt worden. Naast deze elektriciteit
op het net te zetten, kan deze ook als warmte op het
warmtenet gezet worden (de gewone warmtepomp
wordt dan vervangen door een 〖CO2-warmtepomp
om de hoge temperatuursregimes te kunnen
accomoderen). Voor dergelijke optie is natuurlijk
de vraag-aanbod-dynamiek die momenteel op het
warmtenet heerst de eerste te onderzoeken vraag.
Ook het schenken van warmte, koude of elektriciteit
aan ander UGent-patrimonium in de buurt is hier een
vergelijkbare mogelijkheid (zonder gebruik van het
warmtenet)

Hernieuwbare energie
Zoals eerder gesteld, maken we gebruik van
warmtepompen die een hernieuwbare energiebron
aanwenden om het gebouw te klimatiseren. Er
wordt geen fossiele brandstof gebruikt, het verbruik
is dus volledig elektrisch. Er werd onderzocht of
energieneutraliteit op jaarbasis mogelijk is. Het grote
westelijk gerichte lessenaarsdak is overigens ook
ontstaan uit dit streven. In eerste instantie werd
daarom het (elektrisch) verbruik ingeschat. Voor de
warmtepompen werd dit gedaan aan de hand van de
hybridGEOTABS design tool (deze rekentool die we
samen met onder andere UGent ontwikkelden gaf
hiervoor een verwarmingsvraag van 197.000 kWh/
jaar en een koelvraag van 370.000 kWh/jaar aan).
Ook het verbruik van de ventilatoren, pompinstallaties
en de verlichtingscomponent werden ingeschat.
Vanzelfsprekend zullen deze waardes in het verdere
ontwerptraject verfijning vergen. Onderstaande tabel
geeft het jaarlijkse verbruik weer:

Uitbreiding 3: elektriciteit in de zomer als warmte
opslaan in pcm-vaten

Voor de kantoren wordt een debiet van 40m³/h

Duurzaamheid volgens GRO
Duurzaamheid gaat veel breder en verder dan
enkel energie en water. Het moet de ambitie
zijn een omgeving te creëren waar onderzoek,
studeren, exploratie en ontmoeting in de meest
aangename en performante manier kan plaatsvinden.
Wellbeing, de aanwezigheid van groen, integrale
toegankelijkheid en invloed van de gebruiker zijn
maar enkele voorbeelden van aspecten waaraan
bijzondere aandacht werd gegeven in het ontwerp.
De basiskeuze om de bestaande structuren zoveel
als mogelijk te behouden en via de juiste ingrepen te
transformeren tot de leeromgevingen die ze zullen
zijn, is zoals eerder gesteld ook een solide basis om
tot een verduurzaming van bestaand patrimonium te
kunnen komen.
Het GRO instrument werd oorspronkelijk ontwikkeld
om een holistisch ambitieniveau in bouwprojecten te
implementeren op vlak van duurzaamheid.
De ambitie van GRO is om via een geïntegreerd
ontwerpproces tot toekomstgerichte, leefbare
gebouwen te komen. Dit maakt het een ideaal
instrument om de brede duurzaamheid van
Technicum 4 onder de loep te nemen en weer te
geven. Er werd een pre-assesment voor het gebouw
en zijn onmiddellijke omgeving uitgevoerd. Voor
criteria waar beslissingen of bewijsstukken nog
onzeker zijn, werd getracht een ambitieuze doch
realistische inschatting te maken. De resultaten
worden visueel voorgesteld door onderstaande
radardiagrammen. Hoe verder de punten van het
centrum staan, hoe beter voor dat bepaald criterium
gescoord wordt.
Momenteel behalen we hier een geschatte score van
iet meer als 60 punten, of 82,5 %. Bijkomend lijken
een 16-tal bonuspunten realistisch, wat ons doet
besluiten dat dit project met enige marge ‘uitstekend’
kan behalen.
We stellen voor om de duurzaamheidsmeter ook
in het verdere ontwerpproces als leidraad aan te
houden, eventueel aangevuld met enkele elementen
uit de WELL-duurzaamheidsmeter. Dit niet enkel
om het comfort van de studenten te verhogen, maar
om hen vanbinnen de eigen comfortzone met een
internationale blik naar ‘comfort en welzijn’ te laten
kijken, en hen te laten voelen hoe belangrijk hun rol
daarin na het afstuderen kan zijn.

