
SUPER
STUDIO

 
ATELIER 

VRT

2801C



1  Atelier in het park
2  Een compact media-atelier
3  De studio’s
4  Het Atelier en de Toren
5  Het ‘Warehouse’
6  Een performant gebouw
7-10 Technisch memorandum



3

Het ontwerp voor een nieuw mediagebouw voor 
VRT is een culturele opgave. VRT is de belangrijk-
ste cultuurdrager in België.
 Wat is een mediagebouw vandaag, op een mo-
ment waar nieuwe media conventioneel tv kijken en 
radio beluisteren onder druk zetten? 
 Wat is de vorm van een ideale plek waar ‘inhoud’ 
op verschillende manieren wordt geproduceerd om 
dan in relatieve onafhankelijkheid de ether in te 
worden gestuurd, een plek waar maken en tonen 
soms dichte buren zijn, soms afstand nemen? 
 De VRT, als publieke omroep is een wendbaar, 
open en breed orgaan met open vizier. Het nieuwe 
gebouw moet die activiteit een ruimte geven. Wend-
baar, breed en open: een Atelier voor de productie. 
 Atelier VRT is een compact gebouw dat de cre-
atieve werksfeer centraal stelt in een volume met 
korte looplijnen en efficiënte overlappingen. 
 Het gebouw is zowel horizontaal als verticaal 
georganizeerd, in een poging productie en uitzen-
den te verweven.
 Atelier VRT is een publiek gebouw, met een dui-
delijk publieke plint en een open en toegankelijke 
werkstructuur. Een helder architectonisch concept 
dient dit op een leesbare manier te structureren.
 Atelier VRT vertaalt duurzaamheid in weerstand. 
De architectuur is tegelijk open en specifiek en biedt 
een kader voor de media van vandaag, morgen en 
over twintig jaar, wetende dat die media razendsnel 
evolueert.
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1
Atelier in het park

 Het mediapark is een gebied waarop een volledig nieuw stede-
bouwkundig plan wordt geprojecteerd. De situatie van vandaag is 
totaal verschillend van haar veronderstelde toekomst. Het project 
VRT zal zich bevinden in het midden van het park, en te midden van 
wonen en werken in hoge dichtheid. Atelier VRT – en het gebouw 
voor de RTBF – wordt ankerpunt in die ambitieuze ontwikkeling en 
moet functioneren voor, tijdens en na de transformatie. 
 Atelier VRT is de pionier, een liaison tussen vandaag en de ge-
projecteerde toekomst. Het is belangrijk dat het gebouw onmiddel-
lijk de stedelijke ambitie van dit stadsdeel kan representeren, zelfs al 
laten toekomstige ontwikkelingen op zich wachten. 
 Daarom heeft Atelier VRT de ambitie orde te scheppen, op 
een heldere manier, met minimale footprint. Zo creëert het gebouw 
ruimte, laat ze de ontwikkeling van het masterplan in verschil-
lende snelheden toe, en neemt maximaal afstand van de bestaande 
woongebouwen.
  Atelier VRT is alzijdig, zonder achterkanten. Toch heeft Atelier 
VRT duidelijke toegangen: een hoofdentrée aan het mediaplein en 
een logische logistieke ontsluiting vanuit de Evenepoelstraat.
 Het landschapsontwerp incorporeert de verschillende zones in 
het toekomstige park. Mineraal tussen de omroepgebouwen, sport en 
leisure in relatie tot de bestaande bebouwing en een tijdelijk groen-
landschap als basis voor toekomstige aanplanting.

Alzijdig gebouw

Het concept masterplan van team François 
Leclercq vormt de basis voor het gepresenteerde 
gebouwconcept, maar het gebouw heeft ook een 
zekere autonomie, gezien het masterplan nog 
niet is vastgesteld en mogelijk onderhevig is aan 
verandering. Een zelfstandige architectonische 
identiteit past bij de status van de VRT als instituut en 
de bijzondere rol van het gebouw in het masterplan. 
Dit komt tot uitdrukking in de zuivere geometrische 
volumeopbouw en de alzijdige expressie. Het 
gebouw heeft geen ‘achterkant’ en sluit aan op 
de omgeving met een cilindervormig volume. Het 
landschap is alzijdig publiek toegankelijk. Rondom het 
gebouw is voldoende ruimte voor een kwalitatieve 
landschappelijke aansluiting met het naastgelegen 
wooncomplex. Dit biedt een aangenaam uitzicht voor 
zowel de woningen als de VRT medewerkers.

Contextueel

Het gebouwvolume gaat diverse relaties aan met 
de context. De oriëntatie van het volume is parallel 
aan de bestaande VRT gebouwen, de Reyerslaan 
en de bebouwing in de wijk. Dit geeft het gebouw 
richting. De entree ligt aan de belangrijkste publieke 
ruimte en wordt gemarkeerd door de excentrisch 
gepositioneerde toren die als een baken zichtbaar 
is vanaf de Reyerslaan en vanuit het park. Deze 
zuidelijke positie van het hoogteaccent is gunstig om 
slagschaduw op de naastgelegen woningen tot een 
minimum te beperken. 

Activering assen

De VRT heeft een belangrijke positie op de kruising 
van de twee assen in het concept masterplan: het 
regionale park en de verbinding tussen de buurten. 
De VRT activeert deze assen door de positie van de 
entree en lobby en door het publiek toegankelijke café 
dat een buitenterras op de zon heeft.

Luwe hellingen

De topografie krijgt een meer geleidelijke overgang 
in hoogteverschillen, waardoor de toegankelijkheid 
verbetert. Eerder dan in het masterplan start de 
helling al bij de Henri van Evenepoelstraat en loopt 
zo over langere lengte op naar het plein tussen VRT 
en RTBF. De topografie sluit daardoor aan op peilen 
van het historische landschap en het peil van de 
aangrenzende kavel van de woontorens. Het gebouw 
maakt gebruik van de hoogteverschillen door de 
toegang voor logistiek en parkeren te situeren aan de 
lage zijde (+68 m) en de toegang voor voetgangers 
en publiek aan het plein (+74m). De hellinggraden 
zijn maximaal 5%.

Landschapskwartieren

Het gebouwvolume heeft een oversteek boven de 
publiek ruimte en zorgt zo voor een graduele overgang 
tussen de plint van het gebouw en de publiek ruimte. 
De oversteken zijn het meest uitgesproken in de vier 
hoeken. Elke hoek krijgt een specifieke uitwerking die 
de relatie met de omgeving versterkt. 

Atelier VRT: een stapeling van stedenbouwkundige strategieën

Atelier VRT in huidige context

Atelier VRT in plan Leclercq

Atelier VRT in alternatieve uitwerking masterplan
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Ensemble met RTBF

De inkom, de toren en één van de atriums richten zich 
naar de toekomstige RTBF. De publiek ruimte tussen 
de gebouwen wordt een belangrijke ontmoetingsplek 
als ook de publieke functies op de begane grond 
van beide gebouwen. Op termijn kunnen beide een 
krachtig ensemble vormen in het mediapark. 

Fasering

Gezien de compacte vorm van het gebouw, wordt 
niet de hele kavel benut. Daardoor is er meer ruimte 
voor groen en/of bijkomende ruimte voor bebouwing 
in het masterplan. De bovengrondse delen van het 
gebouw houden voldoende afstand van de bestaande 
VRT gebouwen en de kavelgrens zodat het alzijdig 
toegankelijk is voor dienstvoertuigen en dat er tijdens 
de bouwfase voldoende ruimte is voor de bestaande 
logistieke toegang. 

Tijdelijk landschap

Voor de aanvangsfases van het masterplan is met 
beperkt budget een tijdelijke landschapsaanleg 
mogelijk, die de toekomstige rol als openbaar park 
en aangename woon- en werkomgeving al mogelijk 
maken. Een groene as legt een structurerende 
verbinding doorheen het bos, van de VRT naar de 
aangrenzende wijk, dankzij het verwijderen van de 
ongebruikte sporthal en -veld. De heuvels van de 
schietbaan worden deels behouden als bijzondere 
parkelementen, die later gemakkelijk in de campus 

kunnen worden opgenomen. Kleine ingrepen 
verbeteren de belevingswaarde van de heuvels en de 
aansluiting van het park op de omgeving.    

Mobiliteit

Het ontwerpteam stelt vragen bij de visie 
op mobiliteit zoals verwoord in het concept 
masterplan: ca. 400.000 m2 programma wordt 
enkel ontsloten via ontsluitingswegen door de wijk 
en bestaande dienstwegen. De omroepgebouwen 
komen aanzienlijk verder te liggen van de 
openbaarvervoersknooppunten, dus bijkomende 
maatregelen zoals pendeldiensten naar vb. 
Brussel Noordstation bieden mogelijk uitkomst. 
Ook structuren voor fietspaden en aangename 
voetgangersroutes naar openbaar vervoer verdienen 
nadere aandacht. Oplossingen voor een goede 
ontsluiting kunnen worden geconcipieerd op schaal 
van het hele mediapark.brussel, maar dit overstijgt 
het kader van de Open Oproep.

Atelier VRT respecteert de bestaande bebouwing

Atelier VRT activeert assen 
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2
Een compact media-atelier 

 VRT is een kwalitatief en hoogstaand mediabedrijf, de optimale 
uitwisseling van mensen en ideeën is het uitgangspunt. Wij kiezen 
daarom voor een specifiek ‘dik’ gebouw in plaats van generiek 
kantoorgebouw. 
 Atelier VRT is opgebouwd uit vier eenvoudige overzichtelijke 
volumes die op elkaar zijn gestapeld. Elk volume is een bijzonder 
bouwtype, ontwikkeld als een gepast antwoord op een specifiek 
onderdeel van het programma. 
 De verschillende gebouwtypes zijn secuur op elkaar gestapeld 
om maximale synergie te verwezenlijken en zo een goed werkbare 
machine – een super-studio – te creëren. 
 De Toren vorm het baken van Atelier VRT, hij biedt overzicht en 
werkt als referentiepunt.
 Het Atelier is een groot werkhuis die in zijn bijzondere maat een 
maximum aan shortcuts en nabijheid creëert voor de werkplekken, 
telkens in relatie met het landschap en de stad. 
 De Studio Cilinder omvat alle grote opnamestudios en de 
meest publieke functies van Atelier VRT. Die ruimtes zijn makkelijk 
toegankelijk, en kunnen grote groepen aan. 
 ‘The Warehouse’ is een logistieke container van maximale 
oppervlakte en minimale perimeter, een efficiënte machine makkelijk 
toegankelijk en bereikbaar.

Toren

Kazimir Malevich: Black Circle 

Ateliers

Studio’s

Warehouse

Toren

Een kenmerkend onderdeel van omroepgebouwen, 
zoals ook het Flageygebouw, is de antennetoren. 
Ook de VRT krijgt een hoogteaccent die het gebouw 
goed zichtbaar maakt vanaf de Reyerslaan en een 
relatie aangaat met de overige hoogbouw in het 
masterplan en de bestaande VRT-toren. De efficiënte 
kantoortoren huisvest de clusters Media, Beleid & 
HR en Algemene diensten. In de basis van de toren 
bevindt zich de lunchruimte met toegang tot het 
dakterras op de ateliers. Op het dak van de toren 
staat het antennepark.

Het Atelier

Boven de cilinder kraagt een vierkante bovenbouw 
uit boven de publieke ruimte. De vier hoeken geven 
richting aan de cirkel en markeren verschillende zones 
in de plint, waaronder de inkom van het gebouw in 
de zuidwestelijke hoek. In deze onconventionele 
werkomgeving worden de clusters voor Nieuws-
Sport,  Radio, Televisie, Technologie & Operaties 
gegroepeerd. De werkomgeving stimuleert de 
interactie en creativiteit tussen deze clusters.

De Studio’s

Om de alzijdigheid te benadrukken en om routes en 
landschap om het gebouw heen te verbinden, heeft de 
begane grond de vorm van een cilinder. De vorm van de 
cilinder is alzijdig, maar de programmatie in de begane 
grond lagen is dat niet en gaat specifieke relaties aan 
met de context. De publieksfuncties en entree liggen 
aan de parkstrook, de minder publieke programma’s 
aan het landschap in de richting van de woontorens. Dit 
volume huisvest de inkomhal, de publieksruimtes, de 
studio’s, de gemeenschappelijke kantoorvoorzieningen, 
het controlecentrum en de loges.

Warehouse

De magazijnen, logistiek en parkeren van personeel, 
productiewagens en dienstvoertuigen vinden plaats 
in een uiterst compact volume onder het maaiveld. 
De entree voor logistiek en de parkeergarage 
maakt gebruik van het hoogteverschil in de site. De 
logistieke zone is overdekt en hindert de naastgelegen 
woningen minimaal. 

De stapeling

De stapeling zorgt voor een optimale interactie 
tussen de programmaonderdelen, zowel binnen elk 
gebouwdeel als tussen gebouwdelen onderling. Zo 
ligt het magazijn net onder de studio’s en ligt de 
Nieuws&Actua vlak boven de studio’s. De lunchruimte 
is centraal gelegen tussen de kantoortoren en 
creatieve werkvloeren. De centrale traphal vormt 
de primaire circulatieruimte, ontmoetingsplek en 
oriëntatiepunt. Dit centrale atrium maakt de interne 
organisatie van het gebouw leesbaar. Het verbindt de 
ingang met alle bovenliggende atelierlagen via een 
uitnodigende trap. Aan dit centrale atrium liggen ook 
de primaire en secundaire liftkernen. De structurele 
kernen lopen over de verschillende typologieën door. 
Ze vormen samen één werkend gebouw.
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De Toren

Antennepark

Datacentre

Administratie

HR

Media

Restaurant en Lunchruimte

Radio / TV productie

Radio / Technologie / Operations

Logistiek

Magazijn

Parking

Het Atelier

De Studio’s

Warehouse



Een logische organisatie van de toegangscontrole

Een logische indeling in zones rondom de studio’s

Dwarse wanden creëren kamers

Basistructuur van kernen en parallelle wanden
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3
De studio’s 

De studios zijn georganiseerd in een cilinder die de grond is ingeduwd.
 Een set aan parallelle muren organiseert de toegangen en 
de hoogteverschillen. Tussen de parallelle muren bevind zich de 
publiekscirculatie met directe toegang tot alle studio’s. Dezelfde zone 
vormt ook het open auditorium voor bijzondere evenenten. 
 Rondom de studio’s is er directe toegang vanuit de logistieke 
straat georganiseerd op de lagergelegen verdieping.
 De entreezone is afgescheiden van de publiekscirculatie 
door middel van een zone met vergaderzalen een een bistro-
publieksrestaurant. Vanuit de entree maakt de roltrap toegang tot  
het ‘Atelier’.
 De studio’s zijn rechstreeks verbonden met de facilitaire straat 
en de opslagruimtes voor wisseldecors op het logistieke niveau onder 
het maaiveld.
 

