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CULTUUR . MILIEU . FUNCTIE , ECONOMIE
De waarde van stedelijke gebouwen en ensembles is vaak meer dan 
baksteen en mortel. Het is onze bedoeling om de kwaliteiten van de 
bestaande gebouwen te benutten en te maximaliseren, en ze in een 
nieuwe dialoog te brengen met een set van zorgvuldig samengestelde 
toevoegingen en interventies. Naar onze mening is een ‘Tabula Plena’ 
benadering van culturele en publieke gebouwen in onze steden 
een meer genuanceerde, geïnformeerde en duurzame benadering. 
Deze ‘Tabula Plen’a (die de kwaliteiten en potenties van bestaande 
gebouwen en stedelijke ensembles erkent) kan aan de hand van 
verschillende criteria beoordeeld worden: 

TABULA PLENA :CULTUREEL
Het bestaande Strobbe industrieel gebouw is herkenbaar aanwezig in 
de stad Izegem en de gebouwen die aan de Baertshof grenzen hebben 
een zekere architecturale en patrimoniale kwaliteit.  Ons voorstel is 
om zoveel mogelijk van het bestaande te behouden en een nieuwe 
openbare route en domein te introduceren in het stadsblok (dat dit 
deel van de stad terug verbindt met de stadskern en markt) om  een 
nieuw stelsel van bestaande en hedendaagse gebouwen te vormen. 
 
TABULA PLENA : MILIEU
Een uitgebreide demolitie en wederopbouw van delen van de stad 
kan een enorme milieukost met zich meebrengen in termen van 
verspilde belichaamde energie en het veroorzaken van sloopafval.  Het 
project tracht met een ‘chirurgische’ ingreep de bestaande kwaliteiten 
te benutten en behouden. De kwalitatieve brede overspanningen, 
de sheds, het industrieel karakter worden in het kader van een 
‘cultuurfabriek’ voor ateliers, archief en administratie herbruikt. 
Een  beperkte nieuwbouw wordt ingeplant voor de meer specifieke/
kwetsbare delen van het programma zoals bibliotheek en auditorium. 
Ook milieutechnisch heeft de bestaande bouwstructuur een groot 
potentieel door de hoge thermische massa en het stabiele thermische 
profiel.  

BEHOUDEN GEBOUWEN EN STRUCTUUR

BEWAARDE STRUCTUUR + GEVELS

BEWAARDE STRUCTUUR

VERWIJDERDE STRUCTUUR

NIEUWE STRUCTUUR

PROGRAMMA

GEBOUWBEHEER EN  TOEGANGEN

ART ‘IZ WOORD

ART ‘IZ MUZIEK

ART ‘IZ ADMINISTRATIE

ART ‘IZ BEELD (ATELIERS)

HK TEN MANDERE

GEMEENSCHAPPELIJK + TECH.

ARCHIEF

SANITAIR

BIBLIOTHEEK

LEES en CULTUURCAFE  
(kan onafhankelijk open zijn)

FOYER en EXPOSITIERUIMTE  
(kan onafhankelijk open zijn)

AUDITORIUM  
(kan onafhankelijk open zijn)

BIB, Art’IZ, Archief, HKK, enz.  
(openen volgens de specifieke werkuren)

IZEGEM CULTUURFABRIEK 
‘TABULA PLENA’
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TABULA PLENA : FUNCTIONEEL
Steeds meer instellingen (kunstgalerijen, musea, scholen, universiteiten, 
kantoren, enz.) worden bewust van de kwaliteiten van oude industriële 
gebouwen die de flexibiliteit bieden om diverse overlappende functies soepel 
samen te brengen. Deze gebouwen bieden een ‘kant-en-klare’ kwaliteit, die 
vaak opnieuw geactiveerd kan worden door een nieuwe bestemming of en 
een nieuw gebruik, en dragen de potentie om zeer flexibele en duurzame 
ruimtes te bieden. De huidige structuur van de bestaande fabriek heeft 
dus echte kwaliteiten in functionele termen maar ook een sterk ‘gegeven’ 
esthetiek dei goed past bij het cultureel en artistiek programma. 