Een andere mogelijkheid om de elektriciteit met
een hoog rendement in nuttige warmte om te zetten
is de stockage van een gedeelte van in de winter
noodzakelijke warmte in (ruime) opslagtanks.
We denken hierbij aan de opslag in PCM-vaten
bijvoorbeeld, een onderwerp dat door de universiteit
de laatste jaren grondig werd onderzocht.
Duurzaam waterbeheer

Ventilatie
Als ventilatiesysteem wordt een ventilatiesysteem
D geplaatst, en dit met doorgedreven
warmterecuperatie op de extractielucht. Op deze
manier wordt een groot aandeel aan energie
bespaard aangezien niet alle verse lucht opnieuw
moet geklimatiseerd worden. In totaal worden er
4 luchtgroepen voorzien die in totaal ongeveer
60000m³/h leveren. Twee luchtgroepen (voor de
kantoren) worden op het dak geplaatst, naargelang
verdere ontwerpbesprekingen hetzij voorzien van een
meer dan gebruikelijk isolatieniveau, hetzij omgeven
door een technisch lokaal als beschutting en om
onderhoud te faciliteren. Twee luchtgroepen (voor
de ateliers en onderliggende ruimtes) worden in de
westelijke aanbouw geplaatst op niveau 0.

(geraamd op 251m³) gezuiverd wordt om tevens voor
toiletspoeling ingezet te worden. Dit systeem zou door
zijn mooie afstemming van de vraag en de productie
een mooie aanvulling kunnen zijn op bovenstaand
eenvoudiger systeem.

Dit verbruik kan gecompenseerd worden door de
opwekking van elektriciteit via de PV panelen.
Op het dak is ongeveer 1100m² beschikbaar voor de
plaatsing van PV panelen. Op dat oppervlak kunnen
circa 715 panelen van 1,65m² geplaatst worden. Deze
hebben een piekvermogen van een kleine 260 kWp
(360W per paneel). Het dak is westgericht maar
heeft een helling van slechts 19,7°. Dit zijn gunstige
omstandigheden voor de plaatsing van zonnepanelen,
zoals onderstaande figuur bewijst.

Het basisprincipe van een duurzaam waterbeheer
bestaat uit het beperken van de vraag naar
leidingwater. Dit doen we door de toiletten en het
kraanwerk te voorzien van een waterbesparende
toets ofwel door in debiet te begrenzen. De
resterende vraag zal zo efficiënt mogelijk ingevuld
worden door zoveel als mogelijk het opgevangen
regenwater te hergebruiken voor de sanitaire
toestellen. Het benodigde water voor de toiletten
(veruit de grootste waterverbuikers van dit
gebouw) werd beraamd op 1340m³/jaar. Met een
regenwaterbuffer van 70m³ kan 1032m³ regenwater
hiervoor ingezet worden. Dit betekent dat 77% van het
water benodigd voor de toiletten kan voorzien worden
door regenwater. Een grotere regenwatertank zou
helaas geen soelaas brengen, gezien de tekorten
net het gevolg zijn van het samenvallen van droge
periodes en grote bezetting van het gebouw (april-mei
bijvoorbeeld op onderstaande grafiek)
Indien hiervoor interesse is, kan ook een
grijswaterrecuperatiesysteem onderzocht worden,
waarbij het water afkomstig van de (hand-)wasbakken
Radardiagrammen van GRO-pre-assesment

Verdeling van jaarlijks verbruik over verschillende posten

Diagram dat efficiëntie oriëntatie zonnepanelen voorstelt

Energie zonnepanelen volgens PVGIS-tool van de EU

28

Waterverbruik doorheen het jaar

BASISNORM

AFSTANDEN + BEZETTING

NAAR 1e UITGANG (max 45m)

EXIT: 372p

evacuation exit (max. amount of people)

NAAR 2e UITGANG (max 80m)

200p

estimated occupancy per zone

Brandveiligheid

SHARED SOCIAL AREA
KITCHEN & LUNCH 120m2

ATELIERS MA > TOTAL 480m 2
120p of tot. 330p (4m 2/p)

