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1. INLEIDING

De opdracht van deze Open Oproep is tweeledig en bestaat enerzijds uit de 
ontwikkeling van een masterplan voor de site “De Torens” en anderzijds uit een 
architectuurontwerp voor een gebouw met service-flats en dienstencentrum.
De locatie van de site voor de service-flats in het projectgebied van het master-
plan zorgt voor een nauwe verwevenheid tussen de twee ontwerpen en geeft 
aanleiding tot het onderzoeken van het architectuurontwerp als testcase voor het 
masterplan.

2. MASTERPLAN

2.1 AARD VAN DE OPDRACHT

De opdracht heeft tot doel planologisch, economisch en stedenbouwkundig tot 
de meest verantwoorde oplossing voor een stedenbouwkundig ontwerp te ko-
men voor de site “De Torens” en omgeving, dit met het oog op de reconversie 
van het gebied.
Het stedenbouwkundig ontwerp dient een ruim kader te scheppen waarin vol-
doende creativiteit, keuzemogelijkheid en gefaseerde ontwikkeling mogelijk is 
gedurende een periode van 10 tot 15 jaar. Daarnaast dienen de financiële im-
plicaties en de socio-economische haalbaarheid van het stedenbouwkundig ont-
werp onderzocht te worden.

2.2 DOELSTELLINGEN MASTERPLAN

Het masterplan wil een succesvolle transformatie voorstellen van de site “De 
Torens” en omgeving om een hoogwaardige multifunctionele verbindingszone 
tot stand te brengen tussen de stadskern en het hoger gelegen open landschap 
rond Orleanstoren. 
Het plan heeft tot doel de ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden 
van de site door een geïntegreerde aanpak maximaal te benutten.

Concreet worden volgende plandoelstellingen geformuleerd:
- het realiseren van een compact en hoogwaardig woon-, werk- en verblijfs-
  gebied met een verdichting op de site “De Torens”.
- complementariteit met de binnenstad
- complementariteit met het hogergelegen open landschap
- optimaliseren van het grondgebruik
- functiemenging en diversiteit
- multifunctioneel ruimtegebruik
- creëeren van een overgang tussen de kernstad en het hogergelegen open
  landschap rond Orleanstoren
- continuïteit van langzame verkeersroutes tussen de kernstad en het hoger 
  gelegen open landschap rond Orleanstoren
- leesbaarheid van routes
- comfort van routes
- sociale veiligheid van routes
- financiële haalbaarheid
- te maken kosten
- te genereren opbrengsten
- realiseerbaarheid 
- sociaal-maatschappelijk draagvlak
- mogelijkheid tot fasering / flexibiliteit
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3. OMGEVING

Voor wat betreft de algemene geografische en cultuurhistorische analyse hebben 
we ons voornamelijk gebaseerd op het reeds uitgevoerde studiewerk voor Stads-
vernieuwingsproject Amerstraat & ’s Hertogenmolens van Robbrecht en Daem 
van 2004.
Onderhavig stadsproject zoekt hierbij aansluiting en voegt een aantal eigen in-
zichten en analyses toe.

3.1 GEOGRAFISCH-ECOLOGISCH

Aarschot is gelegen in de Demervallei, die de geografische scheiding vormt tus-
sen de zuidelijke Kempen en het noordelijk Hageland.
Het Hageland wordt gekenmerkt door een reeks opeenvolgende heuvelrijen die 
zich van noordoost naar zuidwest uitstrekken. Deze heuvels zijn getuigenheu-
vels, ontstaan als zandbanken in Diestiaanzee die een noordoost-zuidwest ge-
richte strandlijn had.
De stad Aarschot wordt in het zuiden begrensd door de eerste heuvelkam van het 
Hageland: een steile, beboste heuvel, terwijl de noordelijke oever van de Demer 
vlak is en bestaat uit een alluviaal landschap van weiden en beemden.
Verder wordt de Demervallei in de buurt van Aarschot gekenmerkt door een aan-
tal boscomplexen zoals de Bosberg, Molenheide, Meetshovenbos, Schoonho-
ven, Eikelberg,…
Op de noordelijke oever vindt men een natuurgebied met landduinen: ‘s Herto-
genheide, een groenzone waarvan de uitlopers tot in het stadscentrum reiken.