TABULA PLENA : ECONOMIE
Er zijn ook duidelijke financiële voordelen verbonden aan het behoud en het 
hergebruik van de bestaande constructies. Hier stellen wij voor om een serie 
van eenvoudige oplossingen te bieden voor structuur, enveloppe, gevels en 
technische installaties. 

ENSEMBLE
Een echte Tabula Plena speelt in op de schaal van de stad en niet enkel 
het gebouw.  Het voorgestelde CULTUURFABRIEK maakt deel uit een 
ensemble van zowel oud als nieuw. In het hart van het stadsblok wordt 
een nieuwe toren geplaatst, die gekoppeld wordt aan een nieuw openbaar 
voetgangersplein en een nieuwe straat. De toren heeft sobere afmetingen 
maar krijgt door zijn juiste plaatsing een prominente plaats die toelaat om 
een ‘signaal’ functie te verwezenlijken.
De Cultuurfabriek zal een nieuwe stedelijke verbinding vormen vanaf het 
marktplein naar het nieuwe park-/stadskwartier op het zuiden.   

ORGANISATIE
Het gebouw is georganiseerd rond een centrale foyer en infopunt in het hart 
van het stadsblok die alle horizontale en verticale circulaties distribueert. Deze 
lobby vormt de basis van de toren en de hoofd ingang van de ‘socle’
- PUBLIEK de belangrijkste publieke functies zijn gesitueerd rond de centrale 
foyer en de verticale circulatie die daar begint. De lobby vormt een atrium 
die de verschillende activiteiten van de CULTUURFABRIEK onthult en 
toegankelijk maakt : Woord en auditorium op straat niveau, beeldateliers, 
expo ruimte en stadsarchief op +1, cultuur café en dakterras op +2, 
mediatheek en spelotheek over het restaurant en vervolgens de verschillende 
afdalingen van de bibliotheek . 
- MUZIEK is gelegen binnen het bestaande Baertshofgebouw (met de luidste 
functies akoestisch geïsoleerd op de begane grond).
- BEELDATELIERS bevinden zich op de gehele eerste verdieping van het 
ensemble (een ‘piano nobile’) onder net Noorder licht van de sheds.
- WOORD is gevestigd op twee verdiepingen rond de open centrale foyer
- De BIBLIOTHEEK wordt gevormd door een reeks gestapelde kamers met 
eigen karakter die een kleine toren in het ensemble vormen.
- STADSARCHIEF op +1 naast de exporuimte speelt mee in het visuele 
panopticum rond en door de toren.
-De beglaasde GEVELS van de socle maken de verschillende functies van 
Art’Iz maximaal zichtbaar voor de voetgangers en aanwezig in de publieke 
ruimte.
- Het transparante AUDITORIUM animeert maximaal de Baertshofstraatgevel 
met een podium op straatniveau aan de hoek van Baertshof en Dirk 
Martenslaan waar ook het laden en lossen overdekt georganiseerd wordt.
-Art’Iz, de bibliotheek, het archief, het auditorium en het cultuur café kunnen 
simultaan of afzonderlijk functioneren volgens hun specifieke uurroosters.
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implanting 
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UITZICHT VANUIT HET NIEUWE STADSPARK
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VERBINDINGEN
Er wordt een nieuwe stadsvoetgangersroute gecreëerd, een ‘Cultuur 
Straat’ die door het stadsblok loopt en het terrein weer met de stad 
verbindt. De publieke verticale circulatie van de toren creëert een 
panorama voor bezoekers, gebruikers van het gebouw en personeel 
waar de verschillende functies getoond of toegankelijk gemaakt 
worden en specifieke zichten (stadstuin, kasteel, kanaal, markt) onthult 
worden naar gelang men in het gebouw stijgt.
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CONCEPT : CIRCULATIE EN TOEGANGEN

