
O O  1 7 2 4  E

Masterplan en Schetsontwerp

05 11 2009

Campus De Nayer
Sint-Katelijne-Waver



Inhoudsopgave

Inleiding
De opgave
Analyse van de plek in het groter geheel
Analyse van de plek
Inspiraties
Stedenbouwkundige uitgangspunten
Het masterplan
Infrastructuur en parkeren, de meander van paden
Het ecopark
Het plein der techniek
De Fruytlaan
De proeftuinen
Spelregels voor het bouwen
Fase 1: Vandaag bouwen voor morgen
Fase 1: Fasering
Fase 1: Het nieuwe gezicht van de campus
Plattegronden en flexibiliteit
Vormgeving en materialisatie
Interieur voor een onderwijsgebouw
Fase 2: Wonen in de tuinen
Fase 3: De toekomst
Een duurzame campus ...
... met duurzame gebouwen
Aanbeveling

Bijlage: Plan van Aanpak



Inleiding

We zoeken en vinden voor iedere ontwerpopgave een zo 
specifiek mogelijk antwoord. De start van elk ontwerpproces 
is een grondige kennismaking met de opgave door een analyse 
van vier belangrijke aspecten. Het kijken en luisteren naar de 
plek, het programma van eisen, de wens en cultuur van de 
opdrachtgever en gebruiker, en het zoeken naar onzichtbare 
elementen zijn van belang om een zo goed mogelijk beeld 
van de opgave te krijgen en deze volledig eigen te maken. 

Iedere ontwerpopgave benaderen we vanuit de geschiedenis 
en betekenis van de locatie; het cadeau van de plek. Het is 
voor ons belangrijk om zo de essentie achter de alledaags-
heid van de omgeving te ontdekken. Door de vondst van de 
eigenheid van de plek, het karakteristieke van de wens van 
de opdrachtgever en de uniciteit van verscholen bestaande 
betekenissen ontstaat een nieuw beeld dat leidt tot een uniek 
plan. 
De ontdekking en analyse van deze uitgangspunten is een 
creatief proces dat leidt tot het poëtisch specifieke antwoord 
op de opgave.

Het navolgen van een stijl is geen expliciet doel hoewel er 
een herkenbare architectuur ontstaat; de beproefde werkwijze 
is niet direct aanwijsbaar maar wel een constante factor die 
een van buiten opgelegde signatuur voorkomt en een van 
binnenuit bepaalde – vanuit de opgave zelf – esthetiek be-
werkstelligt, die zowel een innovatieve verschijning alsook een 
bijzondere betekenis heeft. Op deze wijze krijgt elk ontwerp 
gelaagdheid, komt ruimte tot leven en ontstaat architectuur 
die in staat is emoties teweeg te brengen. Licht en ruimte, 
kleur en textuur zijn de belangrijkste ingrediënten voor een 
ontwerp dat in alle opzichten goed functioneert en waar 
iedereen trots op is.

Naast materialisatie en detaillering zijn flexibiliteit, duurzaam-
heid en toekomstgerichtheid trefwoorden die we niet uit het 
oog verliezen. Bovendien wordt gedurende het ontwerp-
proces het budget telkens getoetst. De werkwijze van het 
bureau maakt de gezamenlijke ambitie haalbaar en leidt tot 
daadwerkelijk nieuwe plekken en gebouwen, als het ware 
een droom die landt. 

Opleidingsinstituut voor Zorg en Welzijn, Vrije Universiteit Amsterdam



De opgave

Campus De Nayer staat voor de opgave om een nieuw 
gebouw te gaan realiseren binnen de randvoorwaarden van 
een visie op de toekomst. Wij ontwikkelden een masterplan 
en voor de nieuwbouw een schetsontwerp. Een nieuwbouw 
die een voorbode is van de ambitie en kwaliteiten van het 
masterplan. Om hiertoe te komen hebben wij de mogelijkhe-
den van de locatie en het programma onderzocht. Masterplan 
en schetsontwerp vormen een eerste aanzet voor verdere 
ontwikkeling.

Het De Nayer Instituut maakt deel uit van de Lessius 
Hogeschool en de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst. 
Studenten krijgen een technische opleiding tot academisch 
geschoold industrieel ingenieur of professionele bachelor 
technologie.

Campus De Nayer wil een sterke, boeiende, eerlijke en mi-
lieubewuste leeromgeving bieden waar jongeren billijke kansen 
krijgen om te groeien in kennis, kritische zin en engagement 
naar een duurzame samenleving.
De grote bedoeling van het masterplan is een aantrekkelijke 
campus te creëren, waar studenten en personeel zich thuis 
voelen en die meer uitstraling heeft naar buiten, zodat de 
studentenpopulatie ook kan stijgen.

