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40% van alle energieverbruik, 35% van alle CO2-uitstoot, 31%  van alle 
materiaalverbruik, 33% van de totale afvalstroom,… Hallucinant grote 
getallen en hoeveelheden, vergeleken met de steeds schaarser wordende 
bouwgrondstoffen zoals constructiezand, goud, koper, ijzerertsen,…
De impact die we op onze planeet uitoefenen met het wonen, bouwen 
en verbouwen is gigantisch. De laatste jaren poogde men dit verlies 
te minderen. De gebouwen en toestellen moesten zuiniger worden, 
gebouwen beter geïsoleerd. Heden stoot men op een barrière. Het 
verbruik van de nieuwe Belgische gebouwen is quasi gedaald tot nul. Wil 
men het verbruik verder doen dalen, komt men uit bij de materialen en 
mobiliteit.
Als architecten zijn wij hiervoor mede verantwoordelijk. Ons team 
wil samen met de stad Izegem (en andere betrokken partijen) een 
voorbeeld maken van cultuurfabriek de Rotatie. De naam refereert naar 
het rijke verleden en onderschrijft onze ambities voor de toekomst. In 
1910 zorgde de nieuwe rotatiepers voor een nieuwe wind bij drukkerij 
Strobbe, het moest de groeiambities van Aloïs Strobbe ondersteunen. In 
2020 staat de Rotatie er terug als ondersteuning, ditmaal voor de stad 
Izegem. De cultuurfabriek wordt een rotatieschijf voor de stad, zowel 
buiten als binnen het gebouw. Buiten als verdeler op schaal van de Grote 
Markt, binnen als draaischijf voor kunst, cultuur en kennis. Rotatie tevens 
als begrip voor hergebruik, als een draaiende beweging weg van de 
eenrichtingsbeweging die de huidige bouwmaterialen meemaken.
Het voorstel in onze presentatie is een gemeenschappelijke productie 
over België en Noorwegen. Een intense samenwerking zoals deze 
biedt ons als ontwerper enkel maar voordelen. We zien de vraagstelling 
door een interculturele bril, vaak vanuit andere standpunten, met een 
andere insteek. De taalhandicap is een gegeven die we met een goeie 
coördinatie en stevig beheer weten te controleren. Onze equipe volgt 
een collectieve methodiek, opgesteld door B2Ai en Snøhetta. Deze 

zet in op wekelijkse onderzoeken, mikpunten, overlegmomenten en 
terugkoppelingen. Op deze manier kon ons team van architecten, 
ingenieurs, duurzaamheidsexperts en historici intens samenwerken en 
met een kritische houding, in een ritme van blijvende goesting, naar een 
éénduidig doel toewerken.
In de volgende fase na de wedstrijd zou ons team deze methodologie in 
tijd en omvang uitbreiden met andere betrokkenen zoals de medewerkers 
van bib, muziek- en tekenschool, de onderhoudsdiensten en de 
aangrenzende bewoners. Verder zouden we de relevante stakeholders 
uitnodigen voor een workshop Idea Works om een uitgebreid, robuust 
en duurzaam draagvlak te creëren. Dit is een werkmethode, gehanteerd 
door Snøhetta, die is ontwikkeld om de essentiële en operationele 
concepten van een project te onthullen en vast te leggen via een 
georganiseerde opeenvolging van collectieve creatie. Door de schaal 
van het project kan deze lokaal op de site zelf georganiseerd worden.
Deze methodiek voorziet in een sterke participatie van de eindgebruikers. 
Aan de hand van een duidelijk traject voorzien we sessies waar we in 
overleg gaan. De conclusies kunnen we samen creatief verwerken 
met Art’Iz. Per sessie voorziet een andere klas de vormgeving en 
communicatie. Via Izine houden we de Izegemnaar op de hoogte.
Voorliggende bundel is een eerste enthousiaste aanzet. Een vertrekpunt 
van hoe wij de toekomst zien en tegemoet willen gaan. Om samen verder 
uit te werken tot een landmark voor Izegem en zijn omgeving. Een fier en 
trots project waar iedere Izegemnaar graag komt.
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Stedelijke morfologie en werking

In de directe omgeving van het Strobbegebouw kunnen we diverse 
typologieën van publieke ruimte onderscheiden die zowel de 
programmatie als de werking van het gebouw zullen sturen. 
De verschillende typologieën die we kunnen onderscheiden zijn: de 
steeg, de groene as, de grote markt, de overslagzone, de bovenlokale 
verkeersas.

De transitzone: 
De Dirk Martenslaan is vandaag een belangrijke verkeersas met een 
grote publieke parking ten Noorden van het Strobbegebouw en heeft een 
nauwe relatie tot het station van Izegem. Daarnaast is er een connectie met 
het stadscentrum via de steeg het ‘Baertshof’. Treinreizigers, voetgangers, 
autoverkeer komt hier tesamen. Het is een overslagzone, een plek van 
veel beweging, waar verschillende mobiliteiten zich afwisselen. 

Toekomstige groene as:  
Zoals reeds werd aangehaald in het masterplan wordt deze as een 
informele, trage passage met een meer teruggetrokken groen karakter. 

De steeg: 
Het Baertshof zorgt voor een directe verbinding met de grote markt van 
Izegem. Ze is smal, hoog en werkt als een trechter die de voetganger 
begeleidt richting de Dirk Martenslaan en het toekomstig aan te leggen 
plein voor het Strobbegebouw. Vanuit de steeg is er een directe relatie 
met het gebouw. Een activiteit op het gelijkvloers die visueel aantrekkelijk 
en waarneembaar is kan het gebouw heel gemakkelijk kenbaar maken 
aan de passant. 

Deze ruimtes bevestigen een tweeledigheid in het stedelijk weefsel 
waarbij het Strobbegebouw zich op de scheidingslijn of het kruispunt 
bevindt. In het ontwerp proberen we deze dualiteit te verzoenen met het 
intern functioneren van het gebouw en proberen we de karakteristieken 
van deze stedelijke ruimtes naar waarde te integreren in het ontwerp. 

LEZING VAN DE STEDELIJKE CONTEXT

Masterplan

Het overkoepelend stedenbouwkundig kader waarbinnen het project 
wordt vormgegeven bestaat uit een masterplan, opgesteld door 
Achtergael Architecten en het daaruit voortvloeiend RUP. Uit dit 
masterplan blijkt reeds een duidelijke ambitie voor de herontwikkeling 
van de voormalige drukkerij Strobbe tot een sociaal-culturele hub in het 
hart van Izegem. De krijtlijnen welke in het masterplan zijn vastgelegd, 
nemen we mee in het ontwerp van het gebouw. Hier destilleren we 
enkele sleutelelementen.

Woonontwikkeling:
De ontwikkeling van een culturele hub in het Strobbegebouw is gelinkt 
met een nieuwe woonontwikkeling ten oosten hiervan. Samen vormen 
ze een nieuw stadsdeel. Het betreft een stedelijke ontwikkeling van hoge 
densiteit in een open bouwblok rond een centraal groen hart. Het is 
de ambitie om deze doorwaadbaarheid door te trekken in en rond het 
Strobbegebouw.