3.3 ECONOMIE EN MObILITEIT

Planologisch wordt in de gewestelijke en provinciale structuurplannen voor Aar-
schot en Diest een ontwikkeling als een regionaal centrum vooropgesteld, naast 
de grotere stedelijke agglomeratie Leuven, de provinciehoofdstad van Vlaams-
Brabant. Complementair aan de provinciale hoofdcentra vervullen deze regio-
nale centra op administratief en commercieel vlak een stedelijke functie voor een 
beperktere regio.

Ter verbetering van de mobiliteit in de provincie Vlaams-Brabant wenst de provin-
cie het belang van collectief vervoer te benadrukken. Aarschot wordt hiervoor de 
functie van interregionaal knooppunt toegekend en moet aldus instaan voor de 
ontsluiting van zijn stedelijk gebied en de ruimere regio.

De westelijke omleidingsweg rond Aarschot heeft een boven-regionale status 
doordat hij naast Aarschot en omgeving ook de ganse Zuiderkempen aansluiting 
geeft met de snelweg Leuven – Hasselt. Door de aansluiting van de traditionele 
steenwegen op deze ringweg hebben de de steenwegen binnen deze ring een 
lokale functie gekregen.

Op lokaal vlak voorziet het stedelijk mobiliteitsplan in het centrum een lussen-
structuur met grotere parkeerzones in het noorden (schoolomgeving), het oosten 
(parking Demerland) en het westen (stationsomgeving).

3.2 MORFOLOGISCH

Aarschot wordt omgeven door een aantal fysieke barrières. In het westen vormt 
de spoorweg een grens tussen het centrum en de aanliggende industriezone. 
Deze industriezone kent op zijn beurt een sterke begrenzing door de westelijke 
ringweg die de breuk met het hinterland aan deze zijde nog versterkt. In het 
zuiden vormt de heuvel van het Hageland een sterke natuurlijke grens van het 
stadscentrum.

Rond het historische centrum van Aarschot zijn in de loop van de vorige eeuw 
verschillende nieuwe woonwijken en woongebieden ontstaan. Er is een slechte 
binding tussen het stedelijk centrum en de uitwaaierende losse bebouwing er-
rond en door deze stedelijke nevel is de opbouw van de stad slecht leesbaar en 
de oriëntatie moeilijk.
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3.4 CULTUURHISTORISCH

De vroege historische ontwikkeling van Aarschot en omliggende dorpen in het 
Hageland wordt sterk bepaald door het reliëf en de waterhuishouding. De wegen 
volgden de voetrand van de langgerekte heuvels waarlangs zich rijdorpen ont-
wikkelden.
De historische kern van de stad is nog altijd leesbaar in het stadsweefsel. De 
huidige winkelstraten vallen samen met de historische tracés. De omwalling en 
de oude vestenstructuur is nog aanwezig in de overschaalde Elisabethlaan en 
Albertlaan.
De relicten van de Orleanstoren bovenop de beboste heuvel ten zuiden van de 
stadskern vormen één van de laatste fysieke restanten van de vroegere stads-
omwalling.
Aarschot behoort tot het toeristisch-recreatief ‘Demernetwerk’, waarbij oude hoe-
ves, puntrelicten en panoramische zichten de blikvangers vormen.
Het gevarieerde landschap van de Aarschotse omgeving kan zich bovendien be-
roepen op een uitgebreid netwerk van wandel-en fietsparcours. Door zijn stede-
lijke voorzieningen en cultuurhistorische achtergrond kan Aarschot hierin zijn rol 
als toeristisch-recreatief knooppunt optimaliseren.
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3.5 PLANOLOGISCH

In het masterplan en stadsvernieuwingsproject Amerstraat & ’s Hertogenmolens 
ontwikkelden Robbrecht en Daem architecten een visie waarbij de oude stads-
vesten als drager van de zachte verkeersstromen door een aantal landschappe-
lijke ingrepen bijdragen tot de beeldvorming van de stad en een binding creëren 
tussen de stadskern en de aangrenzende wijken.

Vervolgens wordt door het aanleggen van een parcours langs de dwars door het 
centrum lopende Demer in dit plan de rivier weer zichtbaar gemaakt en vormt ze 
een bypass tussen het noord/zuid gerichte winkelcircuit.