15m
ATELIER
160m 2
40 places (4m2/p)

40m
60p

60p
INFORMELE FLEX-WERKPLEKKEN 60m2

INFORMAL FLEX DESKS 54m2

20p

26m
3x TEAMWORK RUIMTES 80m 2

GECLUSTERDE WERKPLEKKEN
(12+ PLACES) 80m2

28m

20m

30p
SHARED MEETING
ROOM 86m 2

80p

ATELIER
160m 2
40 places (4m2/p)

COFFEE + FLEX 34m2

30m

OBJECT BASED
LEARNING 121m 2

TERRACE
35m 2

32m
ATELIER
160m 2
44 places (3,6m 2/p)

60p
49m

90p
32m

14m

40p

GECLUSTERDE WERKPLEKKEN
(12+ PLACES) 80m2

20p

37m
OFFICE
28m 2

3

VAKGROEP SECRETARIAAT
Kunst-, Muziek- en
Theaterwetenschappen
56m 2

KANTOREN VOOR PROFESSOREN
(2 a 4 PLAATSEN/KANTOOR) elk 28m 2

EXIT: 2x176p

AHU

(2,4x8,7m)

ATELIERS MA > TOTAL 320m 2

SCHEMES

96p of tot. 330p (5m2/p)

10p

40p

SOCIAL AREA
STUDENTS
100m2

ATELIER
160m 2

36 places (4,4m 2/p)

36 places (4,4m 2/p)

60p
INFORMELE FLEX-WERKPLEKKEN 60m2

COFFEE + FLEX 34m2

39m

20p

26m

3x TEAMWORK RUIMTES 80m 2

GECLUSTERDE WERKPLEKKEN
(16+ PLACES) 120m
2

3x TEAMWORK RUIMTES 80m 2

GECLUSTERDE WERKPLEKKEN
(12+ PLACES) 80m

28m

20m

GECLUSTERDE WERKPLEKKEN
(12+ PLACES) 80m

2

2

VAKGROEP SECRETARIAAT
ARCH + STEDENBOUW

1

31m

2

90p

EXIT: 2x176p

ATELIER MA 500m2
110p of tot. 330p (4,3m 2/p)

m90p

55p 55p

90p

m

RRACE
m2

62m

p
p

2

90p

60p
LOCKERS

15m

RAGE
DENTS

2

22m

50p

34m

WOOD
WORKSHOP
& DELIVERY
120m 2

PLOT, COPY &
SCAN 84m2

STORAGE
28m 2

SPRAY
28m 2

PLASTER
28m 2

3d PRINT &
LASERCUT
84m 2

FOTO
STUDIO
28m 2

WC
25m 2

WC
25m 2

ADMIN
OFFICE
28m 2

CAFE, BAR
60m 2

PLOT, COPY &
SCAN 84m2

STORAGE
28m 2

SPRAY
28m 2

PLASTER
28m 2

3d PRINT &
LASERCUT
84m 2

FOTO
STUDIO
28m 2

WC
25m 2

WC
25m 2

ADMIN
OFFICE
28m 2

CAFE, BAR
60m 2

AHU
(2,4x8,7m)

10p
10p

31m
49m
31m
18m
25m
49m
25m

LAB B.PHYSICS
370m
2

LAB B.PHYSICS
370m

44m

60p
60p
OPEN CRIT, MODEL
240m 2 (+ 140m2 circulation)

60p

4m 2

4m 2

60p

4m 2

8m
WOOD WORKSHOP
(VOID)

37m

WOOD WORKSHOP
(VOID)

37m

8m

OPEN CRIT, MODEL
240m 2 (+ 140m2 circulation)

60p
60p

CRIT ROOMS 550m 2

31m
31m

240cm

EXIT: 180p

CRIT, EXPO
90m 2

90p
90p

18m

4m 2

EXIT: 180p

CRIT, EXPO
90m 2

44m

2

60p
60p
25m

4m 2

60p

4m 2

60p

60p
60p

25m

200p
200p

FOYER,
EXPO
180m 2
BALIE
FOYER,
EXPO
180m 2
BALIE

FORUM
(VOID)