Groene as:
Tussen het nieuwe bouwblok en de drukkerij wordt een groene as 
aangelegd. Deze groene as fungeert als overgangsruimte tussen een 
duidelijk afgebakend woonerf en een gebouw met expliciet publiek 
karakter. Daarnaast heeft de groene as  als bewegingsruimte een 
betekenis aangezien het een belangrijke verkeersas en publieke parking 
verbindt met de Grote Markt en het centrum. 

Omleiding Dirk Martenslaan:
De ambitie om de Dirk Martenslaan om te leiden via een tunnel onder de 
sporen en de ruimte tussen de drukkerij en het oude goederenstation te 
vrijwaren heeft grote consequenties m.b.t. de relatie van de voormalige 
drukkerij tot zijn omgeving. De visie in het masterplan suggereert de 
ontwikkeling van een stedelijk plein met sterke relatie tot het nieuwe 
gebouw zodoende de publieke ruimte te doen versmelten met de nieuwe 
cultuurfabriek. Het gebouw moet een verlengde worden van de publieke 
ruimte met een sterke connectie tot stadscentrum en het station. Hoewel 
deze ingreep wellicht pas op lange termijn zal voltooid worden, moeten 
we in het ontwerp hier reeds rekening mee houden aangezien zowel 
de benadering tot het gebouw als de aanblik van de publieke ruimte zal 
veranderen. 

Hoogteaccent en vervolledigen van het  bouwblok:
Ten slotte wordt er een hoogteaccent gesuggereerd op het 
Strobbegebouw aan de zijde van de Dirk Martenslaan. Het Stadsbestuur 
bevestigt dat dit gebouw van 7 bouwlagen een vaststaand gegeven is 
in het masterplan waarvan de footprint eveneens werd vastgelegd. Het 
is van essentieel belang dat er in wederzijds overleg met de private 
ontwikkelaar gekeken wordt naar een optimale inpassing van het 
ontwerp van het hoogteaccent in het ontwerp van het Strobbegebouw. 
Zowel naar materialisatie, lichten, zichten en vormentaal dient er een 
harmonieus geheel gecreëerd te worden met het ontwerp van de nieuwe 
socio-culturele hub van Izegem. 
Daarnaast wordt er een L-vormig gebouw gesuggereerd die de open 
ruimte van de parking van de Strobbe drukkerij aan de Kasteelstraat zal 
omsluiten. We houden rekening met het feit dat de omsloten patio die 
ontstaat geprivatiseerd zal worden in functie van een woonontwikkeling.

Luchtfoto 1980 
Bron: Izegem, vroeger beeld van een stad

Toekomstige omleiding van de Dirk Martenslaan. 
Pleinvorming aan de noordzijde van het Strobbegebouw

Continuïteit van de publieke ruimte doorheen het Strobbegebouw. en relatie tot 
de nieuwe woonontwikkeling.
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Programma

Het programma van eisen wordt ons gepresenteerd als een complexe 
en ambitieuze puzzel waarbij ‘kruisbestuiving’ essentieel is. Deze 
kruisbestuiving is hét uitgangspunt in de ontwikkeling van een broeihaard 
van activiteit waar de overdracht van kennis, cultuur, creativiteit en creatie 
centraal staat. 
In de reconversie van de drukkerij Strobbe tot bibliotheek, archief en 
kunstacademie schuilt een enorm potentieel dat we maximaal willen 
benutten. Een drukkerij is van oudsher een plek waar gewerkt wordt aan 
de productie, ordening, vertaling en distributie van kennis en informatie. 
Het is deze link met de drukkunst en de vrije pers of het mediabedrijf die 
het gebouw uiterst geschikt maakt voor haar nieuwe functie als academie, 
archief en bibliotheek. De productie, vertaling en distributie van kennis, 
het onderzoeken en zoeken in de diepte, het proberen, uittesten, 
samenwerken en overleggen met anderen, het aanscherpen van kritische 
geesten is de reden waarvoor we ruimte en een platvorm willen creëren 
in deze sociaal culturele ontmoetingsplek in wording. 
De sfeer van de fabriek met haar productieruimte, de transparantie en 
de grote plateaus dragen bij tot deze ambitie. Deze willen we dan ook 
behouden als deel van de beleving van het toekomstige gebouw.

Historiek

In de historiek van het gebouw lezen we niet alleen de expansie van de 
fabriek waarbij telkens een nieuwe vleugel werd aangebouwd, maar 

ook de evolutie in de techniek van het drukken. Deze juxtapositie van 
bouwfases gelinkt aan het productieproces en technologieën is vandaag 
heel leesbaar in de ruimtelijke structuur. Met het project voor de toekomst 
willen we de vorige fases leesbaar houden maar voegen we ook een 
nieuwe fase toe.
Enerzijds staat de fabriek in het centrum van de stad vlak aan de Grote 
markt. Anderzijds staat ze aan de rand en opent ze zich aan de noordkant 
voor de logistieke afwikkeling. Deze tweeledigheid blijft relevant in de 
toekomstige organisatie van het gebouw. De tweeledigheid van het 
gebouw wordt georganiseerd aan de hand van een interne straat.

Gebouw

Tenslotte heeft ook het gebouw zelf materiële waarde. De atelierachtige 
ruimte op het gelijkvloers is bijzonder flexibel en breed inzetbaar in functie 
van het toekomstige programma. Het betonnen plateau is bijzonder sterk 
en wordt ingezet als een podium en verzamelplek. De circulatietoren 
heeft een sterke identiteit en kan wegens de goede positionering opnieuw 
voor dezelfde functie ingezet worden. De gevels met hun gesloten plint, 
de gordijngevels en de bandramen in het oudere gedeelte, het gebruik 
van baksteen, glas en beton tonen de fabrieksidentiteit die we graag 
behouden. 
Het dak is structureel minder waardevol maar wel karakteristiek voor het 
gebouw. Het is een lichte structuur die gemakkelijk plaats kan maken voor 
een expressief dakenlandschap met lichtstraten en een programma. Waar 
mogelijk willen we de bestaande structuur van de lichtstraten behouden.

De Rotatie

De toekomst wortelt in het verleden. De reconversie van de drukkerij 
Strobbe tot socio-culturele ontmoetingscluster wordt een gelaagd,  
ecologisch en educatief verhaal dat de geschiedenis van de stad vertelt. 
Geïnspireerd op de dynamiek van het programma en refererend naar de 
oude rotatiepersen die in de drukkerij werden gebruikt,  stellen we voor 
de nieuwe culturele draaischijf van Izegem de naam ‘de Rotatie’ voor. 