Studio’s

De studio en publieksfuncties zijn gestructureerd in 
parallelle stoken. De cirkel wordt opgedeeld in kwar-
tieren waarbinnen een bepaald programma wordt 
gerealiseerd. Aan de pleinzijde ligt de entree van het 
gebouw, met shop en publiekscafé. De receptie ligt in 
een publiek foyer waar plaats is voor wisselende ex-
posities. Centraal ligt een verzonken publiekstoegang 
tot de studio’s waar ook het auditorium onderdeel van 
uitmaakt. Ten noorden van de grote studio’s ligt de 
‘back of house’, de loges, make-up en VIP ruimtes. 
Boven de kleine studio’s liggen de gemeenschappe-
lijke kantoorvoorzieningen en vergaderzalen. 

De logische opdeling in kwartieren zorgt ook voor 
een eenvoudig te organiseren toegangscontrole. In de 
foyer splitsen gebruikersstromen op: personeel gaat 
rechtdoor via de toegangscontrole naar de trap en 
liftkern. Studiogasten (VIP) gaan rechtsom, langs het 
auditorium naar VIP-ruimte, publiek gaat linksom naar 
de eventruimte van waaruit ze eenvoudig de studio’s 
kunnen bereiken. 

Gevel van de studio’s

Het studiovolume heeft een continue gekromde gevel 
die geleed wordt overeenkomstig de stroken. Som-
mige segmenten zijn volledig beglaasd, andere zijn 
gesloten. De gesloten delen krijgen een vlak metalen 
gevel die de kromming volgt, het metaal krijgt ver-
schillende oppervlaktebewerkingen, soms gesloten, 
soms geperforeerd, mat of glanzend. Delen van de 
gevel worden benut als mediagevel.

Interieur

Het interieur wordt gekarakteriseerd door parallele, 
hoge wanden in zichtbeton. Deze wanden vormen 
langgerekte binnenruimtes met diverse breedtes. De 
hoofdwand, wand van de studio’s, is een media-wand: 
hierop wordt informatie gecommuniceerd. De wand 
wordt ontwikkeld samen met een kunstenaar, het werk 
is gebaseerd op zijn interpratie van chroma key en het 
visueel vereenvoudigen van informatie. We zijn ervan 
overtuigd dat het voor een media-gebouw belangrijk is 
om kunst te integreren met informatie.

Studiovloer

Alle TV-studio’s bevinden zich op een vlakke stu-
diovloer op één niveau (peil + 67,5). De foyer met 
publiekstoegang ligt centraal. Make-up en loges zijn 
verbonden via de secundaire liftkern met de studio-
vloer. De facilitaire straat loopt buitenom en biedt 
toegang met decors tot elke studio. Decorberging en 
atelier zijn verbonden met de facilitaire straat. Door 
het verloop in topografie wordt de studiolaag zicht-
baar vanuit de westelijke buitenruimte. Dit biedt een 
interessant zicht en brengt daglicht in de decorateliers 
en facilitaire straat. 
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OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

1

NIVEAU 0 – 74.00 m
1.0
1.1
313 314.0 m²
1.2
29 281.0 m²
135 32.0 m²
263 26.0 m²
1.3
312 172.0 m²
1.4
201 VIP1 147.0 m²
204 Make-up 1 75.0 m²
206 40.0 m²
212 124.0 m²
213-220 21.0 m²
252 21.0 m²
253 21.0 m²
221 21.0 m²
222 21.0 m²
226 70.0 m²

1.9

311 250.0 m²

Specifiek voorbestemde ruimtes
Inkomhal
Inkomhal
Event- / publieksruimte
Event- / publieksruimte
Regie eventruimte
Opslaglokaal eventruimte
Lunchruimte
Lunchruimte – café
Studiozone met publiek

Kapsterlokaal
Voorraadlokaal voor kledij
Modulaire loge
Modulaire loge
Modulaire loge
Loge nieuwsankers
Loge nieuwsankers
Wachtruimte

Specifieke gemeenschappelijke voorzieningen

Auditorium 120 personen

20

VIP

Gasten

Personeel

PLAN STUDIO’S - NIVEAU 74.00 - 1/250 

Publiek
Tours
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OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

1

NIVEAU 1 – 77.60 m

1.0

1.4
202 VIP2 56.0 m²
205 Make-up 2 42.0 m²
209 31.0 m²
210 35.0 m²
212 124.0 m²
223 21.0 m²
224 50.0 m²
225 57.0 m²
227 18.0 m²
230 66.0 m²
1.9
317 100.0 m²
315 EHBO 18.0 m²
319 21.0 m²
2.
2.0
302 Meeting room 40 p., 2 98.0 m²
306 Training room 20 p., 1 43.0 m²
307 Training room 20 p., 2 43.0 m²

Specifiek voorbestemde ruimtes

Studiozone met publiek

Polyvalente ruimte 2
Lokaal vloerverantwoordelijken
Voorraadlokaal voor kledij
Loge nieuwsankers
productielokaal 1
productielokaal 2
Werkplek weerman
Voorraadlokaal voor styliste
Specifieke gemeenschappelijke voorzieningen
Medische dienst

Rokerslokaal
Generieke werkomgevingen
Gemeenschappelijke kantoorvoorzieningen

OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

NIVEAU 2 – 81.20 m
1.0
212 124.0 m²
1.5
129 251.0 m²
51 110.0 m²
128 172.0 m²
127 9.0 m²
133 17.0 m²
134 17.0 m²
1.9
305 195.0 m²
1.10
3000 490.0 m²
2.
2.0
302 Meeting room 40 p., 2 98.0 m²
308 Training room 20 p., 3 44.0 m²
309 Training room 20 p., 4 67.0 m²
2.7
122 72.0 m²
123 46.0 m²
124 48.0 m²
125 137.0 m²
126 147.0 m²
27 Radio studio HCK 21.0 m²
28 25.0 m²

Specifiek voorbestemde ruimtes
Voorraadlokaal voor kledij
Datacenters
Centraal DC 1 (144 racks)
Lokaal DC controle 1 (32 racks)
Lokaal DC studio 2 (208 racks)
Lokaal DC Antennepark
Lokaal DC Radio studio's 1
Lokaal DC Radio studio's 2
Specifieke gemeenschappelijke voorzieningen
Training room 90 personen
Gebouw-technische ruimtes
Ruimtes voor gebouwentechnieken
Generieke werkomgevingen
Gemeenschappelijke kantoorvoorzieningen

Controlecentrum
Mema
Hoofdcontrolekamer (HCK)
Lijnencentrum radio (LCR)
Mastercontroleroom (LCT)
MER + intake uitzendingen

Regie radio studio HCK

PLAN STUDIO’S - NIVEAU 77.60 - 1/500 

PLAN STUDIO’S - NIVEAU 81.20 - 1/500 
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OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

1

NIVEAU -1 – 67.50 m
1.0
1.4
45 302.0 m²
46 102.0 m²
47 380.0 m²
48 97.0 m²
49 Commentator cel TV-st. 1 14.0 m²
50 Commentator cel TV-st. 2 12.0 m²
52 380.0 m²
53 113.0 m²
54 Live studio 1 Sport 112.0 m²
55 Live studio 2 Ketnet 112.0 m²
56 110.0 m²
57 50.0 m²
136 29.0 m²
107 106.0 m²
108 30.0 m²
262 20.0 m²
10001
233 1068.0 m²
234 571.0 m²
235 100.0 m²
236 336.0 m²
1.7
251 1150.0 m²

264 252.0 m²
1.9

318 204.0 m²
1.10
3000 490.0 m²
231 Atelier gebouwen 182.0 m²

Specifiek voorbestemde ruimtes
Studiozone met publiek
Nieuwsstudio
Regie nieuwsstudio
Actuastudio
Regie actuastudio

Wisselstudio
Remote uitzendregie

Regie wisselst. & live st. 1 +2
Presentatiestudio
Regie presentatiestudio
Multispoorstudio
Regie multispoorstudio
Opslaglokaal multispoorst.
Magazijnen en atelier rond TV-studio's
Facilitaire straat / opslag decors
Tijdelijke stockageruimte
Atelier voor samenbouw decors
Parkeergarage mobiele regiewagens
Parkeergarages
Parkeergarage productievoertuigen 
Buitenopstelling satellietwagens &
afvalcontainers (400m²)
Specifieke gemeenschappelijke voorzieningen
Douches M / V, incl. lockers en
kleedruimtes
Gebouw-technische ruimtes
Ruimtes voor gebouwentechnieken

Leveranciers / Post
Afval / Aannemers
Captatiegarage
Facilitaire straat
Hulpdiensten
Parking

Productie

Captatiegrarage en magazijn
Mobiele regiewagens
ENG - voertuigen
Transportvoertuigen en promo

Leveranciers

PLAN STUDIO’S - NIVEAU 67.50 - 1/500 
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De Toren

Antennepark

Datacentre

Administratie

HR

Media

Lunchruimte

Radio / TV productie

Radio / Technologie / Operations

Logistiek

Magazijn

Parking

Het Atelier

De Studio’s

Warehouse



26

4
Het Atelier en de Toren

Het Atelier is een grote verzameling werkplekken gerorganiseerd 
rond grote gedeelde ruimtes. De gedeelde ruimtes zijn telkens 
wintergardens en studiotuinen. Ook de hoofdcirculatie gebeurt door 
een van de tuinruimtes. 
 De ateliervloeren hebben een bandvormige logica die 
verschillende invullingen toelaat, met maximale flexibiliteit maar toch 
een heldere ruimtelijke organisatie. 
 De onderdelen met grotere ruimtelijke impact zijn meestal 
ondergebracht in de smallere stroken. De bredere stroken zijn open 
redactievloeren die verder opdeelbaar zijn. Ze hebben een directe 
relatie tot de buitenruimte. Er is getracht het aantal vaste elementen 
te minimaliseren. Vergaderzalen, studio’s en mezzanines zijn mits 
beperkte bouwtechnische ingrepen makkelijk verplaatsbaar.
 Het atelier heeft verdiepingen van 5,3 meter hoogte. Dit 
garandeert een grote flexibiliteit en laat toe waar nodig mezzanines 
te organiseren om zo het vloeroppervlak te optimaliseren. 
 Villa-achtige shortcuts zijn mogelijk door de de trap een 
verdieping naar boven of beneden te nemen. Dit maakt alles 
psychologisch zeer nabij. Ook de atria versterken dit gevoel.
 De opbouw van het atelier is zo opgezet dat de verschillende 
‘wolken’ zowel verticaal als horizontaal met elkaar in contact worden 
gebracht.
 Bij de atria bevinden zich koffieruimtes en clubhouses.  
Het maakt een levendig atelier, met plekken van afgelegen rust. 
 De toren vormt de set van uiterste vloervelden van het atelier. 
Hier bevinden zich de meer rustige werkplekken op afstand van de 
bruisende atelierruimte. In de voet van de toren op hoogte van het 
atelierdak bevindt zich het atelierrestaurant, met een magistraal  
zicht over Brussel.

Creatieve werkomgeving

De VRT is een cross-mediaal instituut dat diverse 
mensen verenigt met kennis van zowel traditionele als 
nieuwe media, van zowel de artistieke als de techni-
sche kant van het vak.  De uitwisseling van ideeën 
tussen deze mensen met verschillende achtergronden 
vormt een rijke bron van creatieve energie en leidt tot 
innovatie. Dit vind met name plaats over de grenzen 
van clusters en wolken heen. Om deze cross-mediale 
interactie te stimuleren zijn de meest creatieve 
clusters gegroepeerd in de Ateliers. Een compacte 
gebouwvorm en grote vloeroppervlakken zorgen voor 
nabijheid. Diverse atria en trappartijen leggen verti-
cale verbindingen tussen verschillende clusters. Elk 
atrium heeft een specifiek karakter en één of meer-
dere koffiecorners die uitnodigen tot ontmoeting. 

Koffiecorners

Om interactie tussen werknemers van verschillende 
wolken te bevorderen liggen de koffiecorners aan 
de collectieve ruimtes tussen de wolken. Vanuit elke 
werkplek zijn daardoor verschillende koffiecorners 
vlot bereikbaar. Elke koffiecorner krijgt een specifieke 
identiteit, gerelateerd aan een wolk of het atrium 
waarin het zich bevindt. Het is een plek voor ontspan-
ning, conversatie, informeel werken en uitwisseling 
van informatie, zoals cloud-gerelateerde media en 
publicaties. 

Traphal

Alle wolken op de atelierlagen zijn direct toegankelijk 
vanuit de centrale ontsluiting, ze hebben hun ‘adres’ 
aan de collectieve traphal. De wolken geven er uit-
drukking aan hun identiteit door een zicht te bieden 
op kenmerkende programma’s zoals radiostudio’s, 
thematische koffiecorners en clubhouses. De inrich-
ting van dit atrium krijgt een levendige en metropolita-
ne uitstraling, met een bijzondere rol voor media. Het 
is daarom ook bij uitstek de ruimte waar rondleidingen 
door geleid worden die de werking van de creatieve 
wolken zichtbaar maakt voor publiek zonder de ‘werk-
vloer’ te storen. 

Drie extraverte atria 

De drie overige atria bieden een blik naar buiten en 
leggen een verbinding tussen het interieur en de con-
text. Het zijn informele ontmoetings- en ontspannigs-
ruimtes, waar ook in een anderssoortige omgeving 
kan gewerkt of vergaderd worden. Elk atrium heeft 
ook één of meerdere koffiecorners. Trappen doorheen 
elk atrium verbinden de verschillende verdiepingen. 
Het atrium aan de oostzijde kijkt naar de televisie-
toren en naar het centrum van Brussel, het atrium in 
de zuidgevel kijkt naar de RTBF en het centrale plein, 
het atrium in de oostgevel kijkt naar het bos. Deze 
drie atria verschillen elk in karakter door hun volume 
en positie in het gebouw en krijgen een meer groen 
karakter dan de traphal.