De hoofddoelstellingen zijn:
Een campus met een identiteit, namelijk een campus waar 
technologie aan bod komt.
Een campus die aantrek heeft op jonge mensen, waar een 
“campusgevoel” heerst, waar het aangenaam toeven is.

Elementen die hiertoe kunnen bijdragen zijn: 
Een betere zichtbaarheid en leesbaarheid van de campus, 
betere en mooiere gebouwen, aandacht voor duurzaamheid 
en diversiteit, hogere kwaliteit van lege ruimten, een veilige 
verkeerssituatie en attractiepolen voor studenten

Bij het masterplan wordt onder andere een optimale, 
gefaseerde inplanting verwacht van nieuwe gebouwen op 
korte (gebouw binnen architectuuropdracht), middellange 
(binnen de 5 jaar : nieuwe home) en lange termijn (20 jaar : 
vervanging hoofdgebouw) gepaard gaande met de verwij-
dering van bestaande gebouwen (blok M, studentenhome, 
hoofdgebouw).



Analyse van de plek in het groter geheel

Kernen en infrastructuur
Campus De Nayer ligt in de gemeente Sint-Katelijne-Waver. 
Gelegen aan de spoorverbinding tussen Antwerpen en 
Mechelen en op loopafstand van het station, is de campus 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Woonbebouwing 
bestaat hoofdzakelijk uit lintbebouwing en kleine kernen.

Landschap
Het terrein ligt in de Mechelse groentestreek, met overwegend 
landbouwgronden, en aan de rand van het rivierenlandschap. 
Het landschap is hierdoor divers. Opvallende elementen in 
het landschap, naast de veilingzone, zijn het fort Midzelen dat 
deel uitmaakt van de ring van forten om Antwerpen en de 
kleiputten in de omgeving van Midzeelhoeve.

Historie
Sint-Katelijne-Waver is vernoemd naar het Waverwoud dat 
rond ca. 1000 na Chr. bestond en dat in de loop van de mid-
deleeuwen ontgonnen werd ten behoeve van de landbouw. In 
het huidige landschap is de oude verkavelingsstructuur nog te 
herkennen. Veel wegen kennen hun oorsprong vóór 1777 en 
nieuw aangelegde wegen en bebouwing volgen vaak de oude 
verkavelingen. Een uitzondering hierop zijn Heisbroekweg, R6 
en het spoor, die autonoom in het landschap liggen. Deze 
geschiedenis verklaart de huidige toegang tot het terrein vanaf 
de Stationsstraat en de structuur van de landbouwgronden 
in de directe omgeving van Campus De Nayer.

Relieken uit het verleden
In en om Sint-Katelijne-Waver zijn veel historische gebouwen 
te vinden, “ankers” uit het verleden die gezicht geven 
aan de identiteit van de streek. Hieronder zijn kastelen, 
kloosters, hoeven en kerken. Het Kasteel Fruytenborg en 
de Midzeelhoeve waren voor ons inspiraties voor deze 
opgave.

Historie: analyse van de Ferrariskaart 1777 vs nieuwe infrastructuur relieken uit het verleden

kernen en infrastructuur landschap



Historie
Kasteel Fruytenborg domineerde in de 18e eeuw het terrein 
waar nu Campus De Nayer ligt. De Fruitenborglei is één van 
de oude wegen die bewaard is gebleven. De structuur van de 
verkaveling is slechts nog deels herkenbaar in de bestaande 
situatie; het huidige hoofdgebouw ligt autonoom ten opzichte 
van de historische lijnen, de nieuwere gebouwen voegen zich 
hier wel in.
Uitgangspunten voor het ontwerp
De historische lijnen in het landschap die verdwenen zijn 
terugbrengen en herkenbaar maken.

Infrastructuur
De toegangen tot het terrein en de oriëntatie van met name 
het hoofdgebouw zijn zó dat bij binnenkomst niet helder is 
waar men zich bevindt en naar toe moet. Op het terrein 
domineert de verharding: asfalt en betonsteen.
Uitgangspunten voor het ontwerp
Oriëntatie en zichtbaarheid van de entree van het hoofd-
gebouw verbeteren.
Kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren door auto’s 
ondergeschikt te maken in het straatbeeld.
Mogelijkheden van verwerven van Kasteel Fruytenborg 
benutten.

Groen en water
Het groen is versnipperd, heeft weinig kwaliteit en verblijfs-
waarde. De Fruitenborglei is een fraai pad, maar heeft op 
de toegang vanaf het station na geen verdere ruimtelijke 
betekenis voor de campus.
Uitgangspunten voor het ontwerp
Groen is geen restgroen, maar heeft kwaliteit en verblijfs-
waarde. Bestaande bomen zoveel mogelijk handhaven. Het 
creëren van een aantal goede, prettige en mooie verblijfsge-
bieden, het “campusgevoel”.