In onze visie staat het idee centraal dat het gebouw als project op een 
duurzame manier kan bijdragen tot de ontwikkeling van de stad Izegem 
en haar inwoners. Het is onze visie dat het project ‘duurzaam’ dient 
te zijn in de brede zin van het woord. Als gebouw dient het zowel op 
vlak van energie, materiaalgebruik en hergebruik vooruitstrevend te 
zijn. Het gebouw moet echter ook een ondersteunende rol spelen op 
maatschappelijk vlak, een sociale functie opnemen binnen de stad, en als 
entiteit bijdragen tot de identiteitsvorming van de stad Izegem. 
Het gedeelde programma van bibliotheek, kunstacademie en 
heemkundige kring versterkt deze maatschappelijke relevantie van het 
gebouw. Het is dan ook onze missie om deze drie entiteiten op een 
slimme manier met elkaar te verzoenen en een bloeiende socio-culturele 
ontmoetingscluster te creëren.

Onze doelstelling is om het project te integreren in de stad Izegem, zowel 
in ruimte als in tijd. 

In ruimte doen we dit door de interne planning van het gebouw als 
een verlengstuk van de publieke ruimte te beschouwen. Dit willen we 
doen door de integratie van een centrale boulevard door het gebouw 
die de drager zal vormen voor het functioneren van het gebouw en 
de verschillende programma’s zal samenbrengen. Publieke straten 
doorheen het gebouw zijn niet enkel een plek van beweging maar ook 
een plek voor samenkomst, creatie, leren en identiteitsvorming. We zetten 
in op ruimtelijke flexibiliteit en aanpasbaarheid waarbij we de ruimtelijke 
vrijheid van het open plan tussen de bestaande draagstructuur op het 
grid optimaal benutten.

In tijd doen we dit door de maatschappelijke en historische waarde van 
het gebouw te valoriseren in functie van de huidige maatschappelijke 
noden. We moeten inzien dat geschiedenis en erfgoed in wederzijdse 
relatie staan tot toekomstige ontwikkeling en visie van de stad Izegem. 
Deze benadering zal inherent leiden tot een ‘duurzaam’ project. Ons 
doel is om zoveel mogelijk ruimtelijke, materiële maar ook historische 
aspecten van het Strobbegebouw te benutten. Op deze manier bewaren 
we de relevantie van het project, zowel vandaag als in de toekomst. 

‘SUSTAIN’ VISIE

Archieffoto: De werkvloer van drukkerij Strobbe, jaartal onbekend
Bron: collectie Drukkerij Strobbe

Afbraak + maximaal behoud van de bestaande structuur; kwaliteiten van de beschikbare ruimtes 
en inventaristatie van waardevolle elementen.

4. 5. 6. 7.

4.

4.

1.
2.

3.

5.

6. 7.

1. 2. 3.



6

L+0

6.

8.

20.

27.

25.

28.

28.

9.

10.14.3.

21.22.

1.

11. 16.

17.
18.

15.24.

23.

5.

26.

4. 4.4.4.4.4.

21.

7.

2.

12.

13.

19.

GELIJKVLOERS

ART’IZ

1. binnenspeelruimte
2. landschapsbureau Art’Iz
3. bureau directeur Art’Iz

muziek 
4. instrumentenklas
5. slagwerkklas
 
beeld  
6. beeldatelier xl 
7. opbergruimte beeld

BIB

8. collectie
9. landschapsbureau bib
10. bureau bibliothecaris
11. archief bib
12. boekenlift
13. inleverbus

ARCHIEF

14. bureau archivaris
15. quarantaineruimte
16. depotruime

HK TEN MANDERE

17. werking

GEMEENSCHAPPELIJK

18. laad- en losruimte auditorium
19. lees- en cultuurcafé
20. spreekruimte
21. personeelsruimte
22. kopieerruimte personeel
23. algemene stockageruimte
24. technische werkruimte bib/archief
25. onderhoudslokaal
26. serverruimte
27. vestiaire

28. sanitair blok
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Inpassing van het programma van eisen

Na grondig onderzoek van het gevraagde programma van eisen 
moeten wij vaststellen dat er een grotere oppervlakte van het gebouw 
vereist is dan wat in de opdrachtomschrijving werd opgenomen. De 
gewenste totale bruto-oppervlakte van 6773,8m² werd berekend a.d.h.v. 
een vermenigvuldigingsfactor van 1,1 tegenover de gevraagde netto-
oppervlakte van 6158m². Na doorgedreven ontwerpmatig onderzoek 
blijkt dat het bruto streefdoel niet realistisch is ifv het gevraagde netto 
programma van eisen. De toegepaste factor van 1,1 lijkt ons aanzienlijk 
te laag indien we dit vergelijken met gelijkaardige publieke gebouwen. 
Vanuit deze gedachte trachten wij een zo efficiënt mogelijk plan te 
ontwikkelen waarbij we het volledige programma van eisen met zo weinig 
mogelijk verliesruimte integreren tot een kwalitatief project dat binnen het 
veroopgestelde budget geraliseerd kan worden. 

Volumetrie

Voortvloeiend uit deze vaststelling en vertrekkende van onze visie 
geven we het gebouw vorm vanuit het idee van maximaal behoud 
en hergebruik. We streven naar een minimale afbraak zodoende de 
integriteit van de bestaande bouwmaterialen maximaal te behouden en 
de bestaande draagstructuren optimaal te herbruiken. Aangezien het 
programma van eisen in praktijk een groter volume vereist dan wat de 
bestaande gebouwen momenteel voorzien, zijn wij genoodzaakt om 
extra volume aan de bestaande structuur toe te voegen. We proberen 
deze toevoegingen op een doordachte manier en met respect voor de 
historische waarde. Een volgende stap in de expansiegeschiedenis van 
het gebouw.

We voegen twee grote volumes toe aan het gebouw:
1. Een optopping van de bestaande circulatiekern
2. Een uitbreiding van het sheddakenlandschap

Deze twee toevoegingen vormen een ensemble samen met de woontoren 
die op de hoek van het perceel gerealiseerd wordt. 
De optopping van de circulatietoren vormt een tegengewicht voor de 
woontoren waardoor het Strobbegebouw minder in de verdrukking komt 
te staan. Tegelijk krijgt de bibliotheek en de kunstschool een landmark die 
een prominente plek zal opeisen in de toekomstige skyline van Izegem. 
Deze toren kan als het ware een uithangbord worden niet alleen voor de 
functie van het gebouw maar voor stad zelf.
Als tweede element maken we een extensie en uitvergroting van de 
bestaande sheddaken en lichtstraten op het dak van de drukkerij. 
De expressie van dit volume, in dezelfde vormentaal, geeft de oude 
uitgestrekte fabrieksvloer een eigen identiteit tussen de twee grote ‘torens’.

Boulevard

We introduceren een rechte as doorheen het gebouw die we de 
‘boulevard’ noemen. Deze as wordt de organisatorische drager in het 
gebouw waarrond de verschillende functies geschakeld zijn.
In eerste instantie zorgt deze as voor een directe verbinding doorheen 
het gebouw tussen het plein aan de Dirk Martenslaan en de groene 
doorsteek langsheen de nieuwe woonontwikkeling.
Daarnaast zien we de boulevard als een publiek platform, een straat 
waarin cultuur zich op diverse manieren kan ontplooien. 