Piet Mondriaan: Broadway Boogie Woogie

Stroken met mezzanines

Flexibele verdeling van wolken binnen basisstructuur

Atria als structurerende ruimtelijke elementen

Basisstructuur van het Atelier
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Toren

Atelier

Atrium Zuid - Mediaplein

Atrium Oost - Park

Atrium West - stad

Atrium Noord - Circulatie



Verticaal georganiseerde toren als tegengewicht voor Atelier

Variabele verdeling van wolken binnen basisstructuur

Atria als ankerpunten voor koffiecorners

Hoge atelierruimte biedt mogelijkheid voor variabele invulling 
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Interieur

De ruime vrije hoogte van 5,30 m kenmerkt het 
interieur van de atelierlagen. Daglicht dringt diep 
het gebouw binnen, via de gevel en diverse atria. 
De inrichting is transparant door maximaal gebruik 
van glazen wanden voor afscheiding van de atria en 
vergaderruimtes. Er is een contrast in materialisering 
tussen de betonnen permanente constructie en flexi-
bele lichtgewicht constructies voor de mezzanines in 
metaal en hout.

Flexibiliteit ateliervloeren

Waar de toren een standaard kantooromgeving biedt 
voor het management en de administratieve clusters, 
bieden de atelierlagen bewust een alternatieve, meer 
creatieve werkomgeving. Dit komt tot uiting in hoge 
verdiepingen, wijde overspanningen en grote raam-
partijen. Het karakter is ‘industrieel chique’: stoer en 
ruim, licht en lucht en uitermate flexibel indeelbaar, 
zoals een loft.

De constructie organiseert de ateliervloeren in 
parallelle beuken van verschillende breedte. Deze 
beuken worden doorkruist door de centraal gele-
gen traphal. De bredere beuken zijn dubbelhoog en 
de smallere beuken hebben een extra mezzanine 
laag waar deze opportuun mocht zijn. De atria, de 
constructie en de mezzanines vormen een krachtig 
raamwerk die de ateliervloer helder en leesbaar struc-
tureren. Binnen dit raamwerk kan de oppervlakte van 
wolken flexibel worden ingevuld en kan hun oppervlak 
groeien en krimpen in relatie tot andere wolken. De 
mezzanine biedt een tweede graad van flexibiliteit. 
Deze lichtgewicht constructie is gemakkelijk uitbreid-
baar of demonteerbaar naargelang de noden van de 
specifieke wolk.

Keuzevrijheid werkomgeving

De creatieve werkvloer biedt een diversiteit aan 
werkomgevingen in nabijheid van elkaar, die afhan-
kelijk van persoonlijke voorkeur en de soort activiteit 
benut worden. Daarnaast is thuiswerk en flexwerk 
ook mogelijk. De geboden werkomgeving is echter zo 
aantrekkelijk dat aanwezigheid wordt gestimuleerd en 
zo een VRT gemeenschapsgevoel en interactie wordt 
versterkt. De werkvloer bestaat uit een open land-
schapskantoor aangevuld met gesloten ruimtes voor 
zowel concentratiewerk als luidruchtige activiteiten: 
vergaderen en telefoneren. De levendige koffiecorners 
liggen in de atria, zodat de concentratie van de werk-
vloer binnen de wolk niet wordt verstoord. Daarnaast 
is er keuze tussen dubbelhoge werkruimtes en mezza-
nines met naast het verschil in beslotenheid ook een 
licht verschil in temperatuur en daglicht.

Participatieve inrichting

De specifieke inrichting van de wolken is een inter-
actief proces, waarbij het ontwerpteam overlegt met 
vertegenwoordigers van de gebruikersgroep. De 
inrichting bestaat enerzijds uit generieke inrichtings-
elementen en anderzijds uit ‘specials’ zoals studio’s, 
clubhouses en koffiecorners die uitdrukking geven 
aan de identiteit van de wolken. Kunstenaars kun-
nen betrokken worden in de vormgeving van diverse 
specials. Een brede, multidisciplinaire interactie en 
creatieve dialoog tussen medewerkers van verschil-
lende bedrijven en instellingen vormt de motor van 
een succesvol mediacluster.

De Toren 

De toren biedt een efficiente kantoortypologie aan de 
clusters Media, Beleid & HR en Algemene diensten. 
Interne trappen en liften verbinden verschillende lagen 
in de kantoortoren. De interne organisatie van de 14m 
brede kantoortoren is flexibel en maakt zowel een 
open kantoorlandschap als cellenkantoor mogelijk.   
In de twee onderste lagen van de toren bevindt zich 
de lunchruimte. Deze is verbonden met een dakterras 
gericht op het zuiden zodat er ook buiten in de zon 
kan geluncht worden. De lunchruimte is goed toegan-
kelijk vanuit de ateliers via een spiraaltrap. Naast het 
dakterras bestaat het dak van de ateliers uit een ener-
gielandschap, met PV cellen en ruimte voor technie-
ken in een ca. 2m hoge technische en constructieve 
laag.

Gevels van de Toren

Het volume van de toren wordt gearticuleerd door 
verticale gevellijnen. De geveldelen tussen de alumi-
nium ribben zijn alternerend beglaasd en gesloten. De 
ramen zijn verdiepingshoog, met uitzicht over het park 
en de stad. 
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Atrium Zuid - Mediaplein

Atrium Oost - Park

Atrium West - stad

Atrium Noord - Circulatie







V V

Pv

V P V PV

OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

1

NIVEAU A1 – 84.00 m
2.
2.3
2.3.1
2100

447.0 m²
IT 8.5 m²
30 41.0 m²
31 21.0 m²
32 16.0 m²
33 16.0 m²
2.3.2
1400

1032.0 m²
1500

957.0 m²
10005
34 41.0 m²
35 21.0 m²
36 15.0 m²
37 8.0 m²
38 8.0 m²
39 8.0 m²
40 16.0 m²
41 16.0 m²
42 16.0 m²
43 16.0 m²
44 16.0 m²
10006 .0 m²
58 – 69 15.0 m²
70 - 75 8.0 m²
76 Commentator cel sport TV 17.0 m²
77 Commentator cel sport TV 19.0 m²
78 8.0 m²
2.3.3
1600

970.0 m²
2.3.4
1700

595.0 m²

P 43.0 m²
KC 43.0 m²
V meeting room 6p 36.0 m²
V meeting room 10p 48.0 m²
C 18.0 m²

24.0 m²
IT 8.0 m²

Generieke werkomgevingen
Cluster Nieuws-actua-sport
Radionet Radio 1
Radionet Radio 1
werkplekken (incl. lockers)
IT patchroom
Radiostudio Radio 1
Regie Radio 1
Productiecel Radio 1, 1
Productiecel Radio 1, 2
Productiehuis Nieuws dag
Productiehuis dagprogramma's
werkplekken (incl. lockers)
Productiehuis dagprogramma's
werkplekken (incl. lockers)
Productielokalen radio
Radiostudio Sporza
Regie Sporza
Presentatiecel Sporza
Nieuwscel Sporza 1
Nieuwscel Sporza 2
Nieuwscel m.regie, pres.ruimte
Nieuwscel m.regie, regie
Nieuwscel z. regie 1 (kort nieuws)
Nieuwscel z. regie 2 (kort nieuws)
Prod.cel Radio 1-Sporza-Nieuws, 1
Prod.cel Radio 1-Sporza-Nieuws, 2
Productielokalen video
Montagecel nieuws 1- 12
Inleescel nieuws 1 – 6

Inspreekcel sport TV
Productiehuis Nieuws week
Productiehuis Nieuws weekprogramma's
werkplekken (incl. lockers)
Productiehuis Sport
Productiehuis Sport
werkplekken (incl. lockers)

Algemeen
project- of teamruimte
koffiecorner

cockpit / kleine overlegplek
printroom
IT patchroom

PLAN ATELIERS - NIVEAU 85.40 - 1/250 
CLUSTER NIEUWS - ACTUA - SPORT
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Strook mezzanines

Strook mezzanines

Redacties

Strook mezzanines

Live Centre
Radiostudio’s

Redacties

Redacties
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IT

OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

1

NIVEAU A2 – 84.00 m
2.
2.2 Cluster Radio
2.2.1 Radio 2 & MNM
2200

1017.0 m²
7 Radio studio net 2 (Radio 2) 40.0 m²
8 20.0 m²
9 20.0 m²
10 17.0 m²
11 17.0 m²
12 15.0 m²
13 Radio studio net 3 (MNM) 40.0 m²
14 20.0 m²
15 20.0 m²
16 8.0 m²
17 16.0 m²
18 16.0 m²
19 16.0 m²
2.5
2.5.1
2400

1207.0 m²
80 – 85 27.0 m²
86 – 91 27.0 m²
92 – 95 8.0 m²
96 28.0 m²
97 28.0 m²
98 28.0 m²
99 – 104 27.0 m²
109 – 114 17.0 m²
115 11.0 m²
116 – 119 25.0 m²
120 20.0 m²
2.5.2
2500

768.0 m²
2600

724.0 m²
232 470.0 m²

P 43.0 m²
KC 43.0 m²
V meeting room 6p 36.0 m²
V meeting room 10p 50.0 m²
C 18.0 m²

20.0 m²
IT 6.0 m²

Generieke werkomgevingen

Radionet Radio 2 & MNM
Deze zone omvat:
werkplekken (incl. lockers)

Regie net 2 (Radio 2)
Kleine radio studio net 2 (Radio 2)
Montagecel 1 (net 2, Radio2)
Montagecel 2 (net 2, Radio2)
Montagecel 3 (net 2, Radio2)

Regie net 3 (MNM)
Kleine radio studio net 3 (MNM)
Nieuwscel net 3 (MNM)
Montagecel 1 (net 3, MNM)
Montagecel 2 (net 3, MNM)
Montagecel 3 (net 3, MNM)
Cluster Technologie & Operaties
Operationele Afdeling
Operationele Afdeling
Deze zone omvat:
werkplekken (incl. lockers)
Montagecel 1 – 6
Montagecel zndr montageset 1 – 6
Inleescellen voor montage 1 – 4
Colorgrading
Colorgrading (film kopieer kamer)
Colorgrading (film correctiecel)
Grafiek productie-lokaal 1 – 6
Productiecel spot 1 – 6
Inleescel spot
Sonorisatielokaal 1- 4
Postsonorisatiestudio
Technologie
Technologie 1
werkplekken (incl. lockers)
Technologie 2
werkplekken (incl. lockers)
Labo's Technologie & Operaties

Algemeen
project- of teamruimte
koffiecorner

cockpit / kleine overlegplek
printroom
IT patchroom

OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

NIVEAU A3 – 90.00 m
2.
2.2 Cluster Radio

2.2.2

2300
1102.0 m²

1 Radio studio net 1 (Klara) 40.0 m²
2 20.0 m²
3 20.0 m²
4 17.0 m²
5 17.0 m²
6 15.0 m²
20 40.0 m²
21 20.0 m²
22 20.0 m²
23 8.0 m²
24 16.0 m²
25 16.0 m²
26 16.0 m²
2.4
2.4.1
1800

801.0 m²
2.4.2
1900

732.0 m²
2.4.3
2000

723.0 m²

P 84.0 m²
KC 43.0 m²
V meeting room 6p 37.0 m²
V meeting room 10p 52.0 m²
C 18.0 m²

24.0 m²
IT 8.0 m²

Generieke werkomgevingen

Radionet Klara & Stubru, Radio
mngmnt & techniek
Radionet Klara & Stubru, Radio mngmnt &
techniek
werkplekken (incl. lockers)

Regie net 1 (Klara)
Kleine radio studio net 1 (Klara)
Montagecel 1 (net 1, Klara)
Montagecel 2 (net 1, Klara)
Montagecel 3 (net 1, Klara)
Radio studio net 4 (Stu Bru)
Regie net 4 (Stu Bru)
Kleine radio studio net 4 (Stu Bru)
Nieuwscel net 4 (Stu Bru)
Montagecel 1 (net 4, Stu Bru)
Montagecel 2 (net 4, Stu Bru)
Montagecel 3 (net 4, Stu Bru)
Cluster Productiehuis Televisie
Productiehuis Televisie 1
Productiehuis Televisie 1
werkplekken (incl. lockers)
Productiehuis Televisie 2
Productiehuis Televisie 2
werkplekken (incl. lockers)
Productiehuis Televisie 3
Productiehuis Televisie 3
werkplekken (incl. lockers)

Algemeen
project- of teamruimte
koffiecorner

cockpit / kleine overlegplek
printroom
IT patchroom

PLAN ATELIERS - NIVEAU 91.70 - 1/500 

PLAN ATELIERS - NIVEAU 98.00 - 1/500 
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OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

1

TOREN
1.0
1.3
312 820.0 m²
1.5
131 281.0 m²
1.6
260 345.0 m²
2.
2.0
304 Boardroom 44.0 m²
2.1 Cluster Media
1300 Media

850.0 m²

2.6
2.6.1
1200

714.0 m²
314 80.0 m²
2.6.2
1100

950.0 m²

P 43.0 m²
KC 43.0 m²
V meeting room 6p 36.0 m²
V meeting room 10p 50.0 m²
C 18.0 m²

24.0 m²
IT 6.0 m²

Specifiek voorbestemde ruimtes
Lunchruimte
Lunchruimte 300 pers., incl. grootkeuken
Datacenters
Centraal DC 2 (144 racks)
Antennepark
Antennepark op dak
Generieke werkomgevingen
Gemeenschappelijke kantoorvoorzieningen

werkplekken (incl. lockers)
Cluster Beleid, HR & Algemene
diensten
Algemene diensten financiën
Algemene diensten financiën
werkplekken (incl. lockers)
Controlekamer security en gebouwtechniek
Beleid & HR
Beleid & HR
werkplekken (incl. lockers)

Algemeen
project- of teamruimte
koffiecorner

cockpit / kleine overlegplek
printroom
IT patchroom

PLANNEN TOREN - NIVEAUS 105.15 - 149.95 - 1/500 
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LUNCHRUIMTE

NIVEAU 143.35
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245OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

1

NIVEAU –2 – 63.80 m
1.0
1.7

261 520.0 m²
1.8
10003
237 6753.0 m²
242 160.0 m²

10004
250 314.0 m²

Specifiek voorbestemde ruimtes
Parkeergarages
Parkeergarage voor bestel- &
personenwagens 
Magazijnruimte
Productiegebonden magazijnen
Gecentraliseerd hoofdmagazijn
Magazijn voor filmopslag
Magazijnen niet in een gecentraliseerd
logistiek volume
Magazijn catering

Lastenliften

PLAN WAREHOUSE - NIVEAU 63.8 - 1/500 
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5
Het ‘Warehouse’ 

Het Warehouse stapelt in één volume de studiovloer, de magazijnen 
en vier lagen parkeren. Door de compactheid en diepte van het 
volume is de bouwkost en funderingskost geoptimaliseerd. Een 
eenvoudige doorlopende kolommenstructuur zorgt voor maximale 
flexibiliteit in de indeling van de magazijnen en voor een hoogst 
efficiënte indeling van de parkeergarage. 
 De liftkernen en trappen maken directe toegang tot de Studios 
en het Atelier. De eenvoudige opzet geeft een goed overzicht direct 
toegankelijk met groot materieel vanop de straat.
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PLAN PARKING - NIVEAU 60.6 - 1/500 
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Toegang

Aan de ontsluitingsweg liggen twee toegangen tot 
de warehouse, één voor de parkeergarage en één 
voor logistiek en productiewagens. Hierdoor kunnen 
productiewagens steeds ongehinderd uitrijden. Beide 
toegangen zijn gecontroleerd. De logistieke toegang  
heeft een voorzone met buitenparkeerplaats, contai-
nerruimte en aanmeldpunt voor het hoofdmagazijn. 
Hier bevindt zich ook de kantoorzone van de magazij-
nen, met daglicht.