CIRCULATIE  
De Cultuurfabriek is georganiseerd rond een eenvoudige, leesbare 
en royale circulatie die een kruis vormt van twee lange Passerelles 
en samenkomen bij de centrale Atriumfoyer en hoofdingang. De 
foyer bevat de hoofdcirculatie voor publiek, bezoeker, personeel en 
gebruikers, waar alle functies en verschillende ‘publieksgroepen’ 
elkaar ontmoeten. De lange Passerelle-gangen op de eerste en tweede 
verdieping organiseren een eenvoudige reeks kamers en maken 
gebruik van de dakconstructies met sheds en open uiteinden (ramen 
naar de omringende context) om het daglicht te maximaliseren. Deze 
passerelles zijn royaal in verhouding; het is de bedoeling dat het 
positieve ruimtes worden voor interactie en expositie. De Kunstgangen 
in de Glasgow School of Art zijn de inspiratiebron. Binnen het 
bestaande Baertshofgebouw geeft de Passerelle zicht op de nieuwe 
binnenplaats. Laden en lossen vindt plaats aan de Dirk Martenslaan, 
met een overdekte laadruimte die gekoppeld is aan de primaire 
verkeersroutes.OPENBARE RUIMTE EN VERBINDINGEN
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ZICHT VANUIT DE BRUGSTRAAT

EEN STEDELIJKENSEMBLE

4



0

1

5

10

20

ART ‘IZ WOORD

ART ‘IZ MUZIEK

ART ‘IZ ADMINISTRATIE

ART ‘IZ BEELD (ATELIERS)

HK TEN MANDERE

GEMEENSCHAPPELIJK + TECH.

ARCHIEF

SANITAIRE

BIBLIOTHEEK

SLAGWERKKLAS   176m21

KLEINE GROEPSKLAS 1  46m22

GROTE GROEPSKLAS   49m24

KLEINE GROEPSKLAS 2  46m23

1 2 3 4 5

VERTICALE CIRCULATIE 5

6 7 8

FOYER AUDITORIUM  55m2 6
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LOGES 1 en 2   49m2 10
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BINNENSPEELRUIMTE  124m2 11

WOORD (decor en kostuumhok) 58m2 12

BERGRUIMTE AUDITORIUM  30m2 13

LOGES 3 en 4   31m2 14
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KLASSEN WOORD (medium) 1 55m2 16

KLEINE WOORDRUIMTE 1  49m2 17

KLEINE WOORDRUIMTE 2  50m2 18

INKOM / FOYER / LOBBY  200m2 19

KLASSEN WOORD (medium) 2 52m2 20

GROTE WOORDRUIMTE  200m2 21
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BEELDATELIER XL 1   144m2 6

BEELDATELIER XL 2   197m2 7

BEELDATELIER XL 3   155m2 8

BUREAU ART ‘ IZ   40m2 9

DIRECTEUR ART ‘ IZ  25m2

BEELDATELIER M3   65m2

BEELDATELIER M4   80m2

SANITAIRE

OPBERGRUIMTE BEELD  60m2

QUARANTAINE   8m2

BUREAU ARCHIVARIS  27m2

HK TEN MANDERE   57m2

BUREAU BIBLIOTHECARIS  24m2

LANDSCHAPSBUREAU BIBLIOHEEK  120m2 
en berging / stockageruimte (deel)

TECH. WERKRUIMTE BIB/ARCHIEF 72m2

DEPOTRUIMTE   205m2
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BEELDATELIER S3   65m2
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BEELDATELIER L1   117m2
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MAGAZIJN ART IZ (bergr.instrumenten) 85m21