CONCEPT

N+00

N+01

N+02

Beeld: Joris Bourgeois
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ART’IZ

muziek
 
1. bankenklas 
2. instrumentenklas
3. inspeelruimte
4. grote groepsklas (jazz, pop, rock)

woord

5. grote woordruimte
6. decor- en kostuumhok

beeld
  
7. beeldatelier xl
8. beeldatelier m
9. beeldatelier s  

BIB

10. collectie

GEMEENSCHAPPELIJK

11. exporuimte
12. bergruimte auditorium
13. zaal auditorium
14. lees- en cultuurcafé
15. keuken horeca

16. sanitair blok



9

met de verschillende activiteiten in de klaslokalen van de kunstschool. 
De interactie tussen bezoeker en student wordt versterkt door de 
transparante wanden tussen de bib en de lokalen en benadrukt de 
‘kruisbestuiving’ die in dit project zeer gewenst is. Door de locatie van 
de klaslokalen rondom de bib kunnen deze tevens gemakkelijk ingezet 
worden door de bibliotheek voor dubbel gebruik tijdens een evenement. 
De bibliotheek heeft twee vides naar het eerste verdiep zodat opnieuw 
visuele linken gelegd kunnen worden en natuurlijk licht tot op het 
gelijkvloers kan doordringen. Eén van deze vides is een bestaande 
driehoekige opening in de vloer die we behouden. Een tweede 
langwerpige vide langsheen de boulevard zoekt de connectie tussen de 
bib op het gelijkvloers en de expo in de boulevard.
Op alle niveaus en in alle afdelingen plaatsen we zitruimtes, leesbanken 
en computers om het comfort van de bezoeker te maximaliseren en de 
beleving in het gebouw zo ‘huiselijk’ mogelijk te maken. 

De expo

De expo, centraal op de boulevard, is een open platform waar op een 
flexibele manier met wanden en objecten een aantrekkelijk publieke 
expositie gemaakt kan worden. Hierbij kunnen werken van studenten 
getoond worden, kunnen er tentoonstellingen door derden doorgaan 
of kan er door de stad een expo opgezet worden rond een specifiek 
maatschappelijk thema. De expo heeft daarnaast een sterke relatie tot 
het auditorium. Indien gewenst kan de exporuimte uitgebreid worden 
wanneer de grote deuren van het auditorium worden opengezet.  

Het auditorium 

Het auditorium staat centraal in het gebouw waarrond de andere 
functies van de eerste verdieping zijn geschakeld. In het auditorium 
wensen we in te zetten op flexibel gebruik en moduleerbaarheid. Twee 
mobiele telescopische tribunes met een 200-tal plaatsen worden naast 
elkaar geplaatst als één lange tribune. De scene is opdeelbaar in een 
front- en backstage met gordijnen. Indien gewenst kunnen de tribunes 
worden ingeklapt en zijdelings tegen de wanden van het auditorium 
geplaatst worden zodoende een open vloer te creëren met meerdere 
gebruiksmogelijkheden. In de nabijheid van het auditorium plaatsen we 
een inspeellokaal en een goederenlift met directe ontsluiting via een 
logistieke toegang. De loges voor de artiesten bevinden zich in een 
hogere verdiep in het torenvolume, waarbij een snelle connectie tot het 
auditorium via de circulatiekern in de toren kan gebeuren.

Het Leescafé

Op de boulevard, in het verlengde van de expo, plaatsen we het leescafé. 
Het café is een verpozingsruimte en biedt gezellige zuidgerichte zichten 
naar het groen en zitplaatsen in de boulevard en op de treden van de 
tribunetrap. Ook het café staat in directe relatie tot het auditorium en de 
expo. Het café kan tijdens een evenement in één van deze ruimtes dienst 
doen als foyer. 

Evenementen

Het is de bedoeling dat bij een evenement na sluitingsuren van de 
bibliotheek de boulevard als entiteit op zichzelf kan functioneren. De 
cluster van ruimtes gelinkt aan de boulevard (het auditorium, het cafe en 
de expo) moet als geheel afgesloten kunnen worden van de bibliotheek. 
Hiertoe voorzien we dat de bibliotheek op verschillende posities kan 
worden afgesloten van de boulevard d.mv. vouwpoorten. Op die manier 
kan het café en auditorium i.c.m. expo steeds onafhankelijk functioneren.

Toegang tot het gebouw

De boulevard functioneert als een publieke straat doorheen het gebouw. 
Deze straat heeft 2 toegangen. De ingang aan de Dirk Martenslaan 
wordt gekoppeld aan het toekomstig stedelijk plein en fungeert als een 
uitnodigende hoofdtoegang van het gebouw. Deze zijde vormt het 
publieke ‘gelaat’ van het gebouw. De tweede ingang, via de groene 
doorsteek langsheen de nieuwe woonontwikkeling, is een meer informele 
toegang tot het gebouw maar met dezelfde dimensies als deze aan de 
Dirk Martenslaan. De oriëntatie naar het zuiden, het zicht op groen, het 
leescafé met terras en een interactieve tribunetrap maakt van deze zijde 
van het gebouw een aangename teruggetrokken ruimte waar verpozing 
en huiselijkheid centraal staan.
Daarnaast zijn er 2 logistieke toegangen, één via het Baertshof en één 
via de groene doorsteek langsheen de nieuwe woonontwikkeling. Deze 
toegangen worden gebruikt in functie van het archief, evenementen, 
optredens en verhuis van bv instrumenten of werkmateriaal voor het 
functioneren van de kunstschool.
De twee hoofdingangen worden voorzien met beveiligde 
toegangspoorten i.f.v. de werking van de bibliotheek. De twee logistieke 
toegangen worden met een beveiligd badge en/of parlofoon systeem 
voorzien zodat enkel bevoegde personen deze toegangen kunnen 
gebruiken wanneer dit noodzakelijk zou zijn.

De bezoeker.

De bezoeker zal het gebouw steeds via de boulevard betreden. De 
boulevard is dan ook een centraal verdeelpunt waaruit de verschillende 
functies van de school en de bib zich vertakken. Wanneer de bezoeker 
binnenkomt via de hoofdtoegang, meldt hij zich aan bij de balie. Van 
hieruit wordt de bezoeker verder doorverwezen door het gebouw. 
Door middel van het open karakter van de toegangen en de brede 
trappen wordt de bezoeker snel naar de boulevard op het eerste verdiep 
geleid. Dit verdiep is zeer open en uitgestrekt en is bijgevolg ook de 
meest ‘publieke’ ruimte van het gebouw. Op dit verdiep komt ’de rotatie’, 
de kruisbestuiving, de bewegelijkheid en interactie het meest tot zijn recht. 
Zowel op de gelijkvloers als op het eerste verdiep zijn er twee rechte 
looplijnen doorheen het gebouw: de boulevard en een tweede as 
loodrecht hierop. Deze as maakt verbinding met de circulatietoren van 
de oude drukkerij. Deze circulatietoren is het verdeelpunt tussen de 
grote open vloer van de drukkerij en de langwerpige vleugel van vier 
bouwlagen langs het Baertshof. Van hieruit is er een duidelijk toegang 
tot de lokalen van de kunstacademie op de verschillende verdiepingen. 