Productiewagens, laden en lossen

In het logistiek hof bevinden zich de parkeerplekken 
voor de productiewagens en een laad- en lospunt 
voor grotere vrachtwagens aan twee goederenliften. 
Kleiner bestelwagens rijden een verdieping lager om 
goederen te leveren direct op het niveau van de ma-
gazijnen. Via deze hellingbaan kunnen ook goederen 
getransporteerd worden van de magazijnvloer naar de 
studiovloer.

Magazijnen

De magazijnen hebben een vlak en continue vloerop-
pervlak van ca. 9600 m2 op één laag. Een heldere 
circulatiestructuur ontsluit alle magazijnonderdelen, 
ook voor kleine voertuigen en vorkheftrucks.

Parkeergarage

De parkeergarage is toegankelijk via een gescheiden 
hellingbaan. De magazijnen en studiovloer zijn niet 
direct toegankelijk vanuit de parking. Twee zuidelijk 
trap en liftkernen  verbinden de parkeergarage met 
de publieke foyer en receptie op begane grond, zodat 
er geen directe toegang is vanuit de parkeergarage 
tot de rest van het gebouw zonder toegangscontrole. 
Indien gewenst is een directe lifttoegang mogelijk bin-
nen de gebouwstructuur.

In de bovenste laag van de parkeergarage is een 
zone toegewezen aan bestel- en personenwagens, 
deze hele laag heeft een vrije hoogte van 2,70 m.
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6
Een performant gebouw 

Het stapelgebouw zoekt naar de meest efficiënte synergie 
van de verschillende gebouwtypes. Elk van de types heeft zijn 
eigen ecologie, gerelateerd aan de specifieke eisen voor zijn 
functie. Tegelijkertijd delen alle gebouwen dezelfde duurzame 
energieproductie gebaseerd op een maximum van warmterecuperatie. 
 Atelier VRT is een compact gebouw dat binnen haar ruime 
enveloppe voldoende mogelijkheden biedt voor inbreiding. 
Het gebouw kan op die manier worden verdicht zonder de 
gebouwenveloppe uit te breiden.
 In de architectuur wordt gezocht naar een maximale 
architectuurperformantie. Architecturale lamellen worden ingezet 
voor de zonnewering. De gevel van het cirkelvormig studiovolume is 
teruggetrokken voor maximale bescherming tegen de zonnewinsten. 
De technische installaties in de ruimtes zijn zo uitgewerkt dat ze een 
maximale flexibiliteit toelaten.  
 Een gebouw van deze schaal voorziet voldoende technische 
ruimtes met flexibiliteit om de veranderende gebruikseisen zonder 
grote ingrepen te kunnen accomoderen. Daarom is bovenop elke 
gebouwtype, toren, ateliers, studio’s  een zone voor technische 
voorzieningen ingepland.
 Het dak van het Het Atelier is uitgewerkt als energielandschap 
waarop een PV-veld, zonneboilers en luchtbehandelingsmachines die 
de energiehuishouding van Atelier VRT zichtbaar maken.

Zone BKA

Statische verwarming / Koeling

Klimatisatie via luchtgroep

Vloerverwarming

Minimale verwarming

Luchtgroepen

WP AR H20

Zone BKA

Statische verwarming / Koeling

Klimatisatie via luchtgroep

Vloerverwarming

Minimale verwarming

Luchtgroepen

WP AR H20

Principesnede energieconcept Atelier VRT Uitgewerkt energieconcept Atelier VRT

Verdeling technische ruimtes over snede
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Zomersituatie

Zomersituatie

Wintersituatie

Wintersituatie

Betonkernactivering: koeling

Statische koeling vanaf plafond

Statische verwarming vanaf plafond
gespreid door destratificatoren

Betonkernactivering: verwarming

Centrale extractie

Extractie via atria

Extractie via atria

Centrale extractie

Pulsie via plenum en vloerroosters

Pulsie en koeling via plenum en vloerroosters

Pulsie via plenum en vloerroosters

Pulsie via plenum en vloerroosters

Zonwering: spectraal selectieve 
beglazing + verticale structurele 
zonnewering

Zonwering: warmtestraling wordt 
geblokkeerd. Daglicht wordt binnen 
gereflecteerd

Zonnnewinsten door rechtstreekse 
inval: free heating
Daglicht valt maximaal binnen
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C-14-47 / Bruxelles / TV-Belge / Office KGDVS BOLLINGER + GROHMANN
I n g é n i e r i e

60 % openingen 
40 % volle wand

De openingen kunnen zich 
horizontaal verplaatsen

De openingen kunnen zich 
horizontaal verbreden

Krachtlijnen die verschijnen
tijdens de optimalisatie

Parameters voor optimalisatie

Proces genetisch algoritme

Predimensionering van de uitkraging van de vierendeel

24 m 

Wandtheorie : Analogie met vakwerkprincipe

Trek

Druk

Initiële populatie

Evaluatie Objectief 30% Objectief 20% Objectief 70% Objectief 50%

Selectie

Combinatie

Nieuwe populatie

Afstammeling 1 Afstammeling 2 Afstammeling 3 Afstammeling 4

20 m 

  8.4
-1.9
-12.2
-22.5
-32.9
-43.2
-53.5
-63.8
-74.1
-84.4
-94.8
-105.1

Doorbuiging volgens Uz 
(mm)

Lokale sparingen materiaal 

C-14-47 / Bruxelles / TV-Belge / Office KGDVS BOLLINGER + GROHMANN
I n g é n i e r i e

Principe structuur

Structuur van vloerplaat atelier

Uitkraging 12 m met trekkers : 
plant type slimline

Plaat 12 m of 2 steunpunten : 
plant vant het type slimline

Plaat overspanning 8m op 2 steunpunten : 
betonplaat

Vervorming Z- richting van de platen

TOREN
Dragende gevel

Vrije plan

ATELIERS
Technisch niveau

Trekkers 

Vierendeel liggers

Betonplaat

Gecombineerde 
staal-beton liggers

STUDIO’S
Dragende wanden

KERNEN

7
Stabiliteit

Inleiding

Het ontwerp bestaat uit een compact gebouw dat de 
volgende programma-onderdelen duidelijk benadrukt: 
studios met publieke ruimten, atelier, kantoren, 
logistiek en parking

Elk programma leidt tot een andere volumetrie en 
ruimtelijke invulling, het gebouw is een stapeling van 
deze volumes. Elk programma heeft noodzakelijkerwijs 
zijn eigen passende structuur. Het totaal geeft een 
logische stapeling van verschillende structurele 
entiteiten.

Structuur 

De studios zijn grote betonnen dozen. De ter plaatse 
gestorte betonwanden zijn akoestisch interessant en 
maken grote vrije hoogtes mogelijk. Rondom zijn de 
publiek toegankelijke ruimten geschakeld binnen een 
glazen niet structurele cirkel

Het atelier huisvest de redacties en moet een 
creatieve werkplaats vormen. Het is een groot 
rechthoekig en open volume dat uitkraagt ten 
opzichte van de onderliggende cirkel. De structuur 
bestaat uit grote wandliggers die doorlopen over de 
drie verdiepingen. Boven de uitkragingen zijn ze meer 
gesloten en boven de ondersteunende structuur van 
de studio’s zijn zeer open. De overspanningen van de 
vloerplaten variëren sterk, de kleine overspanningen 
worden met een betonplaat uitgevoerd, de grotere 
bestaan uit een betonplaat gecombineerd met 
opstaande stalen balken De technische leidingen 
lopen vrij langs en doorheen de liggers, terwijl dit 
ook een akoestisch en brandtechnisch interessante 
oplossing is. Dit principe wordt ook in de twee 
uiterste uitkragende velden toegepast.

Bovenop de doos ligt er een technisch verdiep 
met open stalen vakwerkliggers. Aan de uiteinden 
van de liggers verlichten de trekkers de uitkragende 
platen van de onderliggende doos.

Een dragende gevel, betonplaten die overspannen 
van gevel tot gevel en twee kernen die de 
windbelasting opvangen, vormen de eenvoudige 
structuur van de toren en zijn tevens voldoende stijf 
om de last aan de uitkraging ten opzichte van de 
cirkel te verlichten voordat ze neerkomt op de stalen 
vakwerken. 

In de logistieke verdieping en de de parking zorgt 
een logisch grid van voorgespannen geprefabriceerde 
elementen voor het optimale gebruik van de ruimte 
en een snel uitvoerbare en economisch verantwoorde 
structuur. De wanden van de studio’s werken als 
wandligger zodat er geen dure opvangstructuur 
tussen onder- en bovenstructuur voorzien moet 
worden.

Ook de ondergrondse verdiepingen worden 
zo compact mogelijk gehouden, hierdoor wordt de 
parking gespreid over meer verdiepingen die niet 
groter zijn dan de bovenbouw. Door dieper aan te 
zetten wordt een betere zandlaag aangesproken 
en worden de zettingen van het gebouw kleiner, 
tevens ontstaat er betere verhouding tussen bruto 
plaatoppervlakte en netto parkeeroppervlakte. Door 
het gebouw en de ondergrondse parkeergarage 
dezelfde afmetingen toe te kennen vindt er een 
zeer efficiente lastendaling plaats en worden tevens 
mogelijke problemen van uplift van uitstekende 
delen vermeden. Het gangbare vooroordeel dat een 
parkeergarage over meer lagen duurder zou zijn wordt 
hierdoor weerlegd.

Horizontale stabiliteit

De kernen van de toren lopen doorheen het hele 
gebouw en zorgen voor de windstabiliteit van de 
toren. De doos van het atelier bevat naast de 
wandliggers een aantal kernen die de windlast 
opnemen. De verdiepingen van de studios bestaan uit 
betonnen dozen die op zich zeer stijf zijn. 

Funderingen

De grondkarakteristieken zijn zeer heterogeen ter 
hoogte van de nieuwbouw. Dit is te wijten aan de 
vroegere aanwezigheid van een rivier die liep door het 
hart van de site. Door afzettingen zijn er lokaal zeer 
slappe lagen aanwezig. Onder de afzettingen is er 
echter een stijve en draagkrachtige tertiaire zandlaag 
aanwezig. 

Door de diepte van het gebouw wordt meteen 
op deze draagkrachtige laag aangezet en wordt een 
paalfundering vermeden. De lasten van de kolommen 
en kernen van de parkeergarage worden via een 1,5 
m dikke funderingsplaat overgebracht naar de grond. 
Dit is een economisch interessante en eenvoudige 
oplossing. De grondkering wordt verwezenlijkt met 
diepwanden. Gezien de grote diepte van het gebouw 
is de meest economische oplossing. 

Optimalisering wandliggers

Digitale tools stellen ons instaat om snel iteraties 
te maken van verschillende ontwerp alternatieven 
en om deze bijkomend te optimaliseren op vlak 
van esthetische en structurele parameters. Om 
de wandliggers te ontwerpen, de openingen te 
positioneren en een de structuur te generen, werd 
er gebruik gemaakt van een parametrische eindige 
elementen programma in combinatie met een ‘multi-
objective evolutionary’ algoritme. De uiteindelijke 
vorm en positie van de openingen wordt bepaald 
door visuele (60% van de wandligger moet open zijn 
en openingen mogen enkel horizontaal verplaatst en 
vergroot worden) en structurele (de doorbuiging). In 
de oplossing komt de analogie tussen de wandligger 
en het vakwerkprincipe duidelijk naar voor.

Om aan deze voorwaarden te voldoen worden er 
om het algoritme te starten verschillende mogelijke 
oplossingen willekeurig gegenereerd. Vervolgens 
worden deze geanalyseerd en indien ze voldoen aan 
de optimalisatie criteria, gecombineerd met elkaar. Zo 
ontstaat er een tweede generatie dewelke dezelfde 
sequentie doorloopt. Deze sequentie wordt een 
aantal keer herhaald tot wanneer er een optimum 
bereikt wordt. Zo wordt er tenslotte een structuur 
gegenereerd die random lijkt maar waar er weldegelijk 
een esthetische en structurele logica achter schuilt. 