Een derde element uit het plan voorziet de stationsbuurt als een mogelijke groei-
pool voor kantoren, waarbij deze zowel op de stad kunnen gericht zijn als op het 
tegenoverliggende industriegebied.

projectgebied gekaderd binnen oude stadsvesten, Demer en heuvelrug met groenzone
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4. TERREIN

4.1 CONTExT

Het projectgebied situeert zich aan de rand van het historische stadscentrum 
tussen de lokale hoofdas Leuvensestraat en de steile helling van de Kouterberg. 
Deze site “De Torens” omvat een verlaten bedrijvensite – in een verder verleden 
is deze nog een binnen de stadswallen gelegen kloostersite geweest – , een 
verlaten scholensite en het open landschap rond de Orleanstoren. De site maakt 
deel uit van het commercieel centrum van Aarschot en is goed ontsloten door het 
lokale en bovenlokale wegen- en vervoersnetwerk. 
De overgedimensioneerde Albertlaan is aangelegd op het tracé van de oude 
stadsomwalling. Waar ze de Leuvensestraat/-steenweg kruist, bevond zich eer-
tijds de Leuvense poort. De projectsite grenst met één hoek aan deze voormalige 
stadspoort en heeft door zijn ligging dus ook een sterke historische dimensie.
De natuurgebieden ’s Hertogenheide en Kloeksebos vinden in hun uitlopers aan-
sluiting met de groene zones ter hoogte van de Orleanstoren en de Kouterberg, 
waardoor ze als twee groene vingers tot in het stadscentrum reiken en het pro-
jectgebied omsluiten. Op het gewestplan zijn deze groene vingers als parkgebied 
ingekleurd. De potentiële kwaliteit van de nabije groenzones, historische sites en 
panoramische zichten wordt momenteel niet benut door de zwakke band tussen 
stad en omgeving.
Samengevat omvat het projectgebied het zuidelijke deel van de kernstad, de 
steilrand en het hoger gelegen open landschap rond de Orleanstoren.

4.2 SWOT-ANALySE

Een SWOT-analyse van het projectgebied werd als werkhypothese gebruikt voor 
de verdere visie-ontwikkeling van het masterplan.

Strengths
- de locatie nabij het commerciële hart van Aarschot
- de nabijheid van een lokale invalsweg (Leuvense steenweg)
- de kwaliteiten van de aangrenzende landschap met groene vingers die 
  het centrum indringen
- de historische context van de oude stadspoorten en vesten
- omvang van het projectgebied

Weaknesses
- geen evidente ontsluiting voor het binnengebied
- moeilijke topografie 

Opportunities
- mogelijk aantrekken van nieuwe handelsactiviteiten
- mogelijk aantrekken van nieuwe bewoners in de binnenstad
- de vraag naar grotere winkelunits voor detailhandel
- creatie van een nieuwe winkellus aansluitend op bestaande winkelparcours
- boeiend aangrenzend landschap en topologie
- aanwezigheid van recreatief toerisme (wandelen – fietsen)
- geplande bouw van serviceflats en lokaal dienstencentrum

Threats
- risico voor beperkte sociale controle, eigen aan binnengebieden
- bedreiging van de rentabiliteit van bestaande en nieuwe winkels
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5. ONTWERPVISIE

INPLANTING SCHAAL 1/2000
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5.1 VERDICHTING

Om het projectgebied levensvatbaar te maken en de binnengebieden voldoende 
sociale controle te bieden, is het van belang om een grote programmatische di-
versiteit en densiteit te bieden en voldoende verkeersstromen langs en over het 
terrein te sturen.
Er wordt ondermeer gedacht aan volgende functies :
- openbaar landschapspark
- detailhandel
- publieke winkelstraat
- mini-shopping centrum
- een mengvorm van kantoren/woningen boven de winkels
- potentieel aandeel sociale woningen 
- urban villas/koopwoningen voor de particuliere markt
- openbare en private parkeergelegenheid voor diverse programma-onderdelen
- eventuele culturele of socio-culturele invullingen
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5.2 INVERSIE VAN EEN ACHTERGEbIED

De sterke fysieke barrière van de Kouterberg en het historisch tracé van de om-
walling hebben er voor gezorgd dat het projectgebied steeds als een restzone 
werd beschouwd en ingevuld, waardoor de natuurlijke breuk tussen de stad en 
het landschap bestendigd werd.
Voor de bebouwing langs de Leuvensestraat wordt in het ontwerp enerzijds ge-
opteerd om deze verder af te bouwen om een homogener straatbeeld te beko-
men dat overeenstemt met de stedelijke context. Anderzijds wordt ook tegen de 
gefragmenteerde achterzijde ervan aangebouwd zodat een nieuw bouwblok ont-
staat. De nieuwe bebouwing wordt hierbij expliciet naar het de stad binnendrin-
gende landschap georiënteerd en de voormalige achterkant wordt een voorzijde. 
Door het verhoogde woon- en parkeerlandschap ontstaat een winkelstraat met 
aan beide zijden winkels.