Gebouwen / architectuur
De gebouwen zijn gebouwd in verschillende tijden en stijlen. 
Het materiaalgebruik is anders dan de meer “locale” architec-
tuur, zoals het kasteel en het woonhuis. Het geheel maakt een 
sobere indruk. Het woonhuis is zichtbaar vanaf het campuster-
rein maar draagt ruimtelijk niet bij. 
Uitgangspunten voor het ontwerp
Kasteel en woonhuis als ruimtelijke dragers voor het plan.
Alleen duurzame materialen die mooi verouderen 
toepassen.
In materiaal- en kleurkeuze enige warmte toevoegen aan de 
huidige grijzen en antracieten.

Analyse van de plek

gebouwen / architectuur

historie infrastructuur

groen en water



De Midzeelhoeves 
In de directe omgeving van De Nayer liggen De Midzeelhoeves 
en Groentemuseum ‘t Grom. Dit gebied is een verrassing als 
men arriveert. De Midzeelhoeves zijn een prachtig voorbeeld 
van lokale architectuur en materiaalgebruik. Ze hebben veel 
sfeer, de kwaliteit van de omgeving is hoog, het is een groen 
en aangenaam gebied en landbouwproducten worden ingezet 
als locale identiteit.

De Universiteit van Aveiro
Dit campusterrein is een goed voorbeeld van een helder 
terrein waar het campusgevoel heerst. We maakten een 
analyse van dit terrein. Aspecten die van belang zijn voor het 
realiseren van een “campusgevoel” hebben te maken met de 
kwaliteit van zowel de openbare ruimte als de archititectuur 
en materialisatie van de gebouwen:
•	 Heldere	structuur	en	organisatie:	hoofdingang	met	
rondweg voor autoverkeer, centrale binnenruimten die met 
elkaar verbonden zijn via voetgangersroutes, met hieraan de 
verschillende onderwijsgebouwen.
•	 De	openbare	ruimte	is	aangenaam	voor	voetgangers	
omdat auto’s in het middengebied ondergeschikt zijn. Parkeren 
is goed opgelost: geconcentreerd op een beperkt aantal 
plekken aan de randen van de campus. Hierdoor is een 
autoluw binnengebied van hoge kwaliteit en met een grote 
verblijfswaarde mogelijk. Er is een diversiteit aan plekken en 
sferen binnen het plan.
•	 Sportfaciliteiten	zijn	ruimschoots	aanwezig	en	liggen	
geclusterd aan de rand van het gebied. Dit geeft een 
recreatieve sfeer.
•	 De	architectuur	is	divers,	evenwichtig	en	van	kwaliteit.	
De compositie van de gebouwen is belangrijker dan de 
beeldtaal.
•	 Materialen	van	buitenruimte	en	gebouwen	zijn	op	
elkaar afgestemd en duurzaam, ze verouderen op een mooie 
manier.

Inspiraties

mapa versão portuguesa
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Midzeelhoeves als inspiratie

De Universiteit van Aveiro als voorbeeld voor een mooi campusterrein



Stedenbouwkundige uitgangspunten

Identiteit van de campus
De Nayer is in eerste plaats een campus voor technische 
opleidingen. Daarnaast is De Nayer gelegen in een landelijke, 
groene omgeving. Deze twee aspecten onderscheiden De 
Nayer van de campussen van de Lessius Hogeschool in 
Antwerpen. Er is de kans om deze in het masterplan te 
benutten en te versterken. Duurzaamheid is een centraal 
thema op de campus, maar komt nu echter niet in architectuur 
en weinig in openbare ruimte naar voren. Dit kan een extra  
identiteitsdrager zijn, mits op de juiste manier ingezet. 
Uitgangspunten voor het ontwerp
•	 Versterken	van	het	technische	en	groene	karakter	van	
de campus in openbare ruimte en architectuur.
•	 Inzet	van	Duurzaamheid	als	identiteitsdrager	voor	de	
campus.

Samen met de analyse van de plek en de inspiraties uit de 
directe en indirecte omgeving worden de volgende ste-
denbouwkundige uitgangspunten voor het ontwerp van de 
campus gesteld:
1. Verbeteren en markeren van de entree tot het terrein.
2. Binnenkomst in een groene zone in de vorm van een 
park.
3. Een centrale openbare ruimte voor het auditoriumgebouw 
in de vorm van een plein.
4. Verbindende as tussen kasteel Fruytenborg en het woonhuis. 
Aan deze as zijn de onderwijsgebouwen gelegen. Mogelijkheid 
om via kasteel Fruytenborg een nieuwe entree voor langzaam 
verkeer te realiseren.
5. Zonering van gebouwvolumes in combinatie met uitbrei-
dingsmogelijkheden voor spin-off (6).
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Stedenbouwkundige uitgangspunten voor het masterplan