C-14-47 / Bruxelles / TV-Belge / Office KGDVS BOLLINGER +  GROHMANN
I n g é n i e r i e

Opbouw structuur

Dragende gevel

Vierendeel liggers

Kernen

Platen

Glas

Wanden

Kernen

Vrije vloerplaten

Kernen
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Krachtlijnen die verschijnen
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Parameters voor optimalisatie

Proces genetisch algoritme

Predimensionering van de uitkraging van de vierendeel

24 m 

Wandtheorie : Analogie met vakwerkprincipe

Trek

Druk

Initiële populatie

Evaluatie Objectief 30% Objectief 20% Objectief 70% Objectief 50%

Selectie

Combinatie

Nieuwe populatie

Afstammeling 1 Afstammeling 2 Afstammeling 3 Afstammeling 4

20 m 

  8.4
-1.9
-12.2
-22.5
-32.9
-43.2
-53.5
-63.8
-74.1
-84.4
-94.8
-105.1

Doorbuiging volgens Uz 
(mm)

Lokale sparingen materiaal 

C-14-47 / Bruxelles / TV-Belge / Office KGDVS BOLLINGER + GROHMANN
I n g é n i e r i e

Principe structuur

Structuur van vloerplaat atelier

Uitkraging 12 m met trekkers : 
plant type slimline

Plaat 12 m of 2 steunpunten : 
plant vant het type slimline

Plaat overspanning 8m op 2 steunpunten : 
betonplaat

Vervorming Z- richting van de platen

TOREN
Dragende gevel

Vrije plan
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Gecombineerde 
staal-beton liggers
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8
Nota 

Duurzaamheid
 TCO / EPB / Water

Inleiding

Gedurende het volledige ontwerpproces werden de 
basisprincipes van de Trias Energetica steeds in het 
achterhoofd gehouden. Dit resulteert in het maximaal 
inzetten op het beperken van de energievraag. Deze 
resulterende energievraag wordt vervolgens zo goed 
mogelijk gedekt door duurzame energiebronnen. Ten 
slotte zorgen efficiënte installaties dat de resterende 
vraag op een zo zuinig mogelijke manier beantwoord 
wordt. Dit op het volgende neer: 

Beperking energievraag

• Ver doorgedreven isolatieschil (U-waardes opake 
delen variërend van 0,1 W/m²K tot 0,15 W/m²K)

• Luchtdichtheid cfr. passiefhuisstandaard
• Optimalisatie van de glasoppervlakte waarbij 

naar een compromis gezocht werd tussen 
daglichttoetreding, koelvraag en warmtevraag

• Aangezien bij kantoorgebouwen de interne 
warmtewinsten ( warmtewinstens door 
personeel, computers, ..) vrij groot zijn dienen 
de zonnewinsten geminimaliseerd te worden om 
de koelvraag te beperken. Hiervoor werd een 
structurele zonnewering voorzien, welke mee 
geïntegreerds is in de gevel. 

Gebruik hernieuwbare energie

• Warmtepomp met geothermie
• Zonneboiler voor opwekking SWW
• PV-panelen voor elektriciteitsopwekking 

Efficiënt gebruik fossiele bronnen

• Valorisatie van restwarmte (afkomstig van DC, 
keuken, studio’s). De mogelijkheid zal onderzocht 
worden om de buffer van de sprinklerinstallatie 
hiervoor aan te wenden. Indien dit niet kan, wordt 
een extra buffer voorzien.

• Lucht/water warmtepomp met turbocor 
compressor om een optimale COP/EER te 
bereiken

Uiteraard staat of valt een energieconcept met het 
resulterende comfort ervan. Om deze reden werd het 
ontwerp getoest en gefinetuned aan de verschillende 
comforteisen zoals vastgelegd in de ruimtefiches van 
het Programma van Eisen.

De duurzaamheid van een gebouw gaat verder 
dan enkel het comfort en bijhorend energieverbruik. 
Andere belangrijke duurzaamheidsaspecten zijn 
water, materiaalgebruik, mobiliteit, leefbaarheid, 
toegankelijkheid en natuur/ecologie. Al deze aspecten 
werden meegenomen bij het opmaken van het 
ontwerp en worden hierna beschreven. 

Duurzaamheidsevaluatie – WVK

Het kantoorgedeelte van voorliggend ontwerp werd 
in eerste instantie geëvalueerd aan de hand van de 
“Waardering van Kantoorgebouwen”. De ingevulde 
afpuntlijst is terug te vinden in bijlage. Deze evaluatie 
heeft een waardering van 4 sterren als resultaat.

Total cost of ownership (TCO)

De TCO-berekening van het energieconcept werd 
berekend conform NBN EN 15459. De gehanteerde 
waardes voor inflatie, energieprijzen, actualisatie enz. 
stemmen overeen met de waardes uit het Programma 
van Eisen.

De toegepaste investeringskosten werden 
gelimiteerd tot de elementen die rechtstreeks 
verbonden zijn met het energieconcept, meerbepaald 
de technische installaties. Bouwkosten die 
onrechtstreeks impact hebben op de verbruiken (zoals 
isolatie, thermische massa, zonwering, e.d.) werden 

voorlopig buiten beschouwing gelaten. 
De energieverbruiken zijn gebaseerd op 

dynamische simulaties. Deze werden uitgevoerd met 
VE 2014 – IES Virtual Environment, versie 2014.2.1.0. 

Na bepaling van de investeringen, 
exploitatiekosten en energieverbruiken kan de TCO 
berekend worden. 

De TCO van het energieconcept bedraagt 
50.003.245 euro.

De impact van het verbruik van de data centers 
is dermate hoog, dat we voor de volledigheid ook de 
TCO meegeven van enkel de gebouwtechnieken. 
Deze bedraagt 25.427.778 euro.

In bijlage is de detailberekening terug te vinden. 
Dit bestand laat eveneens toe om gemakkelijk 
alternatieve scenario’s met elkaar te kunnen 
vergelijken qua TCO of andere outputs. De prijs voor 
groene stroom certificaten werd niet in beschouwing 
genomen omdat we er van uit gaan dat deze 
verwaarloosbaar zal zijn bij ingebruikname van het 
gebouw.

K-peil en E-peil

Om de nodige gegevens voor ingave in de waardering 
van kantoorgebouwen te genereren, gebeurde de K- 
en E-peilberekening met de 3G-software versie 5.5.0. 
Enkel de kantoortoren en de generieke werkplekken 
bevatten functies waarvoor een E-peil bepaald kan 
worden. De rest van het gebouw betreft een “Andere 
Specifieke Bestemming” waarvoor met de huidige 
methodiek geen E-peil berekend kan worden. 
Voor het E-peilplichtige gedeelte is het resultaat:
• E47
• K29
• Hiermee is het gebouw klaar voor 2020 en voldoet 

het aan de Bijna Energie Neutraal (BEN) criteria 
van het VEA voor kantoorgebouwen.

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2015 zijn 
er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest andere 
eisen van kracht dan deze die in de Waardering van 
Kantoorgebouwen van toepassing zijn. Volgende 
zaken veranderden:
• Geen E-peil en K-peil berekening meer, maar wel 

een bepaling van energielabel
• Maximale warmtevraag: 15 kWh/m²
• Maximale koelvraag: 15kWh/m²
• Maximaal primair energiegebruik: 85kWh/m²
Voor de generieke werkplekken en de kantoortoren 
levert de berekening conform de huidige normen 
volgend resultaat:
• Warmtevraag: 13,9 kWh/m²
• Koudevraag: 27,6 kWh/m²
• Primair energiegebruik: 48 kWh/m²
Uit de EPB-berekening blijkt dat de koelvraag te 
hoog is volgens de eisen van het BHS. Dit is een 
gevolg van een aantal default aannames van de EPB 
(gebruikspatronen, interne warmte winsten, …) 
Het BIM is zich bewust van dit probleem en werken 
momenteel aan een aanpassing van deze eis. 
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In de verdere uitwerking van de dynamische simulatie 
kan alles in detail ingegeven worden waardoor het 
resultaat in warmte en koelvraag dichter bij de 
realiteit ligt. Om deze reden besluiten we om in deze 
fase de berekende koelvraag volgens EPB niet verder 
te reduceren en uitsluitend naar de dynamische 
simulatie te kijken. Het ontwerpteam engageert zich 
om bij bekendmaking van de nieuwe regelgeving het 
ontwerp hieraan - indien nodig - aan te passen. 

Een gedetailleerde lijst met resultaten en 
inputparameters is terug te vinden in bijlage.

Thermisch comfort

De integratie van bouwkundige aspecten en 
technische installaties zorgt er voor dat  aan 
de gevraagde eisen uit de ruimtefiches voldaan 
wordt. Op vlak van koeling wordt gebruik 
gemaakt van hoge temperatuurkoeling met 
voornamelijk statische afgifte. We denken dan aan 
de betonkernactivering in de kantoortoren en de 
statische koel-en verwarmingselementen in studio’s 
en generieke werkplekken. Om het zomercomfort 
te verbeteren en de koellast te reduceren zijn 
er structurele zonweringen en zonwerende 
eigenschappen van de beglazing. Aangezien de 
isolatieschil zeer performant is, wordt koudestraling 
in de winter uitgesloten. Dankzij de centrale 
luchtextractie worden de atria verwarmd zonder dat 
hier extra verwarmingselementen nodig zijn. 

Binnenluchtkwaliteit

De binnenluchtkwaliteit voldoet te allen tijde aan de 
gevraagde eisen uit de ruimtefiches. Via vraagsturing 
op basis van CO2-sturing worden de debieten 
aangepast in functie van de bezetting van de zones. In 
de werkplekken gebeurt de pulsie via het principe van 
verdringingsventilatie. De verhoogde vloer fungeert 
als plenum en de lucht wordt aan lage snelheid 
(vermijden van tocht) ingeblazen via vloerroosters 
in de ruimtes. Een bijkomend voordeel is dat deze 
vloerroosters gemakkelijk verplaatst kunnen worden 
indien een zone van functie zou wijzigen. Dit verhoogt 
sterk de flexibiliteit. De luchtkwaliteit in de hoge 
ruimtes op het gelijkvloers wordt gegarandeerd door 
pulsie via jetroosters.

Visueel comfort

Op basis van het 3D-model werden voor de 
kantoorzones en de generieke werkplekken 
daglichtfactoren berekend. Onderstaande figuren 
tonen de vlekkenschema’s van de verdiepingen in 
kwestie.

De atria zorgen voor voldoende daglichttoetreding 
bij de verschillende redacties.
Het geoptimaliseerde daglichtontwerp laat toe 
om in de werkzones een aangenaam comfort te 
bieden in combinatie met een laag verbruik voor 
kunstverlichting. De kunstverlichting dimt in functie 
van het binnenkomende daglicht met een reductie van 
het elektriciteitsverbruik als gevolg.

 

Alternatieve energiesystemen

Het energieconcept maakt gebruik van verschillende 
alternatieve energiesystemen:
• BEO-veld + warmtepomp
• Lucht/water warmtepomp
• PV-installatie
• Valorisatie van restwarmte uit datacenters, 

keuken en studio’s
De haalbaarheid van deze combinatie werd 
geanalyseerd op basis van de TCO (exclusief 
data centers). Hiervoor werd reeds het volledige 
energieconcept doorgerekend. Om de financiële 
haalbaarheid hiervan te bepalen, werd ook de prijs 
van een fictieve referentie zonder alternatieve 
energiesystemen berekend. Het referentiescenario 
bevat geen PV, doet niet aan valorisatie van 
restwarmte en verwarmt het gebouw met gasketels 
i.p.v. warmtepompen. De koeling gebeurt met 
traditionele ijswatermachines. Dit resulteert in 
volgende TCO’s:
• TCO referentie: 27.158.864 euro
• TCO voorgesteld energieconcept: 25.427.778 

euro
Bovenstaande resultaten tonen aan dat het 
voorliggend energieconcept beter scoort dan de 
referentiesituatie.
Los van de financiële haalbaarheid van het 
energieconcept is er ook de wettelijke verplichting om 
een laag primair energiegebruik te hebben. Om aan 
de eisen van het BHS te voldoen, is het vaak nodig 
om beroep te doen op alternatieve energiesystemen. 
Daarnaast wordt, door het gebruik van grondwarmte 
en zonne energie, gebruik gemaakt van hernieuwbare 
energie wat de ecologische voetafdruk van het 
gebouw aanzienlijk vermindert

Watergebruik

Om de invloed van het gebouw op de globale 
watercyclus zoveel mogelijk te beperken worden 
onderstaande strategieën toegepast. Ook hier blijft de 
filosofie bestaand om het waterverbruik te reduceren 
en zoveel mogelijk water te recupereren. Het 
resultaat van deze inspanningen dient te resulteren in 
een zo waterneutraal mogelijk gebouw.
 
Reduceren van waterverbruik

Het waterverbruik in het gebouw wordt 
teruggedrongen door middel van toepassing van 
debietbegrenzing (kraanwerk is voorzien van 
piekbegrenzers) en spaarknoppen op sanitaire 
toestellen.
Per sanitair blok worden watermeters voorzien om zo 
het deelverbruik op te volgen. Deze meters kunnen 
ook gekoppeld worden op een trendsysteem op zo 
een lerend-systeem op te bouwen dat kan ingrijpen 
wanneer het waterverbruik excessief afwijkt van de 
grondtoon. Dit zou kunnen wijzen op een lek of defect 
kraanwerk.
 
Regenwaterafvoer

Door het gebruik van groendaken op het maaiveld 
zal afstroom van regenwater naar de riolering sterk 
reduceren en vertragen (deel regenwater bufferen 
in groendakopbouw). Dit water wordt niet gebruikt 
voor recuperatie. Er zitten teveel logen en nutriënten 
in het water, het slib is er heel moeilijk uit te halen 
waardoor er extra aanslag kan optreden op de 
vlotterkranen in jachtbakken. Dit water wordt conform 
de regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk 
gewest opgevangen en geloosd in een bufferzone met 
infiltratievoorziening. In totaal zal 4.028 m² extensief 
groendak afgevoerd worden naar een infiltratiezone 
met inhoud van 68073 liter.
De resterende daken – 6.400 m² - zullen 
opgevangen worden en afgeleid worden naar een 
regenwaterput van minimaal 212.000 liter (33l/m²). 
Gezien de bezetting van 1216 werkplekken schatten 
wij het waterverbruik voor toiletspoeling op 240.768 
liter per maand (9l/p.dag x 22 dagen/maand).
Hierdoor kunnen we 88 % van het spoelwater voor de 
toiletten voorzien in regenwater.
Voor regenwater zal er geen resterend lozingsdebiet 
zijn naar de riolering.

Waterzuivering

Als aanvulling op regenwaterrecuperatie wordt 
gekozen voor grijswaterrecuperatie. Het water van 
de douches, handwasbakjes, wasmachines en andere 
uitgietbakken wordt verzameld in afzonderlijk stelsel.
Dit grijze water wordt verwerkt tot water waarmee 
toiletten en wasmachines gevoed kunnen worden 
en kan dienen voor poetswater en het sproeien van 
groendaken in geval van droogte.
Zuivering van het grijswater wordt gerealiseerd door 
middel van biologische zuivering en omgekeerde 
osmosefilters.
Het water van keukens wordt rechtstreeks naar de 
riolering geloosd na zuivering door een vetafscheider.
In overleg met Vivaqua zal de plaatsing van septische 
putten bekeken worden.