25m
25m

rockwool +
akoestieke pleister

p

p
90p

10p
10p

90p
B.PHYSICS
STORAGE
90m 2

B.PHYSICS
MATERIALS
90m 2

B.PHYSICS
STORAGE
90m 2

10p
10p

LAB HYDRAULICS 335m2

LAB HYDRAULICS 335m2

60p

240cm

240cm

B.PHYSICS
MATERIALS
90m 2

60p

WOOD
WORKSHOP
& DELIVERY
120m 2

STORAGE
OBL 30m 2

WOOD
WORKSHOP
& DELIVERY
120m 2

STORAGE
OBL 30m 2

10p
10p

STORAGE
ARCHIVE
90m 2

BIKE PARKING +
SHOWERS STAFF
90m 2

TECHNICAL SPACE
90m 2

STORAGE
ARCHIVE
90m 2

BIKE PARKING +
SHOWERS STAFF

60p
HS / LS

HS / LS

BIKE
PARKING
320m 2

BIKE
PARKING
320m 2

90m 2

60p

60p

20p
20p

LAB DOT
95m 2

WORKSHOP
TECHNIEKERS
200m2

WORKSHOP
TECHNIEKERS
200m2

TECHNICAL SPACE
90m 2

LAB DOT
95m 2

LAB A/S
95m 2

20p
20p
LAB A/S
95m 2

200p
200p

60p

15p
15p

MaSRP
95m 2

TRASH
40m 2

MaSRP
95m 2

TRASH
40m 2

WC
25m 2

ADMIN
OFFICE
28m 2

CAFE, BAR
60m 2

Deze nota werd opgemaakt in nauw
overleg met met ir. Pieter Poppe,
Head Consultant ISIB. ISIB (Instituut
voor Brandveiligheid – Institut de
Sécurité Incendie), opgericht in 1987,
is een vzw die wetenschappelijk
onderzoek doet op het vlak van
brandveiligheid promoot en
coördineert, met brandlaboratoria
van de Universiteiten van Gent en
Luik. Het geeft raadgevingen op
het vlak van brandveiligheid en
biedt technische bijstand in deze
domeinen. Ir. Pieter Poppe is hoofd
consultancy, en studeerde zelf nog in
het Technicumcomplex.

CRIT, EXPO
90m 2

FOYER,
EXPO
180m 2

BALIE

FORUM
(VOID)

Wat betreft de toren: deze wordt
beschouwd als een apart gebouw.
Hoewel de toren strikt genomen
“middelhoog” is, worden toch de
EXIT: 240p
De uitrusting van het volledige
60p
60p normen van hoogbouw toegepast,
60p
200pde brandweervoertuigen
gebouw een met sprinkleraangezien
installatie,
een 15p
EXIT: 300p hebben.
20p en
20p
10p een brandcentrale
geen rechtstreekse toegang
RWA-systeem.
Hiervoor wordt een bijkomende
gecompartimenteerde vluchttrap
EXIT: 180p
EXIT: 180p EXIT: 180p
EXIT: 180p
Het maximaal
naleven
van
toegevoegd. Op deze manier zijn er geen
de basisnormen (hoofdstuk
beperkingen qua gebruik.
middelhoogbouw) wat betreft de
evacuatie van de gebruikers en de
brandweerstand.

B.PHYSICS
STORAGE
90m 2

TECHNICAL SPACE
90m 2

LAB HYDRAULICS 335m2

HS / LS

STORAGE
OBL 30m 2

LAB DOT
95m 2

WORKSHOP
TECHNIEKERS
200m2

STORAGE
ARCHIVE
90m 2

LAB A/S
95m 2

BIKE PARKING +
SHOWERS STAFF
90m 2

MaSRP
95m 2

BIKE
PARKING
320m 2

FORUM /
FOYER
200m 2

TRASH
40m 2

EXIT: 240p
EXIT: 240p

FORUM /
FOYER
200m 2

FORUM /
FOYER
200m 2

De vorm van het project leent zich perfect
baff
le
voor
de
s inintegratie van een RWA-systeem.
ges
lote
De rook verzamelt
zich automatisch
ne
dele
onder het hoogstenpunt van het dak en
wordt afgevoerd via RWA-luiken. De
aanvoer gebeurt via diverse openingen
op niveau -1 en 0. (Dezelfde installatie
kan dienen voor een automatische
perforeerde
composietvloer
nachtkoeling).
Eventueel kan het gebouw
met akoestike isolatie
worden verdeeld in verschillende
rookcompartimenten via rookgordijnen,
maar de noodzaak hiervan is niet zeker.
De nodige technische installaties zijn in
het budget opgenomen.