De invulling van de uitgangspunten voor het ontwerp leidt 
tot een toekomstbeeld. Het is ons beeld van wat op de lange 
termijn een mogelijke richting is voor toekomstige ontwik-
kelingen. Die ontwikkelingen zijn grotendeels nog onbekend, 
daarom is het van belang dat het masterplan flexibel is. Het is 
een “frame” waarbinnen functies, afmetingen en inrichting niet 
exact zijn vastgelegd, maar waar ruimte is voor ontwikkelin-
gen van nieuwe gebouwen, infrastructuur en hoogwaardige 
buitenruimte.

Het masterplan 

Situatietekening masterplan



Indien het domein Fruytenborg gekocht wordt, ontstaat hier 
de mogelijkheid om voor voetgangers en fietsers een nieuwe 
entree te realiseren die in het hart van de campus uitkomt. De 
oude as van het Domein Fruytenborg wordt in ere hersteld 
en geeft de campus een nieuw gezicht. De Fruitenborglei kan 
als tweede entree voor langzaam verkeer behouden blijven. 
De entree voor autoverkeer en logistiek blijft vanaf de Jan De 
Nayerlaan. De klassieke toegang van domein Fruytenborg, een 
brug en hekwerk, wordt op een moderne manier vertaald en 
markeert de entree naar het campusterrein. Parkeren vindt 
zo dicht mogelijk bij de entreezone plaats, onder een nieuw 
plein. Voor de aanleg worden de bestaande hoogteverschillen 
in het terrein maximaal benut. Een autoroute over het terrein 
ontsluit de gebouwen voor nooddiensten en laden en lossen. 
Fietsen kunnen worden gestald in de centrale fietsenstalling of 
in de fietsenrekken bij de gebouwen aan de centrale laan.

De meander van paden
Over het terrein loopt een recreatieve route voor langzaam 
verkeer. De verharding die gebruikt wordt is geschikt voor 
hardlopers en skaters. De meander verbindt de entree vanaf 
de Jan De Nayerlaan met de Fruitenborglei en takt hier aan 
op het netwerk van recreatieve fiets- en wandelroutes in 
Sint-Katelijne-Waver.

Infrastructuur en parkeren

Principedoorsnede parking onder het plein der techniek

Infrastructuur in het masterplan



Het ecopark

Via de toegang aan de Jan De Nayerlaan komt men binnen in 
het entreegebied van de campus, een groene zone met een 
natuurlijke inrichting. Het water van de beek wordt verbreed. 
De natuurlijke oevers en de diversiteit aan beplanting 
zorgen voor een grote biodiversiteit. Het is een plek met 
een recreatieve sfeer : grasvelden voor informele balsporten, 
zonneweide en picknick- en barbecueplekken. Een park voor 
ontspanning tussen de lessen en het lesgeven door, mogelijk 
ook open te stellen voor de inwoners van Sint-Katelijne-
Waver.



Het plein der techniek

Het plein der techniek is de centrale ontmoetingsruimte voor 
de campus en vormt de schakel tussen het ecopark en de 
Fruytlaan. Het is een verhard plein waar men op het terras 
van het nieuwe studentencafé kan zitten of kan sporten en 
waar optredens en manifestaties plaatsvinden. Daarnaast is 
het de “tentoonstellingsruimte” van de campus: uitvindin-
gen, onderzoeken en duurzame ontwikkelingen kunnen hier 
gepresenteerd worden aan medestudenten en bezoekers. 
De uitgangen van de parkeergarage komen direct uit op 
het plein, vanwaar men een goed overzicht heeft over de 
campusgebouwen.



De Fruytlaan

De Fruytlaan is de centrale laan voor voetgangers en fietsers 
en verbindt alle nieuwe en oude gebouwen op het terrein. De 
materialisatie bestaat uit verschillende vormen van verharding 
in warme tinten. Twee rijen prunussen begeleiden de laan en 
geven haar een statig aanzicht.



Zicht op de centrale Fruytlaan en het plein der techniek



De proeftuinen

De tuinen liggen tussen de onderwijsgebouwen in en zijn het 
verlengde van de lesruimten. Ze worden op thema van de 
Mechelse groentestreek ingericht met fruit- en notenbomen 
en groenteplanten, elk met zijn eigen identiteit en een 
tuinachtige inrichting. Diverse objecten en studieprojecten 
kunnen hier bij mooi weer getest en/of uitgevoerd worden, 
als in een openlucht werkplaats.
Daar waar de tuinen overgaan in het ecopark worden verschil-
lende sportvoorzieningen aangelegd waaronder het huidige 
sportveld voor de studentenhome, die passen binnen de 
bestemming “recreatiegebied” van het huidige gewestplan.
Aan de rand van de proeftuinen, bij de Fruitenborglei, is een 
zone gereserveerd voor spin-off bedrijven. Deze gebouwen 
krijgen een paviljoenachtige uitstraling en staan vrij in de 
tuinen.