Administratie

De administratie van de verschillende programma’s, de bib, de 
kunstschool, het archief zijn gebundeld in een cluster net naast de ingang 
in de nabijheid van de inkombalie. Aan de ingang wordt ook een vestiaire 
en spreekruimte voorzien. 

De bibliotheek

De bibliotheek is verdeeld over twee niveaus van het gebouw en 
heeft afdelingen aan weerszijden van de boulevard.  We  gebruiken 
de bibliotheek als een soort rondleiding doorheen het gebouw. De 
rondgang rond het centrale auditorium brengt de bezoeker in contact 

PLAN  EN WERKING Art’iz Kunstacademie
Bibliotheek

Archief
Collectieve ruimte
HK Ten Mandere
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muziek
 
1. instrumentenklas
2. samenspelklas
3. kleine groepsklas (jazz, pop, rock)
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6. beeldatelier s
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Het Archief

Het archief bevind zich centraal op het gelijkvloers in de meest ‘donkere’ 
zone van het gebouw. Op deze manier moeten weinig artificiële ingrepen 
gedaan worden om een afgesloten ruimte te creëren. Het magazijn van 
de bib en het stedelijk archief zijn gebundeld in één grote ruimte waarbij 
de nodige flexibiliteit naar opdeling mogelijk blijft. Gekoppeld aan het 
archief plaatsen we het lokaal voor de heemkundige kring ´Ten Madere´ 
en de algemene werkplaats voor het archief. 

Art’Iz, muziek

De muziekklassen zijn strategisch gepositioneerd in het gebouw. 
Aangezien musiceren enige geluidsoverlast kan veroorzaken hebben we 
er voor gekozen om deze lokalen steeds zo ver mogelijk van de publieke 
delen van het gebouw te plaatsen. Het percussielokaal bevindt zich op 
het gelijkvloers, ingekapseld door het archief.  De instrumentenklassen 
bevinden zich op het gelijkvloers in de langwerpige gebouwvleugel en 
krijgen een sterke visuele link met het Baertshof. De passant ziet en hoort 
de studenten waardoor het Baertshof een soort muzikale steeg wordt. 
De overige ensembleklassen en pop/rock/Jazz klassen bevinden zich in 
het dakvolume boven de bib. Deze ruimtes zijn heel open en hebben een 
aangename akoestiek wegens de vormgeving van de daken. Er is veel 
indirect licht  en er is een fantastisch zicht richting het plein en het station. 

Art’Iz, beeld

De beeldlokalen van de kunstschool krijgen in het ontwerp een prominente 
plaats. Zowel binnen in het gebouw als buiten het gebouw wordt er 
visuele linken gelegd met de activiteiten in de beeldlokalen. Passanten 
kunnen studenten aan het werkt zien van buitenaf en ook van binnenuit 
krijgen de bezoekers van de bib een zicht op de creaties. Aangezien de 
grote aantallen aan gewenste beeldlokalen worden er ook beeldlokalen 
voorzien in het langwerpig gebouw aan het Baertshof. In beide gevallen 
voorzien we dat er voornamelijk indirect licht in de lokalen terecht komt. 
In het langwerpige klasgebouw zorgt de ontsluitingsgang voor een buffer 
tussen de zuidgerichte gevel en de beeldlokalen.

Art’Iz, woord

Net zoals bij de beeldlokalen zoeken de woordlokalen de connectie op 
met het publieke aspect van de bib. Op het eerste verdiep plaatsen we 
de grote woordklas in het verlengde van zowel de bib als het auditorium. 
Dubbel gebruik van deze ruimte door de bib is hierdoor mogelijk.
De overige woordlokalen bevinden zich in de extensie van het 
torenvolume. Van hieruit zijn er wijdse zichten over de stad.ART’IZ

woord  
1. kleine woordruimte
7.  kleine woordruimte 
8.  medium woordruimte
9.  medium woordruimte

beeld
  
2. beeldatelier m
3. opbergruimte beeld
5.  beeldatelier xl
6.  beeldatelier l

muziek 
4.  bergruimte instrumenten

MATERIALISATIE INTERIEUR

De bestaande betonnen vloeren en constructie-elementen hebben een 
zeer robuust maar ook koud uiterlijk. Desalniettemin waarderen we de 
industriële look en feel van de bestaande materialen ten zeerste. In het 
interieur spelen we in op de industriële karakteristieken van het gebouw 
en tegelijk een meer warme, huiselijke sfeer verwezenlijken. 
Hout krijgt in ons ontwerp een prominente plaats en is alomtegenwoordig 
in het interieur. Graag willen wij een coherente materialisatie in hout 
doorvoeren in zowel wanden, boekenrekken, schrijnwerk en meubilair. 
Circulair bouwen en inspelen op toekomstige aanpasbaarheid staat in 
het interieur centraal.

Scheidingswanden tussen de bib en de klaslokalen worden in een 
houten schrijnwerk van verticale stijlen uitgewerkt. Hierin worden de 
boekenrekken verwerkt die afgewisseld worden met transparante delen. 
Grote glasvlakken met deurelementen en kleinere raamopeningen 
die als uitstalraam gebruikt kunnen worden wisselen elkaar af. Deze 
transparantie versterkt de betrokkenheid tussen bezoeker van de bib en 
de studenten die creatief aan de slag gaan in de lokalen errond. Ditzelfde 
principe van boekenrekken tussen verticaal houten schrijnwerk wordt 
toegepast op de scheidingswand van het auditorium. De ruimte rondom 
het auditorium wordt ervaren als een ‘boekenwand’. Deze stijlwanden 
zijn modulair en gemakkelijk demonteerbaar waardoor flexibiliteit en 
herinrichtbaarheid gewaarborgd blijven.

Hangar K, Kortrijk - Goedefroo + Goedefroo architecten

A la Croisée des Chemins,Brussel - B2Ai
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Houten gordijngevel
Binnenzijde voorzien van gordijnen

Ventilatieplenum bekleed met
akoestische houtenwolplaten

Houten ramen met claustragevel uit
recuperatie gevelstenen

Bestaande betonvloeren in het zicht
voor thermische massa

Bestaande betonvloeren in het zicht
voor thermische massa

Lichtstraat met herbruik bestaande
staalstructuur
Noord-gerichte houten gordijngevel
Zuid-gerichte zonnepanelen
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De materialisatie in hout willen we verder doortrekken in de grote 
trapelementen in de boulevard en met lamellen als scheidingselement 
inzetten als scheidingselement van de trap naar het dak. De brede 
tribunetrap aan het café zien wij als een gebruiksruimte met kleine 
platformen waarop men kan zitten, staan, performen. 