SAMENKLASSEN MUZIEKLABO 46m22

SPEELHOEK4

INSTRUMENTEN KLAS 3  25m23

INSTRUMENTEN KLAS 2  25m25

INSTRUMENTEN KLAS 1  25M26

BANKENKLASSEN MUZIEKATELIER 2 48M27

BANKENKLASSEN MUZIEKATELIER 1 51M28
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DE TOREN : EEN STAPELING VAN PERFECTE KAMERS  
‘ EEN VUURTOREN’ 
De toren heeft bescheiden afmetingen (21*21*21m) maar wordt 
een Izegemse landmark. Door zijn platonische vorm (een perfecte 
kubus) en zijn expressieve articulatie (een reeks perfecte kamers) 
verwezenlijkt hij een architecturaal en cultureel icoon in de stad. De 
toren is een baken voor de hele site 

‘Les Deux Magots’

‘Bleeker Street Records’

‘Villa Emo, Palladio’

‘Beinecke Rare Book Library’

‘Van Abbe Bibliotheek’
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DE TOREN : EEN STAPELING VAN PERFECTE KAMERS  
De toren, die door zijn structuur een beschutte overkapping en open 
foyer op de lagere niveaus creëert, wordt gevormd door een reeks 
horizontaal gelaagde ‘perfecte’ kamers. Elke verdieping creëert een 
andere ruimtelijke conditie, gevormd door een combinatie van het 
specifieke programma en de structurele logica die het definieert. In 
plaats van een anonieme, herhaalde verticale extrusie, ontleent de 
bibliotheektoren zijn expressie rechtstreeks aan de primaire structuur, 
die 4 circulatie- en technische kernen in een open foyer plaatst en 
een sterk gestructureerde midden verdieping ondersteunen: de 
jeugdafdeling.  Deze verdieping, gedefinieerd door 4 structurele 
wanden, creëert een ‘enfilade’ van verschillende ruimtes (om te lezen, 
om te spelen, een rustige kamer, een leestrap, enz.). De kamers 
ondersteunen een structurele buitengevel, waardoor een patroon 
van driehoekige en diamant ramen ontstaat. Deze structurele gevel 
ondersteunt vervolgens een klassieke thematische bibliotheek met 
dubbele hoogte, verbonden door een centraal atrium met de afdeling 
romans op de bovenste verdieping. De open en gesloten gevels van 
deze verdiepingen wisselen elkaar af om verschillende panoramische 
zichten te bieden.  De structuur onder de spantenvloer is opgehangen 
als een gordijn, deze lichtgewicht structuur maakt de gevel vrij en 
laat een maximale openheid toe voor het restaurant, de mediatheek/
spelotheek, de exporuimte en de lobby.
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afdragen

afhangen

verdelen

Structureel wordt het project onderverdeeld in 3 gebouwen: het 
hoekhuis met zijn achterbouw, de voormalige productieruimte en 
de nieuw toegevoegde toren. Hierbij behouden we voor de eerste 
twee gebouwen de structurele logica, ter vereenvoudiging van het 
bouwproces. 
De toren wordt uitgespaard uit de productiehal. De uitsparing gebeurt 
door rekening te houden met het al reeds bestaande structureel 
grid, waarbij de prefab elementen op dit grid op eenvoudige wijze 
gedemonteerd worden. Voor de structurele opbouw van de toren 
interfereren we niet in de bestaande structuur en vermijden we de 
mogelijk hieruit voortvloeiende complicaties. 
De kernen vormen een horizontale stabiliserende functie. Een 
bijkomende verdeelstructuur wordt geplaatst in de gevel van het 
centrale niveau. Een deel van het gebouw zal hieraan worden 
opgehangen en een gedeelte zal worden afgesteund. De vloeren 
kunnen op deze wijze van gevel naar kern dragen. Door de vloeren 
uit te voeren als cassette wordt de draagrichting in de twee richtingen 
optimaal geactiveerd. De verbinding van de verdeelstructuur naar de 
kernen komt tot stand door 4 kruisende wanden, deze wanden worden 
uitgelijnd met de wanden van de kern. 
Deze opbouw voorkomt structurele elementen op het gelijkvloers ter 
hoogte van de gevellijn. Een vlotte circulatie blijft gewaarborgd.  
We zullen een genetisch algoritme opzetten om de optimale vorm van 
de verdeelstructuur te bepalen in functie van de lay-out van onder en 
bovenliggende verdiepingen. Hiervoor zullen we ons 3D rekenmodel 
koppelen aan Rhino3D en Karamba. 