RWA

SCHEMES

FORUM
(VOID)
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Het tweede principe houdt onder meer
in dat vanuit elk punt van het gebouw de
gebruiker kan vluchten via 2 verschillende
routes, en dit met gecompartimenteerde
vluchttrappen. De huidige trappen van het
gebouw zijn hiervoor geschikt, en verder
EXIT: 180p
worden er 2 bijkomende trappen voorzien
aan de westzijde van
90p het gebouw. De
capaciteiten van deze vluchtwegen zijn in
overeenstemming met de te verwachten
200p van het gebouw, en leiden ofwel
bezetting
60p direct (niv 0 en 1) ofwel via beschermde
vluchtwegen (niv -1), naar buiten. De hele
25m
structuur van het gebouw wordt 1 uur
brandwerend voorzien. De regels rond
brandoverslag naar naburige gebouwen
worden gerespecteerd.
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Voor de haalbaarheid van dit bijzondere
project is een degelijk en doordacht
concept voor brandveiligheid nodig,
dat als basis zal dienen voor een
overleg met de brandweer. Het gebouw
beoogt ruimtelijk en organisatorisch
een maximale openheid tussen de
31m
verschillende
verdiepingen.
Een klassieke
44m
25m
49m
10p
verdeling in18m
verdiepingen die60p
aparte
compartimenten vormen is dus niet
wenselijk, en gezien de huidige structuur
60p
60p
ook niet direct
haalbaar. We maken
de keuze om het gebouw integraal te
25m
60p
37m
60p
31m compartiment
beschouwen
als
een enkel
over verschillende verdiepingen
(zogenaamd ‘atrium’). Dit laat toe dat ook
de huidige klassieke ‘kantoorvloeren’ een
openheid verkrijgen naar de grote hal.
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ACOUSTICS

UNDER ONE ROOF

Akoestiek
Kantoren

In een gebouw voor onderwijs verwacht men dat de
akoestiek het lesgeven en het leren ondersteunt.
Concreet vraagt dit een goede zaalakoestiek in
leslokalen, auditorium, open ruimte met ateliers, … om
een perfecte spraakverstaanbaarheid te garanderen;
een goede geluidisolatie van leslokalen naar hun
omgeving, zowel binnen als buiten; afwezigheid van
storende geluiden van technische installaties, en
tenslotte het beperken van geluidshinder naar de
omgeving toe.
Algemeen wordt de geldende norm voor akoestisch
comfort in scholen gevolgd: “NBN S 01-400-2 :
Akoestische criteria voor schoolgebouwen”. Deze
norm is in basis opgesteld voor schoolgebouwen
van kleuter- tot middelbaar onderwijs maar is ook
toepasbaar voor gebouwen voor hoger onderwijs.
Ruimteakoestiek
In de open ruimte met ateliers moeten de studenten
elkaar kunnen ontmoeten, van gedachten wisselen,
presenteren, discussiëren, … en dit terwijl de andere
studenten hier zo min mogelijk last van ondervinden.
Het open karakter is langs de éne kant gewenst maar
brengt een aantal akoestische uitdagingen met zich
mee. We wensen een aangenaam akoestisch klimaat
te creëren waarbij gelijklopende activiteiten elkaar
niet storen. Dit kan worden gerealiseerd door de
nagalmtijd in de ruimte te reduceren door voldoende
absorberende oppervlakken te voorzien.
Uit de bovenstaande norm wordt de gewenste
nagalmtijd bepaald voor de open ruimte, die
binnen de norm als atrium wordt beschouwd. De
overeenkomstige maximale nagalmtijd wordt
uitgedrukt in functie van het volume en bedraagt
log(V/50) of hier 2.56s.
De maatregelen die nodig zijn om deze nagalmtijd te
bekomen worden hieronder weergegeven (zie ook
rekennota in bijlage):