Betonbalken laten we in het zicht en technieken voorzien wij voornamelijk 
in opbouw. Gezien de beperkte hoogte van de plafonds willen we het 
gebruik van verlaagde plafondsystemen zoveel mogelijk vermijden. De 
technieken in het zicht dragen bij tot het industriële en informele karakter 
van het interieur. 

Over de volledige vloer van de bib en in de klaslokalen zorgen we voor 
een verbeterde akoestiek door het gebruik van houtwol panelen tegen 
de plafonds. Ook voorzien we voldoende gordijnen die zowel voor 
verduistering zorgen als de akoestiek van de ruimte verbeteren. 

De vloer van de bib wordt afgewerkt met tapijttegels. Deze geven niet 
alleen een betere akoestiek en een warmer huiselijk gevoel, ze bakenen 
ook een zone af die verschillend is van de boulevard en de klaslokalen.  
De boulevard wordt hierdoor als functionele leidraad door het gebouw 
extra in de verf gezet. De bestaande gepolierde betonvloeren blijven 
behouden.  

In het auditorium voorzien we een mobiele telescopische tribune uit twee 
elementen die aan weerzijde van het auditorium kan ingeklapt worden. 
Hierbij zetten we maximaal in op flexibel gebruik van de ruimte. De 
wanden van het auditorium worden indien nodig akoestisch verbeterd 
met houtwol panelen of geperforeerde houten plaatmateriaal. 

Wooden Batons in front of large glass artwork. Artwork by Esther Maria Bjørneboe.

Scott Wollschlege John Cage

Facade concept for the Music Tower

Examples of visual music:

Different types of perforated brick wall to identify different parts of the program.

Wooden Batons in front of large glass artwork. Artwork by Esther Maria Bjørneboe.

Scott Wollschlege John Cage

Facade concept for the Music Tower

Examples of visual music:

Different types of perforated brick wall to identify different parts of the program.

MATERIALISATIE EXTERIEUR
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Binnen de visie van circulair bouwen en het maximaal herbruiken van 
bouwmaterialen willen we de nieuwe gevel vormgeven als een ensemble 
van gerecupereerde en duurzame nieuwe materialen. 

Dualiteit en gelaagdheid

Het gelaagde principe van de gevelopbouw van de drukkerij willen we 
in het ontwerp meenemen en herinterpreteren in de nieuwe context 
van bibliotheek en kunstschool. De opbouw van een massieve gesloten 
gelijkvloerse laag met daarboven een heel transparante zichtbare open 
ruimte vertalen we naar de nieuwe context. 

De massieve rode baksteen keert terug in de nieuwe gevel als een semi-
transparant claustrapatroon. Het massieve uiterlijk van de gelijkvloerse 
laag blijft behouden maar wordt genuanceerder door de detaillering van 
het claustraverband. De ruimtes op het gelijkvloers zullen op subtiele 
manier zichtbaar zijn van buitenaf en licht zal kunnen doordringen in het 
interieur doorheen de baksteen gevel. We willen deze gevel opbouwen 
met de bouwmaterialen op de site. De bakstenen in de bestaande gevel 
worden zorgvuldig afgebroken, gereinigd en hergebruikt in de opbouw 
van de nieuwe gevel. Op die manier willen we inzetten op circulariteit 
van bouwmaterialen. 
Daarnaast krijgt hout opnieuw een grote rol in het gevelbeeld. Een 
gordijngevel in hout met een bepaalde verticaliteit en ritmiek refereert 
naar de oorspronkelijke gordijngevel in staal. Deze kan jammer genoeg 
niet hergebruikt worden. Een nieuwe gordijngevel zal opnieuw de 
openheid van de ruimte benadrukken en veel licht in het gebouw 
brengen. Zowel de bib als de beeldlokalen zijn hierme heel zichtbaar 
vanuit de Dirk Martenslaan. 
De boulevard wensen we aan weerszijden te benadrukken met een 
grote luifel die als het ware open plooit uit de gevel. Deze luifel versterkt 
het publieke karakter en het ‘open huis’ gevoel van het gebouw.
De bestaande gevel van het hoge, langwerpige gebouw van de 
oude drukkerij willen wij in hoofdzaak zoveel mogelijk bewaren. 
Nieuw schrijnwerk en een nieuwe isolerende schil aangebracht aan 
de binnenzijde van de gevel zal het gebouw zowel energetisch als 
akoestisch op niveau brengen. Hier proberen we waar mogelijk een box-
in-box principe toe te passen. 

Kunstintegratie

Creatie en expressie staan centraal in de nieuwe cultuurfabriek. Dit willen 
we in het gevelbeeld tot uiting laten komen door de integratie van kunst in 
de gevel. Meer specifiek wensen we dit te doen door de uitbreiding van 
de circulatietoren als een canvas te zien voor kunst. Achter de houten 
lamellen van de optopping kan door een kunstenaar (of kunstenaars) 
een totaalwerk geïmplementeerd worden als uithangbord van de 
kunstacademie en van de stad Izegem.
Hoe dit kunstwerk in praktijk geïntegreerd en vormgegeven zal worden 
laten we in deze wedstrijdfase open voor interpretatie. Een mogelijkheid 
zou kunnen zijn om met glasramen of textiel te werken. Maar creativiteit 
kent geen grenzen waardoor wij dan ook niet willen opleggen welke 
manier of welk type werk het gebouw uiteindelijk zal mogen sieren.
We wensen dit concept dan ook in volledige samenspraak met de 
bouwheer en met de potentiële kunstenaar(s) te integreren in het project.

Wooden Batons in front of large glass artwork. Artwork by Esther Maria Bjørneboe.

Scott Wollschlege John Cage

Facade concept for the Music Tower

Examples of visual music:

Different types of perforated brick wall to identify different parts of the program.

Wooden Batons in front of large glass artwork. Artwork by Esther Maria Bjørneboe.

Scott Wollschlege John Cage

Facade concept for the Music Tower

Examples of visual music:

Different types of perforated brick wall to identify different parts of the program.

Markthal Aarau, Miller & Maranta

Sporthal Neudorf - Atelier Zündel Cristea

Wooden Batons in front of large glass artwork. Artwork by Esther Maria Bjørneboe.

Scott Wollschlege John Cage

Facade concept for the Music Tower

Examples of visual music:

Different types of perforated brick wall to identify different parts of the program.

Wooden Batons in front of large glass artwork. Artwork by Esther Maria Bjørneboe.

Scott Wollschlege John Cage

Facade concept for the Music Tower

Examples of visual music:

Different types of perforated brick wall to identify different parts of the program.

Differentiatie claustrapatroon in de gevel naargelang de functie die er zich achter bevindt.

Houten regelwerk in de gevel vóór een geïntegreed kunstwerk in bijvoorbeeld glasramen.
Werk door Esther Maria Bjørneboe.