Voor afbeelding een beeld gebruiken. De beelden mogen binnen het kader vrij vormgegeven 
worden.

Proeftuinen en spin-off



Spelregels voor het bouwen

Voor de nieuwe gebouwen worden onderstaande randvoor-
waarden voorgesteld:

1. De nieuwe onderwijsgebouwen zijn 3 tot maximaal 4 lagen 
hoog. Voor de spin-off bedrijven wordt een uitzondering 
gemaakt; enkele van deze paviljoens kunnen met maximaal 
6 verdiepingen als “torens” de rand van het campuster-
rein markeren. Zij zijn het gezicht van de campus naar het 
spoor.
2. De gebouwen zijn compact vormgegeven, er wordt 
gebouwd tot aan de rooilijn en er zijn geen uitkragingen. 
Terugliggende delen en insnijdingen ter plekke van entrees 
of als verbijzondering in de gevel.
3. Alle bebouwing heeft platte daken. Installaties worden 
zoveel mogelijk opgenomen in het gebouw, niet als “losse” 
opbouwen op het dak.
4. Voor de bebouwing aan de Fruytlaan is de zijde aan de 
laan de meest representatieve gevel. Entrees liggen aan deze 
zijde of tussen de gebouwen. 
5. Alle gebouwen zijn alzijdig georiënteerd en hebben geen 
achterkant. Blinde muren op maaiveldniveau dienen vermeden 
te worden.
6. Publieke functies worden zoveel mogelijk in de plint aan 
de zijde van het Plein der techniek gepositioneerd.
7. Gebouwde voorzieningen t.b.v. de expeditie zijn opgenomen 
in de gebouwen.
8. Materialen zijn van natuurlijke aard, duurzaam en kleureigen: 
hout, metaal, glas, cortenstaal, warme baksteen of natuursteen. 
Materialen die niet mooi verouderen dienen vermeden te 
worden.

4. de meest representatieve gevel is aan de 
Fruytlaan, entrees aan deze zijde of tussen 
de gebouwen. 

1. hoogte 3 tot maximaal 4 lagen. 2. bouwen tot aan de rooilijn, geen uit-
kragingen, evt wel terugliggende delen en 
insnijdingen

3. platte daken, installaties opgenomen in 
het gebouw

5. alzijdige oriëntatie, geen blinde muren op 
maaiveldniveau

7. gebouwde voorzieningen t.b.v. expeditie 
zijn opgenomen in de gebouwen.

6. publieke functies in de plint aan de zijde 
van het plein der techniek

8. duurzame materialen die mooi verouderen: bijvoorbeeld warme baksteen of cortenstaal, natuursteen, glas



Indien op korte termijn een locatie wordt gezocht voor 
nieuwbouw, kan op basis van het masterplan bepaald worden 
wat de mogelijke bouwlocaties zijn. Van belang bij de keuze 
van de locatie zijn de volgende afwegingen:
•	 De	nieuwbouw	is	de	eerste	stap	in	de	fasering	en	is	een	
voorbode van de ambitie en kwaliteiten van het masterplan, 
zowel voor de openbare ruimte als voor de architectuur. 
•	 Het	is	een	kans	om	de	kwaliteit	van	het	campusterrein	
al op korte termijn te verbeteren. Daarom moet de plek 
strategisch gekozen worden, daar waar de nieuwbouw nu 
het meest kan betekenen voor de uitstraling van de campus. 
Behalve voor de bouw van een nieuw onderwijsgebouw, 
adviseren wij op korte termijn ook enig budget vrij te maken 
voor enkele aanpassingen in de openbare ruimte om de 
kwaliteit hiervan te verbeteren.
•	 Daarnaast	fungeert	de	nieuwbouw	als	“pilotproject”,	
een voorbeeldproject voor volgende ontwikkelingen. Dit 
betekent een hoge ambitieniveau voor architectuur en 
materialisatie.

Vanuit de analyse van de plek kwam met name naar voren 
dat:
1. De oriëntatie op het campusterrein verbeterd dient te 
worden, evenals de zichtbaarheid van de entree naar het 
hoofdgebouw.
2. Er behoefte is aan kwalitatief hoogwaardige openbare 
ruimte, plekken met verblijfswaarde die bijdragen aan het 
“campusgevoel”.

Op basis van bovenstaande wordt gekozen voor de locatie 
naast blok M (O) omdat dan het entreegebied van het 
hoofdgebouw in de ontwikkeling kan worden betrokken.