Materiaalkeuze

Op gebied van materialen houdt het ontwerp rekening 
met “durability” en “sustainability” (duurzaamheid 
en zelfvoorziening). Dit wil zeggen dat materialen 
gekozen worden in functie van hun levensduur en 
hun toepassing, en dit met een zo laag mogelijke 
ecologische impact. Factoren zoals architectuur, 
stabiliteit, akoestiek… spelen hier ook een grote rol 
waardoor soms afwegingen moeten gemaakt worden. 
Wel wordt er gestreefd naar een minimale score 
van 60% van de haalbare punten in de waardering 
van kantoorgebouwen. Dit resulteert in volgende 
ontwerpkeuzes:
• In de kantoorgedeeltes en de ateliers bestaan de 

plafonds uit zichtbaar beton
• Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van 

gerecycleerde materialen (bv. puingranulaten) 
• VOC-arme afwerkingsmaterialen
• Voor alle houtachtige materialen wordt 

vanzelfspreken het FSC-label voorgeschreven.  
Indien dit niet beschikbaar is voor bepaalde 

Daglichtstudie Het Atelier niv. +3

Daglichtstudie Het Atelier niv. +2

Daglichtstudie Het Atelier niv. +1

Daglichtstudie typeverdieping Toren
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producten of in bepaalde hoeveelheden, zal 
overgegaan worden naar het PEFC-label.

• Bij materiaalkeuzes wordt verder gekeken dan 
tradionele analysetechnieken zoals de NIBE-
classificaties. Zo geniet het Cradle2Cradle (C2C) 
concept de voorkeur, waarbij naar de ecologische 
voetafdruk van de volledige levenscyclus van een 
materiaal wordt gekeken (van wieg-tot-wieg)

• Resol als voornaamste isolatiemateriaal. Resol 
wordt gekozen omwille van zijn sterk isolerend 
karakter, zijn lage gewicht en zijn redelijke prijs. 
Het is deze goede isolerende kwaliteit die toelaat 
de isolatiedikte te beperken, wat ten goede komt 
van de daglichttoetreding.

• De profielen van de gordijngevel bestaand uit 
aluminium. Aluminium wordt verkozen boven 
hout ondanks dat sommige methodieken hiervoor 
een onvoldoende geven. Dit komt doordat ze 
uitgaan van de ontginning en verwerking van 
ruw aluminium en geen rekening houden met het 
hergebruik ervan. In het kader van C2C is de 
aluminiumsector echter al ver veruit, en kan tot 
93% volwaardig gerecycleerd worden in nieuwe 
toepassingen. Hiermee rekening houdende is het 
perfect verantwoord om voor alumnium te kiezen, 
omdat zo houten raamprofielen kunnen worden 
vermeden. Houten profielen zijn typisch dikker en 
resulteren in minder daglichttoetreding. 

Qua afvalbeleid maken we een onderscheid tussen de 
realisatiefase en de operationele fase.
In de realisatiefase zal het ontwerp zo worden 
bedacht dat een minimale milieu-impact volgt uit 
de werf en bijgevolg een minimale afvalproductie 
met zich meebrengt. Hiervoor kunnen prefab-
systemen grote materiaalbesparingen vormen. 
Volgende bouwelementen komen in aanmerking voor 
prefabricatie:
• De gordijngevel
• De slimline tussenvloeren
• De dragende structuur van de mezzanines
• De structurele zonwering

Een bijkomend voordeel van deze elementen is dat ze 
relatief eenvoudig te demonteren zijn op het einde van 
hun levensduur.
De afvalproductie wordt nog verder teruggedrongen 
door zowel gebruik te maken van herbruikbare 
bekistingen als een minimaal materiaalgebruik te 
beogen bij dimensionering van bouwelementen. 

Ook bij de afbraakwerken voor het bouwrijp maken 
van het terrein dient ‘afval’ zo goed als mogelijk 
te worden bekeken. Zo kan in de eerste plaats 
hergebruik van volledige elementen in kaart worden 
gebracht. Waar hergebruik niet mogelijk is kan het 
sorteren van afval grote voordelen bieden. Zo bieden 
meer en meer productleveranciers aan om hun oude 
producten op te halen voor herwerking (bv. in de 
dakmembraansector), of kunnen materialen on-site 
worden gedowncycled voor nieuwe toepassingen 
(typisch gebeurt dit voor gewapend beton waarbij 
na extractie van het staal het beton o.v.v. granulaten 
wordt herbruikt). 
Hoewel het ontwerpteam weinig impact heeft op het 
exacte afvalbeleid tijdens de exploitatiefase, bevat het 
ontwerp voldoende zaken om een afvalarm gebruik 
van het gebouw te faciliteren:
• Voldoende (in aantal en oppervlakte) ruimtes om 

afvalsortering mogelijk te maken
• Ruimte voor keukenafval met gescheiden 

organisch afval, beschikbaar voor eventuele 
verdere verwerking (bv. vergisting)

• Compostering op de site

Natuur en ecologie

Naast gebruik van duurzame en ecologische 
materialen wordt eveneens de site duurzaam 
ingericht. Op de daken op het maaiveld en op de 
site zelf worden onderhoudsvriendelijke streekeigen 
gewassen en pioniersgewassen voorzien. Het geheel 
resulteert in een groene en aangename omgeving om 
te werken welke ook een laag en efficiënt onderhoud 
vergt.

9
Nota technische 

installaties
Koeling / verwarming 

schema’s 
Algemeen concept

Het algemeen concept van de HVAC-installaties dient 
in alle opzichten te beantwoorden aan de uitgangspun-
ten zoals zij vermeld zijn in het PVE, namelijk:
Hoog thermisch comfort in luchtkwaliteit, duurzaam-
heid, modulariteit, uniformiteit, multifunctionaliteit, 
flexibiliteit, betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid, on-
derhoudbaarheid, maximale recuperatie van warmte.
Om aan deze eisen te voldoen wordt een concept uit-
gewerkt dat hoofdzakelijk geënt is op volgende princi-
pes:

1. LAGE TEMPERATUUR VERWARMING
• Basisverwarming met statische verwarmings-

elementen op lage warmwatertemperatuur (bvb. 
50/40°C) d.m.v. stralingselementen, klimaatpla-
fond of betonkernactivering.

• Bijverwarming door de ventilatielucht en naver-
warmingsbatterijen eveneens op lage warmwater-
temperatuur.

2. HOGE TEMPERATUUR KOELING
• Basiskoeling met statische stralings-/convectie-

koelelementen op hoge koelwatertemperatuur 
(bvb. 15/17°C) d.m.v. stralingselementen, klimaat-
plafond of betonkernactivering.

• Bijkomende koeling door de koelbatterijen in de 
ventilatielucht.

• Warmte- en vocht recuperatie op de ventilatielucht 
in de luchtbehandelingskasten.

3. DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE
• Productie van warmte deels door middel van warm-

terecuperatie op koelsystemen voor datacenters 
en ruimtes met hoge permanente koellasten, deels 
door middel van lucht/water warmtepompen en 
deels door middel van water/water warmtepom-
pen aangesloten op een Bodem Energie Opslag-
systeem. Geen gebruik van fossiele brandstoffen 
(gas, olie, …) voor warmteproductie.

4. FREE COOLING
• Koeling door middel van free cooling lucht/water 

en water/water systemen (BEO).

Zowel de productie- als distributiesystemen worden 
opgedeeld enerzijds volgens de bron van warmte en 
koude en anderzijds volgens de specifieke bestemming 
verwarming, droge koeling, latente koeling (ontvochti-
ging) en proces koeling (data center).

WARMTE- EN KOUDEPRODUCTIE

Warmteproductie

Vooreerst dient gesteld dat de warmtebehoefte zeer 
variabel is en gekoppeld is aan de heersende buiten-
temperatuur en aan de bezetting en activiteiten in  het 
gebouw.
De actuele normen betreffende energieprestaties zoals 
hoge isolatiewaarden voor de buitenschil enerzijds en 
de specifieke thermische eigenschappen van een om-
roepcentrum als de VRT met hoge warmtelasten door 
productieactiviteiten en een behoorlijke behoefte aan 
ventilatielucht bieden opportuniteiten om de productie 
van warmte en koude te combineren of althans enige 
synergie te ontwikkelen teneinde het gebruik van fos-
siele brandstoffen (gas, olie, …) te vermijden.
De globale warmtebalans, weliswaar in te leveren piek-
vermogen, toont aan dat de koude behoefte van het 
complex meer is dan het dubbele van de warmtevraag.
Het gelijktijdig optreden van deze pieken is uiteraard 
uitgesloten maar men kan wel stellen dat er altijd een 
hoeveelheid “afvalwarmte” beschikbaar zal zijn afkom-
stig van de koelprocessen voor de datacentra en an-
dere ruimtes waar een permanente koeling nodig is.
Deze warmte is vrij beschikbaar maar in potentie af-
hankelijk van de koelbehoefte en kan naargelang de 

situatie (winter – zomer) aangewend worden voor ver-
warming of afgevoerd worden naar de buitenlucht via 
droge koelers.
Deze warmtebron is onregelmatig beschikbaar en zal 
soms ontoereikend zijn en wordt bijgevolg aangevuld 
met twee systemen die ook onafhankelijk van elkaar 
kunnen functioneren, namelijk lucht/water warmte-
pompen en water/water warmtepompen aangeslo-
ten op een gesloten Bodem Energie wisselaar (BEO-
veld).
De lucht/water warmtepompen hebben een goede 
COP bij luchttemperaturen tussen +15°C en +5°C, 
bij lagere buitenluchttemperaturen hebben zij een la-
ger rendement en bij te negatieve temperaturen is een 
ontdooiingcyclus nodig.
De water/water warmtepompen hebben de facto geen 
probleem met lage buitentemperaturen vermits de bo-
demwarmte beschikbaar is. Deze is echter niet onuit-
puttelijk en op termijn dient een thermische balans in 
de bodem te worden gebracht en dit kan door middel 
van het terug injecteren van warmte afkomstig van de 
koelprocessen in het gebouw.
Het optimaliseren van deze drie warmteproducenten 
is mogelijk door een doorgedreven automatisering 
die gebaseerd is op een zorgvuldig energiebeheer-
systeem alsook een bedrijfszekerheid die stoelt op 
redundantie en capaciteitsbeheer.
In principe kan voor de warmteproductie nog een vier-
de warmtebron toegevoegd worden zoals een WKK of 
een stadsverwarming. Hiervoor kunnen in dit project 
eventueel al de nodige voorlopige aansluitvoorzienin-
gen getroffen worden.

Koude productie

De koude productie voor het omroepcenter is geba-
seerd op een koelsysteem met water als voorname 
energiedrager om volgende redenen:
• water is een veel betere energiedrager dan lucht
• de koelsystemen in de ruimtes zijn vooral geba-

seerd op statische elementen met koelwater
• er is een hoge permanente koellast aanwezig voor 

productiedoeleinden (data center, studio’s, regie-
kamers, …)

• er is de mogelijkheid om de overtollige warmte te 
recupereren indien gewenst

• de overtollige warmte kan in de zomer gestockeerd 
worden in de bodem (regeneratie van het BEO-
veld)

In analogie met de warmteproductie worden drie syste-
men (plus één) toegepast:
• IJswatermachines (10/15°C) die in eerste instan-

tie koelwater leveren aan de datacentra en hun 
restwarmte kunnen afstaan aan de verwarmings-
systemen of afvoeren via droge koelers.

• Free cooling via de warmtewisselaars aangeslo-
ten op het BEO-veld kan geleverd worden zolang 
de bodemwarmte dit toelaat.

• De warmtepompen aangesloten op het BEO-
veld kunnen ook omgeschakeld worden als ijs-
watermachines en hun warmte afvoeren hetzij in 
het warmwatercircuit hetzij naar de droge koelers.

• De lucht/water warmtepompen worden in de zo-
mer omgeschakeld en functioneren als ijswaterma-
chines.

Tenslotte worden luchtgekoelde ijswatermachines 
voorzien om piekbelastingen op te vangen en redun-
dantie te leveren t.o.v. de andere koelsystemen.
Het koelwater zal geproduceerd worden op drie moge-
lijke regimes met specifieke bestemming:
• 6/11°C zomerkoeling koelbatterijen luchtbe-

handelingskasten en ontvochtigen (afvoeren la-
tente warmte)

• 10/15°C specifieke ijswaterregime met beperk-
te (tot geen) ontvochtiging voor proces koeling da-
tacentra

• 15/17°C voor voelbare koeling met statische 
koelelementen zoals koelbalken, klimaatplafond 
BKA en statische koelelementen in de productie-
ruimten

Door deze opdeling en het opsplitsen van elke pro-
ductiecentrale in minstens twee machines wordt de 
bedrijfszekerheid bevorderd. Bovendien zijn de grote 
luchtgekoelde machines op 6/11°C redundant voor de 
andere systemen.
De droge koelers kunnen ook van type hybride droge 
koeler zijn (Jaeggi)
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WARMTE- EN KOUDEDISTRIBUTIE

Het distributiesysteem van warmte en koude wordt op-
gedeeld in vijf waterregimes van elk drie leidingnetten.
De warm en koud water regimes (systemen) zijn:
Warmwater 50/42°C, Warmwater 40/32°C, IJswater 
6/11°C, IJswater 10/15°C, Koelwater 15/17°C
De drie leidingnetten per systeem zijn:
het primaire leidingnet, het secundaire leidingnet, het 
tertiaire leidingnet
Het primaire leidingnet is de verbinding tussen de 
warmtepompen – koelmachines – BEO-veld – dry coo-
lers en de buffervaten. De pompen en de warmtewis-
selaars worden redundant uitgevoerd. Op deze pri-
maire circuits bevinden zich de vul-inrichtingen en de 
expansiesystemen met constante druk.
Vanop de verschillende buffervaten die tevens als (hy-
draulische) evenwichtsflessen dienst doen vertrekken 
de secundaire circuits naar de diverse onderstations in 
de gebouwdelen waar zij eindigen op collectoren voor 
de verdere verdeling naar de eindeenheden. De pom-
pen op de secundaire kringen worden ook redundant 
uitgevoerd (2 x 100 % of 3 x 50 %).
De tertiaire kringen vertrekken dan vanop deze collec-
toren naar de eindeenheden in de onderstations (ver-
warmingsbatterijen, koelbatterijen) en in de lokalen 
(klimaatplafond, BKA, naverwarmingsbatterijen, stati-
sche koelelementen, enz.).
De opdeling van de kringen zal gebeuren per gebouw-
deel en per functiezone.
Alle pompen en circulatoren zijn toerental geregeld en 
naargelang het geval geregeld op drukverschil, tempe-
ratuurverschil of constant debiet (bvb. verdampers en 
condensor).
Alle kringen en eindeenheden zijn individueel afsluit-
baar van het leidingnet.
De leidingen naar de eindeenheden verlopen in schach-
ten verhoogde vloeren of aan plafond naargelang de 
toepassing.
De lokale distributie is hetzij met een ringleiding of een 
gridsysteem met over dimensionering van de leiding-
diameters om flexibiliteit en modulariteit te bekomen. 
Op regelmatige afstanden worden afsluitkranen voor-
zien en instelbare debiet regelkranen (Belparts DFN of 
Danfoss QA)
De leidingen zijn sectioneerbaar per verdieping en per 
zone.