De toren krijgt door middel van een fundering op micropalen een 
eigen basis waarop 4 kernen zullen steunen. Dit type fundering is 
een performant funderingssysteem dat gekenmerkt wordt door 
hoge capaciteit en laat toe om uitgevoerd te worden met kleine 
rupsvoertuigen die op een eenvoudige wijze kunnen worden 
binnengereden in de bestaande structuur. 

Een nieuw duurzaam gebouw begint met een geïntegreerde 
ontwerpaanpak, waarbij architect en in-genieur samen op zoek gaan 
om de nood aan energie zoveel mogelijk te beperken. Zo kiezen wij 
bijvoorbeeld voor:
-Het optimaliseren van de daglichttoetreding in het gebouw d.m.v. 
lichtstraten en patio’s
-De geklimatiseerde of te klimatiseren lokalen te voorzien van een 
stevig isolatiepakket om aldus warmteverliezen te beperken
-Het gebruik maken van de inertie van het gebouw, zowel in bestaand 
als in de nieuwbouw. De massa van de structurele elementen kan een 
hoeveelheid klimatisatie-energie capteren.
-Het minimaliseren van de zonnelast in het gebouw m.b.v. 
zonnewering, maar evenzeer gebruik maken van de zonnewinsten 
en daglichttoetreding via de glasgevel. In ons voorstel is 55% van de 
gevel beglaasd.
-Het lokaal met de grootste interne warmtelast (zaal voor 200 
personen) werd aan de noordzijde van het gebouw ingepland.
-Nachtkoeling door de combinatie van patio’s en dakkoepels.
-LED-verlichting met beperkt energieverbruik en weinig 
onderhoudsintensief.
-Een intelligente sturing van alle technieken; we hebben een 
comfortabele en veilige werkomge-ving nodig op het ogenblik dat 
het gebouw effectief in gebruik is. Aanwezigheidssensoren, toe-
gangscontrole, beveiligingsinstallaties en bediening via app op de 
smartphone worden de tools van het gebouwbeheerssysteem.
Na deze eerste stap uit de TRIAS ENERGETICA, gaan we de 
energievraag lenigen met behulp van hernieuwbare energiebronnen 
(stap 2); ons concept vertrekt van de warmtepomptechnologie die 
zijn primaire energie krijgt uit de bodem via een BEO-veld (Bodem 
Energie Opslag). De onderstaande tekening toont het principe van een 
dergelijk BEO-veld aan.
Een bijkomend voordeel van deze techniek is de aanwendbaarheid 
voor (passieve) koeling in de zomer en dit zonder gebruik van de 
warmtepomp. De enige energie die er op dit moment gebruikt wordt, 
is deze voor het circuleren van het water. 
Het gebruik van de boorgaten voor zowel verwarming als koeling 
heeft ook een algeheel positief ef-fect. Gedurende de winterperiode 
wordt de ondergrond uitgekoeld door de extractie van energie voor 
verwarming. In de zomer worden op die manier koudere temperaturen 
verkregen en wordt de onder-grond langzaamaan terug opgewarmd, 
klaar voor de volgende winterperiode.
We verkiezen als afgiftesysteem betonkernactivering of 
vloerverwarming voor de basisklimatisatie, en het gebruik van de 