Referentie en inspiratie ‘visuele muziek’
Werk door Scott Wollschlege & John Cage

Typesnede en aanzicht ‘boekenwand’ interieur
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Brede duurzaamheid

De duurzaamheidsvisie is aangevat met een brede analyse over een 
waaier aan thema’s: energie, materialen, water, exploitatiekost, etc. Om 
dit gestructureerd op te nemen, is het duurzaamheidsinstrument GRO 
gehanteerd. Dit instrument wordt uitgegeven door de Vlaamse overheid 
en laat toe een duurzaamheidsscore te berekenen. Dit is waardevol 
doordat deze gedurende het gehele traject kan gemonitord worden om 
te verzekeren dat een beloofde duurzaamheidsvisie ook daadwerkelijk 
wordt geïmplementeerd. 
In het voorliggende project halen we een score ‘Beter’, doordat we een 
score 2.2 halen. D.w.z. dat we heel wat meer duurzaamheidsmaatregelen 
implementeren dan de score ‘Goed’ vereist. ‘Uitstekend’ halen is steeds 
zeer moeilijk en willen we hier niet voorstellen zonder overleg met de 
bouwheer. Dit kan wel degelijk wenselijk zijn – en is niet onmogelijk – 
maar dit vereist een sterke oriëntering van beschikbare budgetten richting 
(nog) meer doorgedreven duurzaamheidsmaatregelen.
Concreet wordt deze score gehaald door in te zetten op comfort 
(thermisch, akoestisch, visueel, …), aanpasbaarheid en flexibiliteit, 
minimaliseren exploitatiekost door maatregelen m.b.t. energie en water 
te implementeren, een universele toegankelijkheid voorop te stellen, etc. 
Hierbij is de scoretool heden nog conservatief ingevuld. Bv. de score voor 
visueel comfort vereist daglichtsimulaties, waardoor hiervoor heden geen 
score is toegekend in afwachting van de nodige stavingsstukken. 
Een uitgewerkt voorbeeld waar in het ontwerp al veel aandacht naar 
gegaan is, betreft het hergebruik van materiaal. Heden is het ontwerp 
zo vormgegeven dat er 200 ton staal, 1600 ton metselwerk én 5600 
ton beton kan worden hergebruikt. Dit vertaalt zich naar een aanzienlijke 
vermeden ecologische voetafdruk, vergelijkbaar met meer dan 200 keer 
met het vliegtuig de wereld rond vliegen. 

Life Cycle Cost 

Door de uitdrukkelijke vraag in het bestek om ruimtelijke aanpasbaarheid 
en lage exploitatiekosten na te streven, hebben we een specifiek luik 
rond Life Cycle Cost voorzien. Concreet stellen we voor om voor een 
reeks scenario’s de Total Cost of Ownership te berekenen.  Deze ‘totale 
kost’ houdt rekening met de investeringskost, de onderhoudskost, de 
energiekost, inflatie, herinvesteringen, ... en dit over een periode van 20 
jaar. Additioneel aan deze TCO stellen we ook voor de CO2-impact 
te berekenen. Dit laat toe een ecologisch én economisch inzicht te 
krijgen in het project. Deze resultaten leggen we dan steeds voor aan de 
bouwheer, om gezamenlijk de meest waardevolle maatregelen te kunnen 
weerhouden. 

Deze aanpak laat toe om volgende thema’s te optimaliseren: 

- Energie: voor dit thema voorzien we het doorrekenen van 
verschillende geïnstalleerde vermogens van PV. Dit laat toe na 
te gaan vanaf welke hoeveelheid zonnepanelen de rentabiliteit 
negatief wordt t.g.v. een te groot aandeel injectie in het 
distributienet. Ook kunnen deze scenario’s worden gebruikt om 
de stad Izegem inzicht te geven in de financiële voor- en nadelen 
van het aanbod van Novem voor de levering van warmte en 
koude. Dit kan helpen om voor alle partijen aan tafel de meest 
geschikte installaties voor warmte en koude te installeren. 

DUURZAAMHEIDSCONCEPTEN

Beeld: Joris Bourgeois
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- Water: voor dit thema berekenen we of een grotere 
regenwatertank (dan heden voorzien) rendabel is. Ook gaan we 
na of grijswaterhergebruik financieel interessant is op de site. 

- Circulaire economie: de aanpasbaarheid van het project kan 
verhoogd worden door specifieke producten toe te passen die 
hier sterk op inzetten. Zo is het bv. mogelijk demonteerbare 
binnenwanden te weerhouden. Deze hebben een iets hogere 
investeringskost, maar van zodra er ruimtelijke aanpassingen 
in het gebouw worden doorgevoerd waarbij wanden dienen 
verplaatst te worden, is er al een financiële en ecologische winst 
mogelijk.

Voorliggende aanpak stellen we specifiek voor om in het project de laagst 
mogelijke exploitatiekost mogelijk te maken. Overleg met de bouwheer 
is hierbij aangewezen, om zeker te zijn dat alle simulatiehypothesen 
maximaal afgestemd zijn op het project.   

Warmte- en koudenet via Novem

De site wordt aangesloten op het warmte- en koudenet via Novem. Het 
gebouw is ontworpen zodat de uitbater van het warmte- en koudenet alle 
opties behoudt voor de installatie van een duurzame opwekking. D.w.z. 
dat het gebouw een lage aanvoertemperatuur voor verwarming nodig 
heeft (50°C) en hoge aanvoertemperatuur voor koeling (10°C).
Het warmte- en koudenet zal aansluiten op twee platenwarmtewisselaars 
in de technische ruimte zodat het systeem van Novem en de klant 
hydraulisch gescheiden zijn van elkaar. Via een geautomatiseerd 
communicatieprotocol zullen de verbruiken van de warmtewisselaars 
verstuurd worden naar Novem om op een transparante wijze te kunnen 
factureren en op te volgen.

Benodigd vermogen:
- 408kW verwarming
- 291kW koeling

Thermisch comfort

Het thermisch comfort in de winter wordt gewaarborgd door 
convectoren/radiatoren op lage temperatuur. De convectoren worden 
geplaatst voor de grote raampartijen om een luchtgordijn te vormen 
tussen het koude raamoppervlak en de binnenruimte.
Tijdens de zomermaanden beperken we het gebruik van actieve 
koeling voor het koelen van de lucht in de luchtbehandelingsgroepen. 
Het zichtbaar houden van de aanwezige betonstructuren geeft het 
gebouw een grote inertie waardoor de temperatuur trager zal oplopen 
tot onbehaaglijke temperaturen. Tijdens de nacht zullen we gebruiken 
maken van natuurlijke ventilatie voor op een passieve wijze het gebouw 
te koelen. Uit een comfort simulatie blijkt dat we slechts in een aantal 
lokalen meer dan 125u per jaar de binnentemperatuur van 26°C 
overschrijden. Zie simulatie. . In de ruimtes met hoge bezetting wordt 
de toevoerlucht gestuurd op basis van de maximale hoeveelheid ppm 
CO2 en op temperatuur. De verse lucht wordt ingeblazen aan 18°C. De 
uitblaasroosters worden geselecteerd op een lage residuele luchtsnelheid 
voor optimaal comfort. 