Kouterberg en groenzone bebouwing stadskern grootschalige korrel fabriekssite insnijding in terrein na sloop

afbouwen straat en integratie in nieuw bouwblok doortrekken landschap Kouterberg naar stadskern parkeerlandschap urban villas
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5.3 TRANSITIE PARKEERLANDSCHAP - PARKLANDSCHAP

In het mobiliteitsplan is het uitgangspunt dat de grotere randparkings en de lus-
senstructuur het wegverkeer enigszins uit de binnenstad houden. 
De herlocatie van een aantal bestaande parkeerplaatsen in de binnenstad en 
de noodzaak van bijkomende parkeergelegenheid door de ontwikkeling van het 
nieuwe stadsproject worden op de projectsite ingevuld door de creatie van een 
parkeerlandschap.
Door dit parkeerlandschap strategisch dieper in het projectgebied te situeren, 
krijgt het commerciële gedeelte een grotere zichtbaarheid, wat de aantrekkings-
kracht ervan verhoogt.
Bovendien worden de bezoekers die hun wagen parkeren op het hogergelegen 
parkeerlandschap en in het centrum wensen te gaan winkelen op natuurlijke 
wijze langs het nieuwe winkelgebied geleid en ontstaat er een achtvormig shop-
pingcircuit in de binnenstad.

In dit concept van parkeerlandschap kunnen zones wisselend benut worden vol-
gens de nodige capaciteit van het moment, waarbij een soort getijdenwerking in 
het parkeren ontstaat. Een gemengd gebruik van het landschap voor parkeer-
plaatsen, rustpunten en recreatieve zones zorgen dat de site nu eens meer par-
king, dan weer meer recreatieve zone kan zijn.

In tegenstelling tot een grootschalige ondergrondse parking, waaraan hoge in-
vesterings- en exploitatiekosten inherent zijn en die concurrerend zou werken 
met de randparkings, wordt met het parkeerlandschap een haalbare economi-
sche kaart getrokken, die bovendien een ruimtelijke meerwaarde creëert.

ontsluiting projectgebied en verbinding stadskern met achterliggend landschap 
zachte verkeersstroom

ontsluiting projectgebied en parkeren
gemotoriseerd verkeer 
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5.4 LANDSCHAPPELIjK SCHARNIERPUNT

De projectsite genereert door de fysieke versmelting van de groene vingers in 
een groter geheel een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in de stad, waarin de tran-
sitie van een parkeer-, winkel- en woonlandschap naar een parklandschap vorm 
krijgt. De ruime toegangsweg en openheid van de site brengen dit groen uit de 
rand tot in de stadskern. 
Het creëren van aantal missing links voor zachte weggebruikers, waaronder de 
aansluiting met de hogergelegen woongebieden en de historische site van de Or-
leanstoren zorgt ervoor dat de nieuwe ontwikkeling als een scharnierpunt tussen 
het stedelijk weefsel en en het parklandschap kan functioneren.
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5.5 GROEIPOOL VOOR HANDELSACTIVITEITEN

Als winkelcentrum heeft Aarschot een hinterland met een radius van een tien- 
vijftiental kilometer. Naast de dagdagelijkse voorzieningen bestaat de commerci-
ele activiteit voornamelijk uit diverse retail handelszaken en diensten.

De grotere handelszaken, die een veel ruimer bereik hebben, bevinden zich op 
typisch Vlaamse wijze in lintbebouwing langs de grote invalswegen uit Leuven, 
Diest, Lier en Tienen met als extreme uitwas het zogenaamde “gouden kruispunt” 
van Tielt-Winge. 
Door het grootschalige karakter ervan zijn dergelijke ontwikkelingen niet wense-
lijk in een regionale stadskern.
Door de kleinschalige percelering in het centrum worden echter de in- en uitbrei-
dingsmogelijkheden van de bestaande commerciële activiteiten beknot en be-
staat de enige uitbreidingsmogelijkheid er vaak in enkele aangrenzende percelen 
te verwerven en te verbinden tot een groter geheel.

De mogelijkheid om in het projectgebied grotere panden voor handelsactivitei-
ten te ontwikkelen kan enerzijds tegemoet komen aan de bestaande vraag naar 
uitbreiding en anderzijds ook fungeren als katalysator voor het aantrekken van 
nieuwe activiteiten. Hierdoor kan Aarschot zich in zijn geheel als aantrekkelijke 
winkelstad versterken.