hygiënische ventilatielucht voor de naregeling. Met deze techniek 
waarbij men wa-tervoerende leidingen in de betonplaten integreert, 
kan men de gebouwmassa op een actieve wijze op een gedempte 
temperatuur houden. Dit verhoogt het winter- en zomercomfort zeer 
sterk. Doordat deze grote massa veel energie kan opnemen (warmte 
uit de binnenruimte) zal het binnenklimaat steeds aangenaam koel 
blijven in de zomer zonder hinderlijke tochteffecten, in de winter 
zorgt dit systeem voor de basisverwarming. Indien de jaarlijkse 
warmtevraag groter is dan de koelvraag kunnen we aansluiten op het 
warmtenet van de naastgelegen ontwikkeling.
BKA heeft een aantal voordelen t.o.v. traditionele koeling en 
verwarming:
•De temperatuur van het water dat in de zomer door de leidingen in 
het beton gestuurd wordt, is hoger waardoor het rendement van de 
koudeproductie in het algemeen gevoelig hoger zal zijn.
•In de winter zijn de watertemperaturen veel lager dan normaal 
waardoor het verwarmingsren-dement ook weer hoger is.
•De klimatisatie door middel van het beton wordt gespreid over de 
hele dag. De opwekking hoeft dus niet gedimensioneerd te worden op 
de piekvraag en kan een deel van het elektri-sche vermogen ‘s nachts 
opgenomen tegen een goedkoper regime. 
                                                        
De klimaatbeheersing wordt, zoals eerder gesteld verder aangevuld 
door conditionering van de in-blaaslucht. Voor de renovatie van het 
bestaande gebouw worden de eindelementen zoals convectoren of 
vloerverwarming ook gedimensioneerd voor een laag-temperatuur-
regime.
Voor alle lokalen met uitzondering van het sanitair, voorzien we 
ventilatie met warmterecuperatie (systeem D). Om ventilatorenergie 
te beperken voorzien we een vraag-gestuurde regeling, in functie van 
de luchtkwaliteit in de lokalen. Daarnaast is de luchtgroep uitgerust 
met een free-cooling-functie, waarbij in de zomer ons gebouw ’s 
nachts gespoeld kan worden met koelere buitenlucht. De patio 
willen we op een natuurlijke manier ventileren via toevoerroosters 
nabij de toegangsdeuren, en open-gaande delen bovenaan de patio 
(schouweffect).
Door het ter plaatse opwekken van elektrische stroom via PV-panelen, 
evolueren we verder naar een energieneutraal project. Op het dak van 
de toren hebben we 120m² plaats, en ook de zuidkant van de shed-
daken (18 x 25m²) biedt mogelijkheden. Via de noordkant van de sheds 
brengen we dag-licht in ons gebouw. Sowieso willen we geen gebruik 
meer maken van fossiele brandstoffen voor de klimatisatie van ons 
gebouw. 

STRUCTUUR TECHNIEKEN EN DUURZAAMHEID

STRUCTUUR   TOREN COMPACTHEID  3.35 ENVELOPPE 10.000M2 GLAS   53% PV  450M2 GROENDAK   1200M2
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FONDAZIONE PRADA  MILAN (OMA) ZKM TOREN  KARLSRUHE (OMA) SOANE HOUSE LONDON (Sir John Soane) FABRIKA HOSTEL  TBILISI (MUA) 
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REFERENTIEPROJECTEN EN INSPIRATIE
We hebben een aantal projecten (en ‘gebouwde’ publieke open ruimtes) 
van andere architecten opgenomen om een aantal van de kwaliteiten 
die we in de Izegemse Cultuurfabriek willen weerspiegelen naar voren te 
brengen. Deze referenties zijn niet opgenomen om de architecturale stijl, 
smaak of expressie te bespreken, maar veeleer omdat we vinden dat ze 
complexe kwaliteiten hebben die we zeer relevant vinden.

Fondazione Prada, Milaan door OMA. Dit gebouw 
hergebruikt een reeks bestaande industriële gebouwen 
en vormt met de zorgvuldige introductie van een aantal 
opvallende nieuwe eigentijdse structuren, een nieuw 
ensemble van gebouwen om de Prada Art collectie te 
tonen. Het nieuwe en het oude zijn verschillend, maar toch 
naadloos. Het project omvat ook grote zones van open 
openbare ruimte die zich door de collectie van gebouwen 
weven. Het project toont de kwaliteiten van een Tabula 
Plena aanpak.