Fase 1: Vandaag bouwen voor morgen

o

mogelijke bouwlocaties numasterplan



stap 1: sportveld verplaatsen en vrijgekomen ruimte inrichten als parking stap 2: nieuwbouw van programma

stap 3: sloop van blok M en inrichting van openbaar plein

Fase 1: Fasering

stap 4: aanleg van de groene Fruytlaan



Fase 1: Het nieuwe gezicht van de campus

Situatie eind fase 1 met nieuwbouw, nieuw entreeplein en bomenlaan



eind fase 1: zicht op de nieuwbouw en de entree van het hoofdgebouw vanaf het plein, links het auditoriumgebouw



Plattegronden en flexibiliteit

Op basis van de projectdefinitie en het programma van eisen 
werd de volgende ruimtebehoefte bepaald:
Onderzoekslabo duurzame technieken  400m² (pve)
Burelen voor 10 onderzoekers   100m²
Kleedkamers/douches en fietsenstalling  100m²
ICT burelen 4 à 5 personen   45m²
Magazijn       50m² (pve)
Atelier       50m² (pve)
Serverruimte     100m² (pve)
Beheer burelen 3 à 4 personen   35m²
Burelen 2x 1 persoon    20m²
Magazijn       300m² (pve)
Atelier       100m² (pve)
Garage       50m² (pve)
Conferentieruimte 50 personen   75m²
Totaal         1425m² funct. nuttig vloeropp.
Totaal volume = 1,5 x 1425m² = 2140m² bruto vloeropp.
NB: tarra = 1,5 ivm mogelijke kantoren en onderwijsruimten

Bovenstaande is een zeer gemengd programma. De vraag is 
of deze onderdelen op lange termijn samen in één gebouw 
moeten worden gehuisvest. Daarnaast is de locatie voor de 
nieuwbouw een prominente plek aan het nieuwe plein en 
daarom zeer geschikt voor publieke, representatieve functies. 
Omdat de plek naast het huidige auditoriumgebouw ligt, kan 
de conferentieruimte hier goed gepland worden en bijvoor-
beeld ook een nieuw cafetaria of de studentenadministratie. 
Doel is hier functies te huisvesten die met het oog op de 
toekomstige ontwikkelingen van het masterplan altijd in dit 
gebouw kunnen blijven. Een en ander is in overleg met de 
opdrachtgever nader te bepalen.

Voor het ontwerp van de nieuwbouw gaan wij daarom 
uit van een gebouw in 3 bouwlagen met een ruimtebe-
hoefte van 1425m² fno / 2140m² bvo en nader te bepalen 
programma. De ruimte die na de nieuwbouw vrijkomt in het 
hoofdgebouw kan heringericht worden voor de functies die 
in de nieuwbouw geen plek krijgen.

Voor het ontwerp is een vrije constructie gedacht. Een open 
kolomstructuur op een stramien van 7,20m x 7,20m met 
flexibele plattegronden en een ruimtereservering voor vides. 
Hierbinnen zijn talloze mogelijkheden voor inrichting mogelijk. 
Nevenstaand zijn 2 varianten. In beide varianten zijn uitbrei-
dingen in de toekomst goed mogelijk.

begane grond

variant A

1e verdieping - open basisplattegrond

2e verdieping - mogelijke indeling voor verschillende 
kantoorconcepten en uitbreidingen in de toekomst

begane grond

variant B

1e verdieping - open basisplattegrond

2e verdieping - mogelijke indeling voor diverse onder-
wijsruimtes en uitbreidingen in de toekomst

plattegronden schaal 1:500



Voor afbeelding een beeld gebruiken. De beelden mogen binnen het kader vrij vormgegeven 
worden.

In elk ontwerpproces is ons uitgangspunt het realiseren van 
een gebouw dat stimuleert en waar een ieder – opdrachtgever, 
gebruiker, buurtbewoner, wijk, stad - trots op is. De betekenis 
van de functie op de specifieke plek geldt als startpunt. Zo 
ontstaat een ontwerp dat geworteld is in de locatie maar wel 
degelijk opvalt, dat herkenbaar is en uitnodigt; zowel eigen 
als bijzonder is.

Zonder concrete functie maar wel op een specifieke plek en 
als voorbeeldproject voor verdere ontwikkelingen, kunnen 
wij ons al enig beeld vormen voor deze opgave. Uitgaande 
van een gebouw voor studenten en medewerkers van de 
campus, willen we graag een nieuwbouw ontwerpen die past 
in zijn omgeving. Een uitnodigend gebouw dat een goede 
aanvulling is op de zakelijke gebouwen die nu op het campus-
terrein staan. Een stevig, volgens het masterplan rechthoekig 
volume met horizontale raampartijen voor kantoren en/of 
onderwijsruimten en grotere openingen ter plaatse van de 
bijzondere functies zoals entree en horeca.
De technische detaillering van puien en raampartijen 
contrasteert met het ambachtelijk materiaal van de gevel: 
een lokale, warme baksteen als aanvulling op het huidige 
materiaalgebruik.