In bijkomende studies dient uiteraard het sociaal-economisch draagvlak verder 
onderzocht, becijferd en geobjectiveerd te worden.

5.6 WONEN

In het nieuwe stadsproject wordt een aanzienlijk deel voorbehouden voor wonin-
gen, die in een aantal verschijningsvormen voorkomen.
Boven het gesloten bouwblok en het winkelgedeelte van de site worden naast 
een mengvorm van kantoren/woningen met grotere oppervlaktes ook kleinere 
koop- of huurappartementen voorzien met een potentieel aandeel van sociale 
woningen.
De overgang tussen de morfologie van het bouwblok en die van de verderop in 
het landschap gelegen vrijstaande bebouwing wordt gemaakt door de introductie 
van urban villa’s, die de hoge densiteit van de stad verenigen met een open land-
schappelijk karakter en die als koopwoningen voor de particuliere markt worden 
voorbehouden.



OO 16 21
VOLLEDIGE STUDIEOPDRACHT VOOR
OPMAAK MASTERPLAN VOOR DE SITE ‘DE TORENS’ EN OMGEVING | STAD AARSCHOT en NIEUWBOUW SERVICEFLATS EN LOKAAL DIENSTENCENTRUM | OCMW AARSCHOT

ONTWERPER   CODE  00 16 21 B
AARSCHOT 16.06.2009



OO 16 21
VOLLEDIGE STUDIEOPDRACHT VOOR
OPMAAK MASTERPLAN VOOR DE SITE ‘DE TORENS’ EN OMGEVING | STAD AARSCHOT en NIEUWBOUW SERVICEFLATS EN LOKAAL DIENSTENCENTRUM | OCMW AARSCHOT

ONTWERPER   CODE  00 16 21 B
AARSCHOT 16.06.2009

5.7 ECONOMISCHE REALITEIT EN FASERING

Het spreekt voor zich dat een dergelijk stadsvernieuwingsproject voldoende flexi-
bel moet zijn en gefaseerd moet kunnen verlopen. De diversiteit in het project is 
hierbij niet alleen een ruimtelijke noodzaak, maar ook een economische, namelijk 
om het project rendabel te maken.
Een mogelijke denkpiste is dat een grotere privé-investeerder het winkelgedeelte 
en de bovenliggende kantoren/woningen financiert. De ontwikkeling van het par-
keerlandschap zou deels publiek kunnen gefinancierd worden door de verkoop 
van de gronden en deels privaat door het verlenen van een exploitatievergunning 
aan de investeerder.
Het in het project voorgestelde type van de urban villa heeft een relatief grote 
flexibiliteit en biedt bovendien voldoende faseringsmogelijkheden om steeds te 
voldoen aan de wisselende behoeften op de lokale woonmarkt.

wonen  9.000 m²
handel               7.000 m²
gemengd 1.500 m²
kelder  2.500 m²

bebouwd         20.000 m²
terrein                   20 ha
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DEEL 2 : SERVICEFLATS EN LOKAAL DIENSTENCENTRUM OCMW
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1. AARD VAN DE OPDRACHT

Aarschot behoort tot een regio met een sterk verouderde bevolking. Deze verou-
dering zal zich nog doorzetten in de volgende decennia, waarbij het niet mogelijk 
zal zijn om alle zorgbehoevenden in residentiële instellingen op te vangen.
De visie van het OCMW inzake wonen en zorg is erop gericht om de overgang 
van volkomen autonoom wonen naar de uiteindelijke opname in de woon- en 
zorgvoorziening zo lang mogelijk uit te stellen. 
Uitgangspunt daarbij is dat de woonsituatie in alle vormen van thuisvervangende 
voorzieningen zoveel mogelijk dient aan te sluiten bij een normale woonomge-
ving en het wooncomfort behouden dient te blijven.