•

Een plafond waarvan 50% wordt uitgewerkt met
een hoogperformante akoestisch absorberende
afwerking (gewogen absorptiecoëfficiënt van
Alpha w=0.85). Deze waarde wordt behaald
door het structureel systeem van de vloerplaten
uit te voeren met een absorberende onderzijde.
Gezien de absorberende afwerking van

Atelier MA
deze composietvloeren deel uitmaakt
van de
structurele opbouw
is
het
een
economische
de
Kantoren
structurele composietvloeren de absorberende
onderzijde van
oplossing die op meerdere
Atelier BA
Atelier MA
niveaus functioneel is.

•

•

de structuur gedetailleerd. De ervaring leert dat het
voorzien van voldoende flexibele ruimtes een gebouw
oplevert met een lange levensduur.
Om ook de verticale geluidisolatie te verzekeren
tussen de verschillende functies hanteren we als
basis voor de nieuwe vloeren een eenvoudige
structurele composietvloer. Deze kan in sommige
situaties gebruikt worden zonder bijkomende
afwerkingen (bvb als vloeropbouw van de vloeren
die in de open ruimte geplaatst worden), en kan
wanneer de functie dit vereist afgewerkt worden met
een zwevende chape (2cm rotswol + 5cm chape
zelf, cfr productinformatie van de fabrikant) om tot
een betere geluidisolatie te komen. Zo verbetert de
contactgeluidisolatie van deze basisvloer van Ln,W =
78dB naar 60dB wat de waarde is die de scholennorm
ons voorschrijft. Alternatief kan ook deze basisvloer
verzwaard worden uitgevoerd, bvb door een dikkere
opstortlaag te voorzien met gepolierde afwerking
(meer massa geeft een lager contactgeluid) in de
centrale gedeeltes. In de nevenruimtes wordt best
gekozen voor de oplossing met een zwevende
dekvloer aangezien deze dekvloer onderbroken
kan worden tussen de verschillende ruimtes om te
voldoen aan de eisen rond contactgeluidisolatie
horizontaal.

De langse wand
Crit wordt bekleed met 500m²
Model
aan absorberend materiaal (of afgewerkt met
betonblokken met open sleuvenTechnieken
en een minerale
Lab
wol vulling).Om de nagalmtijd te berekenen
werd de vloer wordt deels matig gemeubeld
ingerekend.

TYPE ATELIER

In het auditorium en de kantoren worden
de bestaande plafonds voorzien van een
akoestische spuitpleister, eventueel aangevuld
met een oplossing op de wanden in de vorm
van minerale wol met een stofbespanning, een
prikbord uit dikke vilt, bakstenen met sleuven
voor de nieuwe wanden, … voor de ruimtes de
voor spraak dienen.

Zo zal er in alle ruimtes een set aan maatregelen
beschikbaar zijn op maat van de functie en de
(bestaande) opbouw van de schil.
Lucht- en contactgeluidisolatie
Naast de maatregelen voor ruimteakoestiek zullen
ook maatregelen genomen worden om de lucht- en
contactgeluidisolatie tussen de verschillende functies
te verzekeren.

De globale akoestische ingrepen werden opgenomen
in de raming maar zullen uiteraard verfijnd moeten
worden naar de lokalen afzonderlijk zodat overal op
een optimale en gerichte manier een comfortabel
geluidsklimaat wordt gecreëerd.

Zo is er horizontaal een minimale geluidisolatie nodig
tussen de Crit rooms en omliggende ruimtes om
privacy te garanderen en geconcentreerd te kunnen
luisteren naar een presentatie. Ook de gesloten
kantoorruimte, groepswerkruimtes,… hebben om
dezelfde redenen een voldoende geluidisolatie nodig.
We gaan uit van een structuur van lichte invulwanden
en beglaasde schrijnwerkwanden waaraan per
functie de nodige geluidsisolatie wordt toegekend.
Hiernaast is het ook gewenst dat een aantal ruimtes
opengesteld worden naar de open ruimte, of dat
twee groepswerkruimtes worden samengevoegd.
Om deze flexibiliteit toe te laten wordt er gewerkt
met opengaande wanden, schuifwanden en
opendraaiende deuren. In een volgende fase worden
aan elk van deze elementen een eis naar geluidisolatie
opgelegd en de aansluiting van deze elementen op
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Berekening van de nagalmtijd na akoestische ingrepen
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Daidalos Peutz