Vormgeving en materialisatie

Zicht vanaf de entree van het hoofdgebouw naar de nieuwbouw en het auditorium



Interieur voor een onderwijsgebouw

De gebouwde omgeving heeft invloed op studenten en 
medewerkers net zoals het onderwijs zelf dat heeft. Het 
gebouw vormt en ondersteunt studenten en medewerkers 
zowel in cognitief, sociaal-emotioneel als motorisch opzicht. 
Middels architectonische middelen willen we hierop inspelen. 
In eerste plaats moet het gebouw goed functioneren voor 
het gebruik waar het voor bedoeld is. Daarnaast moet het de 
gebruikers uitdagen en bijzondere plekken hebben. Als gebouw 
voor een technische hogeschool moet het iets vertellen over 
hoe de constructie en installaties werken. En bovenal moet 
het een prettige ruimte zijn om in te verblijven.

In het gebouw geeft een hart of centrum ruimte en inhoud aan 
de identiteit van de functies. Een ruimte waar je binnenkomt 
en waar je het overzicht over de verschillende functies en 
opbouw krijgt, zonder dat deze formeel zijn geschakeld; een 
plek om te ontmoeten, waar omheen een diversiteit aan 
flexibele ruimtes ligt.

De vrije constructie geeft de gebruiker de mogelijkheid om 
het gebouw aan te passen aan voortschrijdende inzichten 
en veranderende onderwijsopvattingen. Gebruik van daglicht, 
kleur en duurzame, natuurlijke materialen geven het interieur 
een eigen identiteit die past bij de cultuur van de campus. 
Vides brengen licht en lucht in het gebouw. Ze maken dat 
de gebruikers elkaar zien en gezien worden en bevorderen 
hiermee spontane ontmoetingen. Studenten en medewerkers 
kunnen invloed hebben op de ruimtes door een aantal 
plekken zelf vorm te geven of hun projecten te presenteren. 
Zodat het gebouw echt van hen wordt en het “thuisgevoel” 
overheerst. Een onderwijsgebouw komt pas tot leven wanneer 
alle gebruikers het omarmen.

Principedoorsnede nieuwbouw - variant A

Interieur van het Opleidingsinstituut voor Zorg en Welzijn als referentie voor de sfeer van een onderwijsgebouw



Fase 2: Wonen in de tuinen

De nieuwe studentenhome
Na de realisatie van de eerste nieuwbouw moet bestudeerd 
worden waar de nieuwe studentenhome een plek kan krijgen. 
Hierbij spelen diverse overwegingen een rol, waarvan velen 
nu nog niet te overzien zijn. Ook hier zijn weer verschillende 
mogelijkheden. Een geschikte locatie lijkt ons, in verband met 
de latere fasering van het nieuwe hoofdgebouw, de plek 
naast de uitbreiding voor het lascentrum. Afhankelijk van het 
programma kan de studentenhome wellicht ook als “paviljoen” 
in de zone voor de spin-offbedrijven gevestigd worden.

stap 5: bouw van Home De Nayer, nieuwe studentenhuisvesting stap 6: sloop van de oude studentenhome en inrichting als groengebied



stap 7: nieuwbouw hoofdgebouw, gedeeltelijke sloop van het oude hoofdgebouw, voltooiing Fruytlaan en aanleg van het plein 
der techniek met parkeren.

stap 8: sloop van bestaande hoofdgebouw en vervangende nieuwbouw of herstel binnen het masterplan

stap 10: eindfase inclusief extra programma en uitbreidingen voor spin-offstap 9: nieuwbouw van vleugel binnen het kader van het masterplan (extra programma mogelijk)

Fase 3: de toekomstFasering fase 3



Maatregelen voor duurzame stedenbouw

Kwaliteit openbare ruimte
De ruimte tussen de gebouwen moet een aantrekkelijke 
verblijfsruimte worden. Hier dragen functiemenging (wonen, 
werken, studeren en recreeren) en de vervanging van asfalt 
door locale planten en bomen aan bij. Een rijke beplanting 
bindt het fijnstof uit de lucht en de groei van bomen draagt 
bij aan de CO2 compensatie. De uitbreiding van kwalitatief 
hoogwaardig groen levert een positieve bijdrage aan het 
welzijn van de gebruikers en waarborgt de leefbaarheid op 
lange termijn. 