Het is daarom de bedoeling van het OCMW om over te gaan tot een nieuwbouw 
van ca 35 serviceflats met aansluitend dienstencentrum. 
Omdat op de bestaande site van rusthuis Sint-Rochus geen uitbreiding mogelijk 
is, werd geopteerd voor de bouw van nieuwe serviceflats in de onmiddellijke na-
bijheid van het rusthuis.
De door de bouwheer gekozen site aan het knooppunt Leuvensestraat/Albert-
laan beantwoordt aan de vooropgestelde eisen.
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2. RELATIE MASTERPLAN

Het ontwerp voor serviceflats en dienstencentrum wordt gekenmerkt door twee 
hoofdvolumes die elk op hun manier binnen de uitgangspunten van het master-
plan kaderen. Het aan de straat gelegen volume fungeert als kopgebouw voor 
het achterliggende nieuwe bouwblok en bevat de meer publieke functie van het 
dienstencentrum. Het dieperliggende gebouw zoekt in zijn volumetrie aansluiting 
bij de urban villa’s van het masterplan en bevat de meer private functie van ser-
viceflats. 
De ingang situeert zich tussen de voor- en achterbouw van het complex, waar-
door de as van de Albertlaan en het traject van de stadswallen visueel wordt 
doorgetrokken. 
Het perspectief komende vanuit de Albertlaan en vanuit het centrum langs de 
Leuvensestraat wordt zo breed mogelijk gehouden door de schuine lijnen en de 
geknikte vormen van het bouwblok.
Een verdere uitbreiding door een bijkomend volume met serviceflats wordt reeds 
opgenomen in het masterplan ter hoogte van de huidige sporthal.



OO 16 21
VOLLEDIGE STUDIEOPDRACHT VOOR
OPMAAK MASTERPLAN VOOR DE SITE ‘DE TORENS’ EN OMGEVING | STAD AARSCHOT en NIEUWBOUW SERVICEFLATS EN LOKAAL DIENSTENCENTRUM | OCMW AARSCHOT

ONTWERPER   CODE  00 16 21 B
AARSCHOT 16.06.2009

3. RUIMTELIjK CONCEPT

De twee hoofdvolumes zijn volgens hetzelfde concept opgebouwd, nl. een scha-
keling van functionele eenheden rond een gemeenschappelijke ruimte. De ge-
meenschappelijke ruimte kan daarbij de vorm aannemen van een atrium, een 
overgedimensioneerde galerij, een impluvium of een foyer.
De serviceflats bieden op een kleine oppervlakte een maximaal ruimtelijke erva-
ring door het concept van diagonaalzichten. Beschutte inpandige terrassen en 
grote raampartijen bieden dan weer een gevarieerd uitzicht op de omgeving.
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impluvium
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atrium
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été indien 
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principe flat 
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tuin en terras op een warme zomerdag 
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café met terras en tuin
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atrium met gezelschapsruimte

foyer lokaal dienstencentrum
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4. PROjECT IN CIjFERS
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5. bASISPRINCIPES DUURZAAM ONTWERPEN

Duurzaam bouwen zit hem niet alleen in energiebeheersing, de ontginning, fa-
bricageproces,
transport, verwerking en recyclage van de samenstellende materialen.
Duurzaamheid gaat desgevallend ook over de hergebruik van gebouwen of ge-
bouwcomponenten in zijn geheel.

De methodiek van het duurzaam ontwerpen spitst zich verder toe op het beheer-
sen van drie belangrijke stromen, met name de energiestroom, de materialen-
stroom en de waterstroom.
De milieu-impact van deze drie stromen in de levensloop (lca) van het gebouw 
wordt in sterke mate bepaald in de ontwerpfase. Er wordt dan ook gestreefd 
naar een beheersing van deze stromen door middel van ontwerpcriteria op drie 
niveaus :
- ruimtelijke ontwerpcriteria, zoals compactheid en oriëntatie
- bouwtechnische ontwerpcriteria, zoals isolatie, wind en luchtdichtheid,
  warmteopslag, zomerisolatie, zonnewering, gebruik van milieuclassificatie in
  toegepaste materialen en constructies, recuperatie van materialen, ...
- installatietechnische ontwerpcriteria, zoals verwarmingsinstallaties met
  toepassing van interne/ zonnewinsten, alternatieve energiebronnen, ventilatie
  met warmterecuperatie, koeling d.m.v. nacht- en/of noordventilatie, installaties
  voor hergebruik regenwater.