Crit

Een onafhankelijk adviesbureau op het gebied
van akoestiek en bouwfysica. Het advies staat
garant voor een optimaal thermisch, visueel en
akoestisch comfort in het gebouw. Hun kennis
en middelen worden zowel in de praktijk als
op academisch niveau ingezet. Via simulaties
en metingen in hun laboratorium worden
hygrothermische en akoestische eigenschappen
van materialen en constructiedelen onderzocht
en geoptimaliseerd.

Lab

Model

Technieken

TYPE ATELIER
Open atrium bij VRT dat wordt gebruikt voor informele opnames,
uitgerust door Daidalos Peutz

Realisatie

O O 4 1 0 2 TECHNI CUM T4

RAMING
DATUM

Pragmatische interventies
Duizend Plateaus zet in op een maximaal gebruik van de
bestaande structuur en elementen van T4. De introductie
van het nieuwe hellende dak berust enerzijds op de
architecturale ambitie om van het gebouw een open atelier
te maken, anderzijds is het pragmatische manier om om te
gaan met de bestaande shedstructuur die de Vierendeelliggers inpakt.
Tijdens het ontwerpproces werden alle interventies
afgewogen op gebied van haalbaarheid, effect en kostprijs,
zodat enkel ingrepen worden voorgesteld die de moeite
waard zijn.
Het dient tegelijk duidelijk te zijn dat Duizend Plateaus
een werk- en leeromgeving wordt met een zeker rock ‘n
roll-gehalte. De geest van de bestaande T4 zal worden
bewaard. Oude vloeren en staalstructuren blijven zichtbaar,
niet-noodzakelijke afwerkingslagen worden vermeden.
Tegelijk worden de ruimtes voorzien van hedendaagse
technische installaties zodat er voldoende comfort kan
worden gegarandeerd.
Budgetcontrole
Nevenstaande tabel toont de raming van de bouwkost van
het voorgestelde project. Het is de samenvatting van een
gedetailleerde raming, maar tegelijk een momentopname.
De raming toont dat het project binnen de lijn van het
richtbudget te realiseren is. In de eenheidsprijzen hebben
we ingezet op realisme en ambitie. De ramingskwaliteit en
geloofwaardigheid primeert.
De raming is op deze manier een nuttig instrument in de
(toekomstige) dialoog tussen bouwheer en architect:
een instrument dat toelaat bepaalde keuzes objectief
en kwantitatief te beoordelen op hun haalbaarheid. Ze
dal doorheen het traject worden verfijnd en permanent
opgevolgd door de projectarchitect. De actuele
ramingsprijzen volgen uit de ervaring en expertise van
recente projecten van de verschillende teamleden. Tijdens
het ontwerpproces wordt een logboek bijgehouden
van de wijzigingen en hun financiële gevolgen zodat er
indien nodig naar kan teruggegrepen worden. Er wordt
een ramingsmarge van 5% genomen bij de raming
schetsontwerp die anticipeert details die in deze fase nog
niet duidelijk zijn.
De detailmeetstaat en de afzonderlijke ramingen voor
stabiliteit en landschap zijn terug te vinden in het rekenblad
dat als bijlage wordt opgeladen.
Planning
Om de budgetbewaking afdwingbaar te maken en om deze
te koppelen aan het planningsbeheersinstrument zal er
bij de opmaak van de planning binnen elke fase een taak
gedefinieerd worden die betrekking heeft op de toetsing
van het ontwerp aan het budget.
De taakduur zal realistisch ingeschat worden en zal
rekening houden met mogelijke iteraties binnen de
fase, indien nodig om het ontwerp af te stemmen op het
budget. Het is essentieel dat het ontwerpproces van bij
het begin gedragen wordt door een integrale en continue
budgetbewaking. Indien bepaalde ontwerpkeuzes invloed
zouden hebben op het traject zal de kwaliteit ten opzichte
van de tijdsimpact worden afgewogen in samenspraak met
de bouwheer. Het ontwerpteam stelt zich flexibel op en zal
waar nodig het project bijsturen om de timing te kunnen
garanderen.
Een toegankelijk en pemanent bijgewerkt
planningsdocument wordt bijgehouden door de
architecten en bij elke trajectvergadering afgetoetst.
Onderstaande indicatieve planning gaat uit van werkdagen.
ProjectPACT