Biodiversiteit
Het versterken van het groene karakter van de openbare 
ruimte zal ook de flora en fauna stimuleren. In plaats van 
harde scheidingen worden zachte, in elkaar overlopende 
zones ingericht, met een grote diversiteit aan beplanting die 
op zijn beurt een diversiteit aan bewoners aantrekt. 

Water
Het regenwater van de daken kan subtiel in de openbare 
ruimte ondergebracht worden door middel van vijvers en 
zichtbare kanalen. Het groen bevordert de infiltratie van 
regenwater waardoor het riool wordt ontlast.

Compactheid
Door te bouwen in een hoge dichtheid wordt de ruimte 
beter benut. Gestapelde vloeroppervlakte levert een grotere 
buitenruimte op en vermindert de ecologische voetafdruk 
(minder materiaalgebruik).

Flexibiliteit
Door de zonering van de infrastructuur en ondergrondse 
kabels en leidingen langs de assen, zijn de bouwvelden in het 
stedenbouwkundig plan maximaal flexibel indeelbaar.

Materialisering/inrichting
Door de keuze van duurzame, onderhoudsarme materialen 
die mooi verouderen blijft de buitenruimte aantrekkelijk.

Energiebalans
In plaats van enkel naar een gebouw te kijken moet de campus 
als geheel gezien worden. Mogelijke energie- en warmte 
overschotten kunnen dan efficiënter gebruikt worden. 

Een duurzame campus ...



Maatregelen voor een duurzaam gebouw

Energie
Gebruik plat dak als energiecollector voor duurzame ener-
gieopwekking. Onzichtbare geïntegreerde buizenregister en 
PV-cellen nemen geen extra ruimte in beslag. Zorg voor 
verlaging van de EPC waarde. Het biedt de mogelijkheid 
om een energieneutraal gebouw te realiseren. Er is ook een 
mogelijkheid om warmte-koude-opslag in de bodem toe te 
passen in combinatie met de nieuw te realiseren campus. 
Hybride ventilatie toepassen: altijd natuurlijk ventileren 
wanneer mogelijk, anders mechanisch ventileren met warm-
teterugwinning. Energiebeheersingssysteem toepassen: maakt 
gebruikspatroon inzichtelijk en kan invloed op gedrag van 
gebruiker hebben.

Constructie
Gebouw zo compact en licht mogelijk maken. Gebruik van 
minder materiaal is voor het milieu minder belastend. Open 
conctructie ivm flexibiliteit.

Licht
Gevels met overstekken fungeren als zonwerende luifels. 
Beglazing is isolerend en zonwerend, zo nodig buitenzon-
wering toepassen. Kunstverlichting op bewegingsdetectoren 
en daglichtregeling. 

Lucht
Gebouw is beschut tegen de heersende wind door groene 
buffer. Gevels uit onderhoudsvrije materialen die lang meegaan. 
Gebruik schoorsteeneffect van centrale ruimte om ‘s nachts 
te koelen.

Water
Dakoppervlakte gebruiken om regenwater op te vangen. 
Regenbuffering. Dit water is te gebruiken voor sanitair. Het 
water op het dak zorgt voor koeling aan zuidkant van het 
gebouw in zomersituatie. In gebouw waterbesparende kranen 
en spoelreservoirs toepassen.

Gezondheid
Materialen worden oordeelkundig gekozen op basis van lage 
belasting op milieu en recyclebaarheid, bij voorkeur afkomstig 
uit Belgie. Sloopafval hergebruiken of gescheiden afvoeren. 
De binnenomgeving wordt vervaardigd uit anti-stof en anti-
allergische materialen die ook weinig onderhoud vergen. 
Natuurlijke ventilatie en te openen ramen zorgen voor een 
extra gezond binnenklimaat.

... met duurzame gebouwen



Aanbeveling

Campus De Nayer heeft een prachtige, landelijke locatie ter 
beschikking. Met het ontwerp voor een masterplan heeft De 
Nayer de kans om de kwaliteiten van het terrein te verbeteren 
waardoor er een mooie plek ontstaat waar mensen graag 
werken en studeren. Voor ons als architecten een bijzondere 
en uitdagende opgave waar we graag en vol enthousiasme 
aan werken.

Dit plan is een eerste schets van onze visie op deze opgave. 
Een kader waarbinnen veel ruimte is voor inbreng en ontwik-
keling. Deze visie is tot stand gekomen aan de hand van alle 
informatie die wij gekregen hebben, echter zonder dialoog 
met opdrachtgever en andere partijen. Graag zouden wij deze 
visie met de inbreng van alle betrokkenen nader uitwerken 
en zo een ontwerp realiseren dat past binnen de cultuur van 
Campus De Nayer en bij Sint-Katelijne-Waver, een campus 
waar alle betrokkenen trots op zijn.