5.1 ENERGIE-PRESTATIE

Dit is een rekenmethode volgens de EPR-regelgeving waarbij bepaald wordt 
hoeveel energie jaarlijks door het gebouw zal verbruikt worden.
Deze energieprestatie wordt uitgedrukt in het E-peil en is een equivalent van 
de hoeveelheid energie die nog met fossiele brandstof zal moeten bijgestookt 
worden om het gebouw op comforttemperatuur te houden. De energieprestatie 
wordt bekomen door de som te maken van alle warmteverliezen en -winsten van 
een gebouw zoals:
- verliezen door de buitenschil
- verliezen door ventilatie
- winsten door passieve en actieve zonne-energie
- interne winsten en verbruik (personen, lampen, toestellen, enz…)
Deze rekenmethode zal worden toegepast in de ontwerpfase zodat het ontwerp
kan bijgestuurd worden op zijn ecologische kwaliteiten, waarbij voor dit gebouw
zal gestreefd worden naar een E-peil van ca.E 70.

5.2 HIËRARCHIE IN DE MAATREGELEN

In de maatregelen, is zowel een ecologische als financiële hiërarchie te onder-
kennen.
Bepaalde maatregelen vragen een kleine investering die dan vrij snel terugge-
wonnen wordt door de besparing die ze realiseren. Andere maatregelen vragen 
grote investeringen en geven zowel financieel als ecologisch minder opbrengst.
De bouwheer zal door het ontwerpteam in de ontwerpfase hieromtrent geïnfor-

meerd worden. Op deze manier kunnen bewuste ecologische keuzes worden 
gemaakt, waar nodig mits bijsturing van de begroting. Het zal dus het opdracht-
gevend bestuur zijn dat binnen zijn werkmiddelen en exploitatiebudgetten moet
oordelen of de langere termijnvisie en vermindering van energiekosten opweegt
tegen de hogere aanvangsinvestering.

5.3 bEHEER, ONDERHOUD EN ExPLOITATIE 

Naast de verschillende actoren die betrokken zijn in totstandkoming, beheer en 
gebruik van infrastructuur zijn er evenzeer verschillende aspecten en invullingen 
voor het begrip onderhoud. 
Bvb onderhoud gerelateerd aan de dagelijkse exploitatie en gebruik versus struc-
tureel onderhoud aan de infrastructuur.
Om hierop een passend antwoord te geven is het onontbeerlijk reeds van in de 
ontwerpfase een duidelijk zicht te krijgen op de gewenste doelen en bestaande 
richtlijnen m.b.t. best beschikbare technieken. Het is de bedoeling van bij het 
verdere ontwerptraject met de diverse betrokken actoren het overleg aan te gaan 
om doelstellingen te verfijnen en de uitgangspunten en keuzen in het ontwerp te 
evalueren en vertalen.
Het is duidelijk dat het onderhoud slechts een deelaspect is van de algemene 
exploitatie: het integraal managen van op technisch, organisatorisch/inhoudelijk 
en financieel terrein van de infrastructuur en organisatie. Hierbij worden de stra-
tegische keuzen gemaakt door het opdrachtgevend bestuur, doch zijn het vooral 
tactisch en operationeel; de uitvoering, het dagelijks beheer en eventuele strate-
gische partners die de doelstellingen moeten realiseren. 
De strategische beslissingen die gedurende het ontwerpproces met de ontwerper 
werden genomen vormen de basis voor een geslaagde lange termijn exploitatie.

In onze visie op onderhoud en exploitatie als ontwerper vertrekken we vanuit 
projectdefinitie en duurzame ontwerpcriteria naast praktische overwegingen op 
vlak van technisch beheer op 3 niveau’s :
1. huisvesting: gebouw, terrein, groenvoorziening
2. diensten: schoonmaak, onderhoud, beveiliging, energie, groenonderhoud
3. middelen: meubilair en inrichting, materieel

In deze vertrekken we prioritair van duurzaamheidscriteria qua gebouw en mate-
riaalgebruik, die tevens in directe relatie staan tot de kwalitatieve doelstellingen
voor de gebruikers. Een gezonde, inspirerende en veilige huisvesting .
Slechts in ondergeschikte orde hieraan toetsen we de best beschikbare materi-
alen en technieken.

In deze fase van het ontwerp wensen we reeds aan te geven dat de wetenschap 
aanwezig is dat naast een boeiend gebouw ook het lange termijn gebruik en on-
derhoud alsook een mooie veroudering en patine van het gebouw van wezenlijk 
belang zijn voor het architecturale resultaat. 
We hopen dan ook in een volgende fase deze toets samen met u verder te kun-
nen doorvoeren en waar gewenst het ontwerp verder op punt te stellen in een 
constructieve dialoog.