Dit voorstel is het startpunt om tot een ProjectPACT te
komen: een overeenkomst waar iedereen achter staat en
die goesting geeft om het project te realiseren.
De projectaanpak is gebaseerd op onze ruime ervaring met
renovaties, onderwijs- en kantoorprojecten, maar is zeer
specifiek gericht op het project T4.
Het PACT is gebaseerd op 4 belangrijke waarden in functie
van de kwaliteitsbwaking geduren het ontwerpproces en
de uitvoering:
Participatie
Participatie neemt een cruciale rol op in Duizend Plateaus.
Het project wordt ingezet als een werkinstrument voor
vakgroepleden en studenten. Echter zijn niet enkel de
gebruikers te consulteren maar zal er vroeg in het proces
in overleg moeten worden gegaan met de stad en andere
stakeholders in de buurt.
Ieder project heeft zijn externe factoren die het onderwerp
kunnen zijn voor vertraging in het proces. Aangezien
bepaalde eisen van instanties soms drastische wijzigingen
kunnen teweegbrengen is het belangrijk om ook in een
vroeg stadium met deze personen te overleggen. Erfgoed,
brandweer, buren, diensten (groen, openbaar domein,
riolering,…)
Aanpasbaarheid
De indeling die vandaag op tafel ligt is een voorstel dat
samen met de bouwheer en gebruiker verder moet worden
uitgewerkt. De plateaus zijn flexibel invulbaar en kunnen
doorheen de tijd van programma wijzigen zonder grote
werken. T4 wordt een dynamische omgeving die tegelijk
inzet op inwisselbaarheid en identiteit.
Circulariteit
De insteek van het project is circulair. De bestaande
constructies worden zoveel mogelijk behouden, de
invullingen worden opengemaakt waar er nood is aan
verbinding en licht. Voor de nieuwe constructies wordt
de afweging gemaakt tussen performantie, CO2-impact,
kostprijs en circulariteit. Er kan hiervoor met een erkend
systeem worden gewerkt (Totem, Nibe, ...) maar het gaat
ook vooral over een heldere evaluatie van de verschillende
opties, zoals bij de nieuwe vloeren reeds werd uitgewerkt
door Bollinger+Grohmann.
Targets en Teamwork
Cruciale doelen in het project zijn de controle over de
planning, de kwaliteit en het budget. Naast een realistische
planning en een realistische budgetering moet het gebouw
ook realiseerbaar zijn.
Het is uitermate belangrijk om een strak ritme van overlegen presentatiemomenten in te stellen met telkens een
duidelijk statuut, agenda en participanten:
- projectvergaderingen die het volledige project toelichten
- trajectvergaderingen over de administratieve aspecten
- ontwerpvergaderingen als specifieke workshops
De grondige ervaring van het voorgestelde team
staat garant voor een consequente en regelmatige
opvolging van dit Target. Het architectentrio sprak een
duidelijke taakverhouding af waardoor de representatie
kan wijzigen doorheen het traject, maar de opvolging
wordt gegarandeerd. Een duidelijke SPOC zal worden
aangesteld en representeert het team naar de bouwheer
toe. Hij of zij is aanwezig bij elke vergadering, maar kan zich
ook op de achtergrond houden als de specifieke expertises
het woord nemen.
De SPOC vormt een duo met de projectcoördinator die
wordt aangesteld de bouwheer. Zij volgen het project van
beide zijden samen op en organiseren minstens wekelijks
een overleg.
Het honorarium volgt artikel 6 van het modelcontract en is
als volgt verdeeld over de teamleden:
a korting)

Het wedstrijdontwerp neemt een aantal belangrijke
posities in met betrekking tot de verdere ontwikkeling van
het project. Vanuit het programma van eisen aangevuld
met de ervaringen van het team wordt een helder en
toegankelijk plan voorgesteld.
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