De ZKM-toren, ook van OMA (maar 30 jaar eerder dan Prada) 
is een rudimentair project dat een toren van zeer specifieke 
verdiepingen (kamers) voorstelde die op elkaar gestapeld 
werden, en daar door de structurele vindingrijkheid en 
efficiëntie van elk programma naar buiten onthult. Dit is 
een architectuur die  boven vraagstukken van stijl en mode 
uitstijgt.

Het Fabrika Hostel in Tbilisi is een recent project dat de 
flexibiliteit en duurzaamheid van industriële stadsgebouwen 
laat zien om op een moeiteloze manier nieuwe functies 
te bieden. Het project vereist slechts een zeer lichte toets, 
omdat de bestaande bouwstructuur, de schoonheid van het 
eenvoudige betonnen frame, sterk aanwezig is en veel van 
de uiteindelijke kwaliteit van de nieuw ingevoegde functies 
creëert.

Het Sir John Soane House in Londen is, hoewel bijna 200 jaar 
oud, een tijdloos architectonisch meesterwerk. Het is een 
‘wonder-kist’, een reeks van kamers, verbonden in zowel 
sectie als plattegrond, waarbij elke kamer een uitgebreide 
kunst- en natuurhistorische collectie van Soanes tentoonstelt. 
Deze kwaliteit; deze ‘collectie van kamers’ is iets waar we 
naar gestreefd hebben in het ontwerp van de Cultuurfabriek 
toren.
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GEVEL LANGS DE NIEUWE KUNSTSTRAAT   MET MATERIALENPALET
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ONTWERP TEAM 
 Voor de Cultuurfabriek hebben we een team van studiebureaus 
geselecteerd waarmee al vaak gecollaboreerd hebben. Het 
is essentieel voor het project dat er een duidelijk inzicht is in 
de ontwerp- en inkoopmethodologie en dat alle teamleden 
dit samenwerkingsproces begrijpen en er zich volledig voor 
inzetten. Deze samenwerking is al begonnen: de huidige offerte 
weerspiegeld een duidelijke integratie van structuur en technieken 
in het ontwerpvoorstel.  XDGA zal vanaf het begin van het project 
een toegewijde senior architect / projectmanager aanwijzen. 
Deze zal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse controle van het 
volledige ontwerpteam, het contact met de klant en de coördinatie 
met eventuele externe belanghebbenden (stad, brand, publiek, 
ontwerpherziening, aannemers, etc.). 

GESPECIALISEERDE KENNIS  
Alle leden van het ontwerpteam beschikken over gespecialiseerde 
ontwerpexpertise. Dit betekent dat eventuele bijbehorende studies 
die moeten worden uitgevoerd (EPB, Fire Engineering, Thermische 
Analyse, geveltechniek, etc.) binnen het ontwerpteam aanwezig 
zijn. Deze geïntegreerde aanpak kan kostbare herontwerpprocessen 
elimineren en ervoor zorgen dat de belangrijkste planningsdoelen 
worden gehaald 

BRIEFING, BRIEF BUILDER en APPROVAL 
Onmiddellijk na een eventuele afspraak, moet het Ontwerp 
Team en het klant Project Team de behoeftes van de klant meer in 
detail definiëren. Hoe gedetailleerder dit BRIEF BUILDER proces; 
hoe beter de belangrijkste prestatie-indicatoren voor het project 
door het ontwerp-, aanbesteding- en bouwfase kunnen worden 
meegenomen. We raden aan om ook eventuele prestatie- en 
duurzaamheidsdoelstellingen in dit document op te nemen.  Na 
afloop van elke Ontwerpfase (Voorlopig Ontwerp, Definiteif Ontwerp, 
enz.) heeft de opdrachtgever een vaste periode om de geleverde 
voorstellen te beoordelen en te becommentariëren, waarna de fase 
formeel wordt goedgekeurd en de Brief Builder dienovereenkomstig 
wordt geüpdatet. Dit mechanisme zorgt ervoor dat het proces 
van commentaar, wijziging en goedkeuring ingebouwd is in de 
ontwerpmethodologie. 