KLIMATISATIE VAN DE RUIMTES

Inkomhal en publieksruimte: Basisverwarming met 
vloerverwarming, koeling met de ventilatielucht in va-
riabel debiet.
Lunchruimte – keuken: Basisverwarming en koeling 
van de lunchruimte met klimaatplafond of betonkern-
activering aangevuld met gekoelde of verwarmde lucht 
tijdens de lunchperiodes.
De keuken wordt uitgerust met inductiedampkappen 
boven de kookblokken. Eventueel afzonderlijke koel-
elementen te voorzien in de koude keuken.
Studiozone met publiek: koeling met statische koel-
elementen bvb. Krantz SKS of equivalent aan plafond, 
aanvullende koelcapaciteit beschikbaar via de ventila-
tielucht i.f.v. de bezetting, VAV met naverwarming.
Aan de gevelzones (beglazing) in lokalen met lage be-
zetting en bijgevolg weinig ventilatielucht kunnen de 
statische elementen ook voor verwarming aangewend 
worden.
Facilitaire ruimtes rond de studio’s: Basisverwarming 
en koeling met klimaatplafond.
In ruimtes met hogere koellasten (make up) bijkomen-
de koeling met verhoogd luchtdebiet.
Datacenters: In row cooling met koelwater 10/15°C 
systemen APC of gelijkwaardig.
N+1 opstelling van de in row coolers per vleugel.
Hot aisle en cold aisle compartimentering van de ser-
vers.
N+1 opstelling van alle distributiesystemen, collecto-
ren, leidingen, buffervaten, pompen, enz.
Redundantie op de koelproductie afkomstig van drie 
systemen:
Chillers 6/11°C
Chillers 10/15 °C met heat recovery
Chillers 10/15 °C + BEO-veld
Vochtregeling via de ventilatielucht.
Parkeergarages (ondergronds): geen verwarming 
noch koeling voorzien; wel eventueel sneeuwvrij hou-
den van inrijhellingen met elektrische  tracing in de 
vloer.
Ventilatie voor afzuig uitlaatgassen voertuigen gekop-

peld aan het rook- en warmte afvoersysteem (RWA) 
met CO-detectoren op alle niveaus.
Magazijnen en werkplaatsen: De opslag magazij-
nen en werkruimtes met ruimtetemperatuur van 18°C 
worden verwarmd door middel van stralingspanelen, 
aan plafond aangesloten op een verwarmingskring 
50/42°C.
De opslagplaatsen voor fotografisch materiaal waar 
bijzondere eisen zijn i.v.m. temperaturen 12°C ± 3°C 
of 6°C ± 2°C en RV tussen 10 % en 55 % worden ge-
klimatiseerd met afzonderlijke verdamper koelers in de 
ruimte (directe expansie) aangesloten op een koelcen-
trale met meerdere compressoren (inverter regeling) 
en luchtgekoelde condensors met aanzuig en afblaas 
in de parking.
De vochtregeling gebeurt met individuele absorptie-
drogers in de ruimtes (bvb. Munters MLT) en indien 
nodig bevochtiging met elektrische stoombevochtigers 
of ultrasoon bevochtigers.
Bouwtechnische ruimtes
Ruimtes voor gebouwtechnieken (onderstation, HS, 
LS-lokalen, …) worden naargelang de toepassing en 
warmtelast natuurlijk of mechanisch geventileerd met 
extractie en toevoer van buitenlucht.
De ateliers worden voorzien van basisverwarming met 
stralingspanelen aan plafond. De (top)koeling zal ge-
beuren met de ventilatielucht met verhoogd debiet i.f.v. 
de warmtelast.
Bovendien worden lokale afzuigsystemen voorzien 
voor activiteiten waarbij dampen (verf, solventen, 
houtbewerking) kunnen ontstaan.
Meeting en training rooms
Basisverwarming en koeling door middel van klimaat-
plafonds of statische koelelementen aan plafond.
Bijkomende koeling door middel van de ventilatielucht 
met VAV-regeling i.f.v. de bezetting met CO2-detectie.
Cluster Media – Radio – Nieuws – Actua – Sport – Pro-
ductiehuis – Technologie en Operations
Basiskoeling door middel van statische koelelementen 
aan het plafond.
Aan de gevelzones met beglazing kan het systeem ook 
de verwarming leveren.
Ventilatie met VAV-regeling i.f.v. de bezetting met aan-
wezigheidsdetectie.
Kantoren administratie en algemene diensten in de to-
ren
Basisverwarming en koeling door middel van beton-
kernactivering of klimaatplafond.
Bijkomende koeling en verwarming door de ventilatie-
lucht met naverwarmingsbatterijen.
Controlecentrum
Basiskoeling door middel van statische koelelementen 
aan het plafond.
Aan de gevelzones kan het systeem ook de verwar-
ming leveren.
Bijhorende koeling mogelijk met VAV-regeling i.f.v. de 
bezetting.

VENTILATIE

De ventilatie van de gebouwen en ruimtes wordt gele-
verd door meerdere luchtbehandelingskasten met elk 
hun specifieke bestemming en samenstelling.
De luchtbehandelingskasten zijn modulair opgebouwd, 
voldoen aan de Europese kwaliteitseisen en normen en 
dienen Eurovent gecertificeerd te zijn.
De luchtkwaliteit wordt geleverd zoals gevraagd in het 
PVE:
• Ruimtes IDA 2: 45 m³/h per persoon volgens maxi-

mum bezetting per lokaal
• Ruimtes IDA 3: 36 m³/h per persoon volgens maxi-

mum bezetting per lokaal
Alle luchtbehandelingskasten en ventilatiesystemen 
met uitzondering van de afzuigventilatoren van de 
dampkappen in de keuken worden uitgerust met een 
warmte(-koude)recuperatiesysteem.
In principe worden naargelang de toepassing twee re-
cuperatiesystemen toegepast:
• Platenwisselaars met thermische rendementen tot 

75 % waar de extractielucht voor geurdampen of 
vochthinder kan zorgen bvb. lunchroom, werkplaat-
sen, magazijnen.

• Roterende warmtewisselaars met thermische ren-
dementen tot 80% (warmtewiel) voor de andere 
ruimtes zoals kantoren, studio’s, productieruimtes, 
enz.

De roterende warmterecuperatoren kunnen ook (hy-
groscopisch) voorzien worden om vochtterugwinning 
te realiseren met een rendement van 70 à 75 %.
De luchtbehandelingskasten worden tevens volledig 
uitgerust met alle elementen om temperatuur, vocht-

gehalte en luchtkwaliteit (filtering) te waarborgen die 
in de ruimtes gevraagd worden:
Zakkenfilters F7 
• Voorverwarmingsbatterijen
• Koelbatterijen
• Bevochtiger adiabatisch met hoge drukinjectie 

(Danfoss Nessie) of ultrasoon (STULZ Ultra So-
nic)met voeding door RO-water

• Naverwarming (centraal of lokaal)
De luchtbehandelingskasten worden binnen het ge-
bouw opgesteld in specifiek daartoe bestemde onder-
stations, met toegankelijkheid voor onderhoud en ver-
vanging.
De ventilatoren zijn van het type plug fan zonder riem-
overbrenging, noch slakkenhuis en worden allen uitge-
rust met een frequentie gestuurde motor.
De aerolische onderstations situeren zich in de base-
ment niveau +63,5 (magazijn + studio’s publiek), op 
niveau +106,3 (atelier) en onder het dak van de kan-
toortoren.
De verseluchtname en afblaaslucht gebeurt via grote 
plenums met roosters in de gevels van de onderstati-
ons en telkens op een andere oriëntatie.
Op alle kanalen die op de luchtgroepen aansluiten wor-
den geluidsdempers voorzien om het ventilatorgeluid 
te absorberen.
Ook op de doorgangen van de kanalen in de wanden 
van de studio’s, regiekamers, inleescellen, m.a.w. alle 
ruimtes met strenge akoestische eisen, worden ook 
geluidsdempers voorzien om geluidsoverdracht via de 
kanaalnetten te voorkomen.
De luchtverdeling pulsie en extractie gebeurt in hoofd-
zaak met geïsoleerde gegalvaniseerde kanalen voor-
zien van gemotoriseerde brandkleppen waar nodig om 
de brandcompartimentering te beschermen.
Kanalen voor afvoer van vochtige lucht (bvb. dampkap-
pen keuken) worden in RVS uitgevoerd en geïsoleerd 
met een brandwerende bekleding conform het KB.
In de magazijnen en werkplaatsen worden de kanalen 
zichtbaar aan plafond gemonteerd en voorzien van ka-
naalroosters of wervelroosters.
Voor de grote studio’s, inkom en publieke ruimtes wordt 
de pulsielucht eveneens via specifieke wervelroosters 
voorzien en extractie op kanaalroosters.
In het auditorium wordt de inblaaslucht onder de stoe-
len ingebracht via speciale roosters.
In de lokalen, kantoren en productieruimtes met ver-
hoogde vloer wordt de lucht ingeblazen via vloerroos-
ters met wervelpatroon en afgezogen aan het plafond 
met kanaalroosters.
De inplanting van kanalen en roosters zullen een be-
paalde modulatie volgen.
De eindeenheden worden individueel of per groep 
voorzien van een VAV-debiet regelbaar met voldoende 
range om debietvariaties toe te laten en de flexibiliteit 
te verhogen.
De kanalen worden berekend op lage snelheden (max. 
6 m/s) en in beperkte mate over gedimensioneerd om 
in combinatie met de instelbare debietregelaars de op-
deelbaarheid en herindeling van ruimtes toe te laten 
of eventuele wijzigingen in densiteit van bezetting te 
kunnen opvangen.
De ventilatie van de ruimtes wordt vraag gestuurd 
voorzien naargelang het geval door middel van CO2-
detectoren, aanwezigheidsdetectie of in combinatie 
met de bediening van de verlichting.
De aerolische installaties moeten beantwoorden aan 
het KB 12/07/2012 ter voorkoming van brand en wor-
den derhalve voorzien en uitgerust voor hoogbouw 
conform dit KB.

AUTOMATISCHE REGELING EN ELEKTR. HVAC

Alle onderstations worden uitgerust met elektrische 
borden en DDC-controlekasten voor de automatische 
regeling.
Het deel van de installaties dat bij externe stroompan-
ne in dienst moet blijven (bv. DC) zal op noodstroom 
aangesloten worden.
De redundantie voor delen van de installaties wordt 
ook op niveau van de elektrische borden en controle-
kasten doorgetrokken.
De lokale controleborden bezitten hun enige autonome 
regeling met processor(s) en I/O kaarten waarmede 
de regelorganen en fieldapparatuur van de onderstati-
ons geregeld wordt.
Via netwerkkabels, voor bepaalde kritische installaties 
redundant uitgevoerd, worden de processors met el-
kaar verbonden alsook met de lokale controllers in de 
diverse ruimtes van het gebouw waarop lokale voelers 
en stelorganen gekoppeld en geregeld worden.
Bovenop dit systeem wordt een gebouwenbeheercen-
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trale (GBS) voorzien waarop door middel van dynami-
sche beelden de werking van de verschillende installa-
ties, hun parameters en alarmen kunnen gevisualiseerd 
worden.
Op deze centrale zullen ook de energieverbruiken (ca-
lorietellers, kWh-meters, watertellers, enz.) geregis-
treerd worden en middels een energiemanagement-
pakket kunnen beheerd worden.
Zoals vermeld in het PVE kunnen op deze GBS-cen-
trale nog andere niet HVAC gerelateerde technieken 
geïntegreerd worden.

SANITAIR WARMWATERBEREIDING EN GEBOUW-
HYDRAULICA

Voor de bereiding van sanitair warmwater voor de keu-
ken en de was- en kleedplaatsen (wastafels, douches) 
wordt een centrale warmwaterbereidingsinstallatie 
voorzien in een onderstation bij de keuken.
Deze centrale omvat enerzijds twee aardgasgestookte 
industriële warmwaterbereiders van elk 120 kW met 
een watervoorraad van ± 500 l en anderzijds een zon-
neboilersysteem met ± 70 m² zonnecollectoren en een 
voorraadvat van ± 4.500 l.
Deze warmwaterbereiding wordt voorafgegaan van 
een waterbehandeling met filtering en ontharding.
Voor kleine lokale warmwaterverbruikers zoals kitche-
nettes of kuisbergingen worden lokale elektrische boi-
lers voorzien.
Op de drinkwatervoeding wordt een filterinstallatie en 
een drukverhogingsgroep voorzien.
Regenwater van de daken kan gerecupereerd worden 
voor spoeling van WC’s en urinoirs. Hiervoor wordt een 
opvangciterne en een drukverhogingsgroep voorzien.
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10
Nota akoestiek

Inleiding

In de akoestische benadering van het gebouw wordt 
maximaal rekening gehouden met flexibiliteit en modu-
lariteit, zonder hierbij de factor duurzaamheid uit het 
oog te verliezen. Gemakkelijk verplaatsbare wanden 
en aparte losse geluidabsorberende elementen in de 
lokalen zorgen voor optimale flexibiliteit in de luchtge-
luidsisolatie en ruimteakoestiek. Aangepaste kanalen 
beperken de luchtsnelheden in kanalen. Samen met 
ondermeer geluiddempers beperken ze de geluidni-
veaus in de verschillende lokalen. Specifieke gerichte 
maatregelen worden toegepast waar performante ei-
sen worden gesteld of waar hoge geluidniveaus zijn te 
verwachten.

ALGEMENE PRINCIPES

Uitgangspunten
De voorziene draagvloeren zijn massief en bestaan 
uit welfsels of gewapend beton. Verdere afwerking 
bestaat meestal uit verhoogde of zwevende vloeren. 
Vloerafwerkingen zijn in tapijt, linoleum, beton, …

Wanden zijn dragend in beton of lichte scheidingswan-
den van het type verplaatsbare wanden of gipskarton-
wanden.