5.4 bASISPRINCIPES UNIVERSEEL ONTWERPEN

Het ontwerp is bruikbaar voor een verscheidenheid van mensen, elk met hun 
beperkingen en mogelijkheden. Het ontwerp is verstaanbaar en leesbaar, on-
afhankelijk van de ervaring, kennis, taalkennis of mate van concentratie van de 
gebruiker.
Het ontwerp communiceert de noodzakelijke informatie efficiënt naar de gebrui-
ker, los van omgevingsomstandigheden en los van zintuiglijke capaciteiten.
Het beperkt gevaren en ongewenste resultaten van verkeerde handelingen of 
onbewuste reacties.
Het voorziet passende maten en ruimte voor het bereiken, het betreden en/of 
grijpen en dit onafhankelijk van lichaamslengte, gestalte of mobiliteit van de ge-
bruikers.
Het gebouw en de inrichting voldoen aan deze basisprincipes en zijn op maat van 
de gebruiker, elke gebruiker.
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6. CONSTRUCTIE EN MATERIAALGEbRUIK

De gevels worden gelaagd uitgewerkt. 
Massieve banden in een natuurlijk roestbruin patina, natuursteen of prefabcom-
posiet, als referentie naar de specifieke kalkzandsteen uit Aarschot zoals terug 
te vinden in de kerk en Orleanstoren, worden afgewisseld met lagen in natuurlijk 
houten schrijnwerk in een zachte tint. 
Door het strategisch toepassen van open en gesloten delen ontstaat vanuit de 
binnenzijde een panoramisch uitzicht op de omgeving, en ontstaan warme ac-
centen in het interieur. 
Lokaal doorbreken de inpandige terrassen deze lagen. Het geeft het gebouw 
schaal en ritme. De horizontaliteit zorgt voor geleiding naar en tussen de heuvel-
rug en de Albertlaan.
Voor de overige, aanvullende materialen zal gekozen worden voor een duurzaam 
streekeigen palet. 
De platte daken worden voorzien van een groendak.  

Het gebouw wordt gerealiseerd in een traditionele opbouw, gefundeerd op de on-
dergrondse parking in beton, dragend metselwerk, betonvloeren en -daken. Voor 
alle betonvloeren zijn economische overspanningen mogelijk die eenvoudig met 
prefab welfsels of breedvloerplaten kunnen worden gerealiseerd. 
De woningscheidende wanden zijn uitgevoerd als ankerloze spouwmuren. De 
vloeren worden zwevend uitgevoerd. Hierdoor kan zowel energetisch als akoes-
tisch de geldende normering worden gerealiseerd. 
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7. bUITENAANLEG

Voor de buitenaanleg wordt vooral gebruik gemaakt van het aanwezige natuur-
lijke decor.
De tuin wordt verder afgewerkt naast gras-& bloemenperken met inheemse strui-
ken en bomen. Het beeld wordt afgestemd op de visie van het landschapspark 
binnen het voorgestelde Masterplan.
Aan de straatzijde wordt de roollijn van het perceel aangepast zodat een verbreed 
voetpad wordt gerealiseerd en het perspectief vanuit Leuvensesteenweg en Al-
bertlaan op de achterliggende heuvels zoveel mogelijk wordt gerespecteerd.
Tot aan de inkom van het complex wordt de bestrating van het voetpad doorge-
trokken.
In deze strook komt tevens de inrit naar de parkeergarage.
Een luifel aan het gebouw markeert de toegang en laat beschutting toe bij slechte 
weerstomstandigheden.
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8. KUNSTINTEGRATIE

Het gebouw schakelt alle functionele eenheden rond een gemeenschappelijke 
ruimte, vormgegeven als een atrium, impluvium of foyer. Samen met de gangen 
die hen verbinden vormen ze een duidelijk intern leesbare figuur die het gebouw 
organiseert. 

Voor de vormgeving en materialisatie van deze ruimten kan een samenwerking 
met een kunstenaar een meerwaarde bieden.  Wij denken hierbij aan een sub-
tiele doch integrale toepassing waarbij gebruik kan worden gemaakt van de vloe-
ren, wanden, plafonds, binnentuin, verlichting en signalisatie die de dagelijkse 
confrontatie met deze ruimten en de interne circulatie een extra bijzondere sfeer 
geven. 

De referentiebeelden verwijzen naar werk van o.a. Jeanine Cohen, bekend om 
haar projecten waarin sterke, fluorescerende kleuren de ruimte rondom structuur 
geven en van de landschapsarchitect Michel Desvignes. Beide ingrepen kunnen 
afzonderlijk of samen het complex leesbaar en bijzonder aangenaam maken.