BOUWMANAGEMENT  
Voorafgaand een formeel aanbestedingsproces adviseren wij dat de 
belangrijkste elementen van het ontwerp, de bouwkundige voorstellen 
en de bouwkundige opties getest worden met hoofdaannemers, 
fabrikanten en/of leveranciers  om ervoor te zorgen dat eventueel 
voordeliger technieken of materialen opgenomen worden in de 
aanbestedingsdocumentatie (in plaats van de post - aanbesteding).  
We zullen er altijd naar streven om de continuïteit van de belangrijkste 
leden van het ontwerpteam in alle fasen van het project te 
waarborgen. 
 

PROJECT PLANNING
De nagestreefde doelstelling om het gebouw in april 2024 af te 
ronden en in gebruik te nemen lijkt volledig haalbaar. We hebben 
een vereenvoudigd projectplanningsschema opgenomen om de 
belangrijkste projectfasen en goedkeuringsprocessen aan te geven. 
We zouden aan het begin van elke opdracht een veel gedetailleerder 
Design and Construction Master Planning Document opstellen. Er 
zijn een aantal zaken die bijzondere aandacht behoeven:  A. Het 
omringende Masterplan heeft een enorme impact op de kwaliteit 
van de ontwikkeling als geheel. Wij adviseren de opdrachtgever 
om ervoor te zorgen dat het ontwerp- en goedkeuringsproces voor 
deze naburige gebouwen en openbare ruimten nauwlettend wordt 

gevolgd, herzien en idealiter collectief wordt beoordeeld. B. De huidige 
voorstellen voor het gebouw omvatten het hergebruik van een groot 
deel van de bestaande structuur en vloer/dakplaten. Er moet zo snel 
mogelijk een gedetailleerd structureel onderzoek worden uitgevoerd 
om de voorstellen te valideren en de risico’s/kosten in de latere fasen, 
met name bij de aanbesteding van de bouw, te elimineren. C. De 
brandbestrijdingsstrategie voor de bibliotheektoren is samen met 
onze ontwerpconsultants verder uitgewerkt. Deze strategie moet 
ook in een vroeg stadium van de ontwerpontwikkeling aan de lokale 
brandweerdiensten worden voorgelegd.

CULTUURFABRIEK IZEGEM BOUWKOST
m² bruto euro/m² excl. klimaatkost euro excl klimaatkost,  

BTW en ereloon
euro/m² incl. 
klimaatkost

 euro incl klimaatkost 
excl BTW en ereloon HONORARIA  IZEGEM

%
 euro  excl BTW

verbouwing industrieel gebouw 3046  m² 940  €/m² 2,863,240€                         1034  €/m² 3,149,564€                          Architectuur 7.0% 803,621.56€                   
verbouwing Baertshof gebouw en verbinding toren 2166  m² 720  €/m² 1,559,520€                         792  €/m² 1,715,472€                          Stabiliteit 2.5% 287,007.70€                   
auditorium 392  m² 1240  €/m² 486,080€                             1364  €/m² 534,688€                             Technieken 2.0% 229,606.16€                   
bibliotheek toren  2566  m² 2090  €/m² 5,362,940€                         2299  €/m² 5,899,234€                          Akoestiek 0.5% 57,401.54€                      
dakterras extra 1209  m² 150  €/m² 181,350€                             150  €/m² 181,350€                            
buitenaanleg 679  m² 125  €/m² 84,875€                               125  €/m² 84,875€                               buitenaanleg 6.0% 5,092.50€                        

TOTAAL 8170  m² 1290  €/m² 10,538,005€                       1416  €/m² 11,565,183€                       TOTAAL 12.0% 1,377,636.96€                

FINANCIEEL OVERZICHT

TEAM COMPOSITION  
XDGA – Architectuur en projectcoördinatie
BOLLINGER + GROHMANN – Structuur
STUDIEBUREAU BOYDENS – Duurzaamheid en Technieken
DIADALOS PEUTZ – akoestiek