Er is geen verlaagd plafond voorzien. Geluidabsorptie 
wordt bekomen door middel van geluidabsorberende 
elementen (baffels, panelen, …) of met geluidabsorbe-
rende platen rechtstreeks tegen het plafond. De toe-
gepaste koelelementen zijn akoestisch sterk open en 
werken verstrooiend. Ze laten toe de achterliggende 
geluidabsorptie te kunnen benutten.
Door toepassing van deze koel (verwarmings)elemen-
ten kunnen de luchtdebieten beperkt worden waardoor 
de luchtsnelheden in de kanalen en dus de overeen-
komstige geluidniveaus ook laag kunnen gehouden 
worden. 

Luchtgeluidisolatie 

De luchtgeluidisolatie tussen twee ruimten wordt niet 
alleen bepaald door de directe weg via de scheidings-
constructie en zijn onderdelen (deuren, ramen, …), 
maar ook via de nevenwegen (vloer, plafond, aanslui-
tende wanden, … ). Al deze wegen dienen samen de 
gevraagde geluidsisolatie te realiseren, waarbij de 
zwakste weg sterk bepalend is. Daarenboven kunnen 
ook doorvoeren van leidingen, kanalen, … een ver-
zwakking van de constructie geven. Dezelfde kanalen 
transporteren ook het geluid van de ene naar de ander 
ruimte via het kanaal, de kanaalwand en de aansluiten-
de roosteropeningen. Ook gevels kunnen de geluidiso-
latie tussen lokalen verzwakken. Niet alleen door de 
aansluiting tussen gevel en wand of vloer, maar ook via 
de gevelprofielen tussen lokalen én het geveloppervlak 
zelf. Met al deze onderdelen wordt rekening gehouden 
bij het realiseren van de gevraagde geluidisolaties.
De keuze van massieve zware vloeren heeft zowel een 
gunstige invloed op de rechtstreekse geluidisolatie van 
de vloer als op de overlangse isolatie via dezelfde vloer.  

Contactgeluidisolatie

De bekomen contactgeluidisolatie van een vloercon-
structie wordt bepaald door de massa van de vloer in 
combinatie met de vloerbekleding en het eventuele ge-
bruik van een verende tussenlaag.
Verhoogde vloeren geven een extra demping naar on-
derliggende ruimtes, die eventueel nog kan verbeterd 
worden met trillingsdempende opleg van de steunen. 
Naar aanliggende ruimtes wordt de contactgeluidiso-
latie gunstig indien de verhoogde vloer onderbroken 
wordt.
Zwevend opgelegde vloeren zijn noodzakelijk in een 
aantal situaties waar geen verhoogde vloeren worden 
gebruikt en een goede contactgeluidisolatie nodig is. 
Afhankelijk van de nodige contactgeluidisolatie en de 
toegelaten resonantiefrequenties van vloeren worden 
deze vloeren opgelegd op trillingsdempende stroken, 
pads, veren, …

Gevelisolatie

Door de keuze van de juiste beglazing en schrijnwerk, 
wordt het geluidniveau binnen ten gevolge van de bui-
tenomgeving beperkt. Akoestisch wordt deze geveliso-
latie bepaald door het verschil tussen het gewenste 
geluidniveau binnen en het optredende geluidniveau 
buiten, door de hoeveelheid geluidabsorptie in het be-
treffende lokaal en door de akoestische eigenschappen 
en oppervlaktes van de verschillende geveldelen. Bij de 
bepaling van de nodige akoestische voorzieningen van 
deze gevels wordt niet altijd alleen uitgegaan van de 
opgegeven geluidbelasting van 65dB(A) aan de gevel. 
Plaatselijk kunnen deze geluidniveaus hoger zijn (in- en 
uitrit parking, loskade, …). Het gemiddelde geluidni-
veau aan de gevel is eveneens  niet meer van toepas-
sing naar de meer geluidgevoelige ruimtes. Voor deze 
ruimtes mogen immers ook fluctuaties van het buiten-
lawaai boven 65 dB(A) geen verhoging geven van het 
geluidniveau binnen. Voor dergelijke ruimtes worden 
specifieke verbeteringsmaatregelen toegepast.

Installatielawaai

Het installatielawaai rechtstreeks afkomstig van aan-
liggende technische ruimtes wordt gereduceerd door 
de correcte keuze van wand- en vloersamenstellingen, 
het gebruik van zwevende vloeren en sokkels, …
Het lawaai dat via de kanalen wordt doorgegeven of via 
de luchtsnelheden in kanalen wordt geproduceerd wordt 
gereduceerd tot de toegelaten geluiddrukniveaus in de 
lokalen door de nodige geluiddempers, geluiddempen-
de flexibels en beperking van de luchtsnelheden. 
Specifiek aandacht wordt besteed aan het voorkomen 
van trillingshinder van toestellen en technische uitrus-
tingen: trillingsdempende opstelling en bevestiging van 
toestellen, leidingen, kanalen, … Zwevende vloerpla-
ten en/of sokkels, … 

Ruimteakoestiek

Het realiseren van de geschikte nagalmtijd is een be-
langrijke parameter voor de ruimteakoestiek. Met aan-
gepaste geluidabsorberende materialen kan deze na-
galmtijd bekomen worden.
Het realiseren van een welbepaalde nagalmtijd garan-
deert echter niet altijd een voldoende comfortabele 
ruimteakoestiek.
Het voorkomen van echo’s en flutterecho’s in studio’s, 
inleescellen, montage cellen, vergaderzalen, … door 
de geschikte positie van geluidabsorberende materia-
len of diffuserende elementen is eveneens belangrijk. 
In ruimtes waar verschillende personen tegelijk com-
municeren (restaurant, VIP, perszaal, …) blijft een 
goede spraakverstaanbaarheid belangrijk evenals in 
bijvoorbeeld vergaderzalen. In landschapskantoren is 
een goede spraakverstaanbaarheid belangrijk op korte 
afstand en privacy naar verder gelegen werkposten. 
Toegelaten geluidniveaus buiten

Technische installaties die buiten opgesteld worden, 
kanaaldoorvoeren naar buiten, schoorstenen, muur-
roosters, … mogen geen bijkomende bron zijn van ge-
luidhinder naar de eigen gevels. Daarenboven zijn ook 
de eisen van de lokale wetgeving te respecteren inzake 
toegelaten geluiddrukniveaus naar de omgeving. Ge-
luiddempers, geluidafschermingen en zeker de keuze 
van stille toestellen hebben als doel deze eisen te res-
pecteren.

VOORZIENINGEN PER VERDIEPING

Onderbouw
De ondergrondse verdiepingen met parking en warehouse vergen 
weinig tot geen specifieke akoestische voorzieningen. Wel belangrijk 
is dat ze, waar nodig, voldoende luchtgeluidisolatie garanderen naar 
de bovenliggende geluidgevoelige verdieping en dat er geen contact-
geluiden en trillingen naar deze bovenverdiepingen worden doorge-
geven. Massieve vloeren en waar nodig trillingsdempende opleg van 
toestellen of vloeren houden hiermee rekening.

Logistiek
De belangrijkste geluidgevoelige ruimtes situeren zich op deze ver-
dieping.
1 Multisporen studio en regie
Voor deze ruimtes gelden de strengste eisen inzake lucht- en con-
tactgeluidisolaties. Dit maakt het gebruik van een box-in-box con-
structie noodzakelijk. Dit principe houdt in dat er een volledige ruim-
te wordt gerealiseerd die volledig (trillingsdempend) losgekoppeld is 
van de structuur rondom: 
Bovenop de draagvloer wordt een zwaardere dekvloer akoestisch 
opgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke trillings-
dempende steunen (composiet, rubber, veren, ….) in functie van de 
massa van de zwevende vloer en de gewenste eigenfrequenties. 
De wanden worden op deze ontkoppelde dekvloer geplaatst. Deze 
wanden zijn zelfdragend, zodat geen contact nodig is met de achter-

liggende wanden. 
Een isolerend plafond of een dubbele betonplaat wordt aangebracht 
onder de vloer van de bovenliggende verdieping. 
De doorvoer van leidingen en kanalen vergt een bijzondere aandacht. 
Geluiddempers ter hoogte van de doorvoeren zijn noodzakelijk. De 
ruimtes zijn apart te verluchten. De luchtsnelheden zijn laag.
Geluidabsorberende voorzieningen worden aangebracht onder het 
plafond en op de wanden. Deze geluidabsorptie wordt voorzien op 
een achterliggende spouw en/of in combinatie met resonatorpane-
len om ook bij de lage frequenties de nodige geluidabsorptie te ga-
randeren.

2 Andere studio’s
De overige studio’s op de verdieping dienen eveneens een zware 
lucht- en contactgeluidisolatie te realiseren maar minder streng. Een 
volledige box-in-box is hier niet nodig. Zware betonnen scheidings-
wanden in combinatie met een zwaar betonnen bovenliggende pla-
fond en een zwevend opgelegde vloerplaat garanderen de gewenste 
lucht- en contactgeluidisolaties. De wanden worden voorzien van 
zware akoestische deuren of indien mogelijk en/of gewenst voorzien 
van een sasconstructie die een grotere garantie geeft op het beko-
men en behouden van de geluidisolatie-eis.
De geschikte nagalmtijd wordt bekomen door geluidabsorberende 
voorzieningen op wanden en plafond: een combinatie van losse ele-
menten, en vaste panelen op een spouw. 

3 Regie ruimten
De regieruimten hebben een minder strenge eis inzake lucht- en 
contactgeluidisolatie. Scheidingswanden in gipskarton van ruw-
bouwvloer tot ruwbouwplafond met tussenliggende verhoogde vloer 
laat toe de gestelde eisen te realiseren. De eisen kunnen bekomen 
worden door gipskartonwanden met ontdubbelde draagstructuren of 
met verbeterde enkelvoudige gipskartonwanden. 
Geluidabsorberende voorzieningen worden voorzien op wanden en 
plafond om de gewenste nagalmtijden te bekomen.

Gelijkvloers
1 Event- en publieksruimte
De event- en publieksruimte is zeer polyvalent. Met afsluitbare mo-
biele wanden en de betonnen wanden van de aanliggende ruimtes 
wordt de gevraagde hoge geluidisolatie bekomen. Een verhoogde 
geluidisolatie van de gevel geeft de nodige geluidisolatie tegen bui-
tengeluiden. Zwevende vloeren worden toegepast.
Geluidabsorberende voorzieningen zowel aan het plafond, de wan-
den en door middel van gordijnen geven de gewenste nagalmtijd, 
ook bij de lage frequenties. Echo’s en flutterecho’s worden vermeden 
door ondermeer de gebogen gevels. Deze toe gepaste geluidabsor-
berende voorzieningen zijn ook zeer gunstig bij andere activiteiten 
waarbij veel mensen tegelijk converseren.

2 Auditorium (perszaal)
Het auditorium is met mobiele wanden afsluitbaar van de inkomzone. 
Geluidabsorberende bekledingen zorgen voor de gewenste nagalm-
tijd en het vermijden van echo’s en flutter. Eventuele gerichte ge-
luidreflecterende elementen kunnen de spraakbaarheid verbeteren 
wanneer men toespraken wenst te houden zonder geluidversterking.

3 Inkom, foyer
Geluidabsorberende elementen (baffels, panelen, …) onder het be-
tonnen plafond in combinatie met eventuele lokale bekledingen van 
de wanden laten toe de gewenste nagalmtijd te bekomen. Contact-
geluidisolatie onder de vloeren verhindert de transmissie van con-
tactgeluiden naar onderliggende, aanliggende en bovenliggende 
ruimtes.

4 Loges en VIP-ruimte
De geluidisolatie van de loges en VIP-ruimte wordt bekomen met 
scheidingswanden in gipskarton van ruwbouwvloer tot ruwbouwpla-
fond met tussenliggende verhoogde vloer. De eisen kunnen bekomen 
worden door gipskartonwanden met ontdubbelde draagstructuren of 
met verbeterde enkelvoudige gipskartonwanden. De lokalen worden 
voorzien van akoestische deuren.
Geluidabsorberende voorzieningen worden voornamelijk opgehan-
gen aan het plafond onder de vorm van baffels of loshangende pa-
nelen.

Bovenliggende verdiepingen
1 Inleescellen, montagecellen, nieuwscellen
De geluidisolatie van deze lokalen wordt bekomen met scheidings-
wanden in gipskarton van ruwbouwvloer tot ruwbouwplafond met 
tussenliggende verhoogde vloer. De eisen kunnen bekomen worden 
met gipskartonwanden met ontdubbelde draagstructuren of door ge-
bruik te maken van verbeterde enkelvoudige gipskartonwanden. De 
lokalen worden voorzien van akoestische deuren. Ter hoogte van de 
gevels wordt een voorzetraam geplaatst om zowel een betere gelui-
disolatie naar buiten te bekomen als om de invloed van de nevenweg 
via de buitengevel te reduceren. 

2 Studio’s en regie
Dezelfde principes als hierboven worden ook toegepast in de stu-
dio’s en regieruimtes.

3 Overige afgesloten ruimtes
Meeting rooms en andere afgesloten ruimtes zoals projectruimtes, 
cockpits, … worden uitgevoerd in verplaatsbare wanden die recht-
streeks geplaatst worden op de verhoogde vloeren. Tapijtbekleding 
geeft voldoende contactgeluidisolatie tussen de ruimtes onderling. 
Geluidabsorptie wordt opgehangen aan het plafond onder de vorm 
van baffels en panelen.

4 Kantoorzones
In open kantoren is de nagalmtijd niet het enige belangrijke criterium 
voor een goede ruimteakoestiek. Ook de spraakverstaanbaarheid, 
de geluidsafname in functie van afstand, het achtergrondniveau, ... 
spelen een belangrijke rol in het realiseren van een akoestisch com-
fortabel landschapskantoor. Deze aspecten worden dan ook grondig 
bestudeerd. Er wordt aldus niet enkel voldoende absorptie aange-
bracht, maar ook de positie van de absorptie tov bron en ontvanger, 
de positie van eventuele afschermende elementen, … wordt zorgvul-
dig gekozen om een optimaal resultaat te realiseren.
Combinatie van geluidabsorberende elementen onder het plafond, 
tapijt op de vloeren, afschermingen tussen bureauzones, geluidab-
sorberende bekledingen van schermen, kasten, wanden, … worden 
gebruikt voor de realisatie van de geschikte ruimteakoestiek.