PV-panelen

Op de sheddaken wordt een PV-installatie voorzien van ongeveer 
81,9 kWp. Er worden panelen van min. 350 Wp/paneel voorzien. 
Hierdoor kunnen de exploitatiekosten aanzienlijk dalen.

Luchtbehandeling

De luchtbehandelingsgroepen staan uit het zicht opgesteld op het dak 
van de centrale bibliotheek en op het dak van de toren.

 De groepen bestaan telkens uit:
-  extractie en pulsieventilator
- filter en mengsectie
-  warmtewiel voor warmte-, koude en vochtrecuperatie
-  Verwarmings- en koelbatterij

Voor elke werknemer, bezoeker of student is 40m³/h verse lucht 
voorzien conform de welzijnscodex. De luchtgroep zal lokaal via VAV’s 
een variabel debiet uitblazen in functie van het aantal ppm CO2 en de 
temperatuur. Het type uitblaasrooster varieert in functie van de toepassing 
voor optimaal comfort en omspoeling van de ruimte.

Groendak

Het groendak zal voor een vermindering van de warmtedoorslag 
zorgen. Dit betekent dat tijdens de warme zomermaanden de kans op 
oververhitting zal afnemen doordat het vocht in het groendak de warmte 
zal opnemen en verdampen.

Natuurlijke nachtkoeling

Een passieve vorm van koeling wordt toegepast door tijdens de warme 
zomermaanden te werken met natuurlijke nachtventilatie. Door het 
openen van zowel ramen en/of registers op de verdiepingen en het 
openen van dakramen wordt een natuurlijk schoorsteeneffect gecreëerd 
met hoge luchtwisselingen om met koudere buitenlucht op een passieve 
wijze het gebouw af te koelen. Dit systeem kan volledig autonoom en 
inbraakveilig functioneren.

Daglichtsturing

In alle grote ruimtes met natuurlijk daglicht wordt een daglichtsturing 
voor de verlichting voorzien. Hierbij wordt door de sensor een beweging 
gedetecteerd, vervolgens zal de sensor een lichtmeting uitvoeren en al 
dan niet een signaal uit sturen om het licht aan of af te schakelen. In grotere 
ruimtes zal gebruik gemaakt worden van een master/slave principe. De 
slaves zullen enkel de beweging detecteren, de master zal op zijn beurt 
een lichtmeting uitvoeren en de nodige actie ondernemen.

Natuurlijk licht

Er wordt geopteerd om zoveel mogelijk natuurlijk daglicht te integreren 
in het gebouw. Dit aan de hand van grote glaspartijen en via dakramen. 
Voor het glas in het zuiden wordt een g-waarde van 0,4 genomen, 
voor het noorden 0,6. Het binnenbrengen van natuurlijk daglicht heeft 
allerhande voordelen: positieve invloed op de mentale gezondheid, extra 
veiligheid en tot slot een positieve invloed op de energiefactuur.

TECHNIEKEN

Overzicht van de GRO-score per thema, als ook de 
totale score waar ‘Beter’ wordt gehaald met 10% marge 

Zonirradiatiestudie gebruikt voor de inplanting van PV panelen waarbij geel sterk bezonde 
oppervlaktes voorstellen, oranje/rood matig bezonde oppervlaktes, en blauw/paars weinig 
bezonde oppervlaktes

Voorbeeld van een Life Cycle Cost berekening waarbij de Total Cost of Ownership 
berekend wordt voor verschillende scenario’s en maatregelen  
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Regenwaterrecuperatie

Twee tanks van 10.000liter zullen het regenwater opvangen dat gebruikt 
zal worden voor het doorspoelen van de toiletten en urinoirs.

Brandveiligheid

De compartimenteringseisen van de brandnorm worden gerespecteerd, 
d.w.z dat er zich geen compartimenten groter dan 2500m² in het 
gebouw bevinden. Hierdoor hoeft een duur sprinklersysteem niet 
voorzien te worden. In alle compartimenten worden voldoende haspels 
en mobiele brandblussers voorzien. 

Comfort oververhitting

Uit onderstaande simulatie blijkt dat het comfort tijdens warme perioden 
gegarandeerd wordt. Door het toepassen van passieve nachtkoeling en 
het binnenbrengen van gekoelde hygiënische ventilatielucht wordt het 
slechts in een aantal lokalen voor een beperkt aantal uren op jaarbasis 
warmer dan 26°C. 

In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van de (beperkte) 
aanpassingen en uitbreidingen van de bestaande structuur. Momenteel is 
er van uitgegaan dat de fundering en verdiepingsvloer van de voormalige 
drukkerij toereikend zijn, dit zal in de volgende fase verder onderzocht 
worden.

Uitbreiding toren

De uitbreiding van de huidige trappentoren wordt gerealiseerd d.m.v. 
een lichte staalstructuur. Er worden 2 keer 4 nieuwe staalkolommen 
met bijhorende fundering voorzien. De 4 kolommen in de bestaande 
structuur dragen nieuwe staalplaatbetonvloeren  die de huidige vloeren 
van de trappentoren vervangen. 4 bijkomende staalkolommen bevinden 
zich naast het bestaande volume en vormen de structuur voor de nieuwe 
verticale circulatie. De kolommen lopen door over de volledige hoogte 
van de bestaande en nieuwe structuur en ondersteunen hierbij de stalen 
liggers en staalplaatbetonvloeren van de extra bouwlagen.
De horizontale windbelastingen die aangrijpen op de gevels worden 
opgenomen door de stijve vloerplaten die optreden als horizontale 
schijven. De krachtswerking in de vloerplaten wordt vervolgens 
overgedragen naar windverbanden in de wanden. 

Multifunctioneel dak

Het dak van de voormalige drukkerij is in slechte staat en zal moeten 
aangepakt worden. Door een nieuwe dakplaat te voorzien willen we het 
draagvermogen van het dak verhogen waardoor het dak ook dienst kan 
doen als terras, groendak, klas, …

Uit de analyse van de bestaande structuurplannen van het gebouw blijkt 
dat niet alle kolommen op het gelijkvloers zijn doorgetrokken op de 1e 
verdieping. Nochtans zijn, op basis van de beschikbare documenten, 
alle kolommen op het gelijkvloers hetzelfde gewapend en gefundeerd. 
Daarom worden op de 1e verdieping bijkomende kolommen voorzien 
volgens het aanwezige kolommengrid op het gelijkvloers. Deze 
bijkomende kolommen maken het mogelijk om de nieuwe dakvloer, 
samengesteld uit voorgespannen welfsels en balken, te realiseren. 
In de kantoren-zone worden eveneens nieuwe betonkolommen 
voorzien ter ondersteuning van de nieuwe dakplaat. Gezien het 
beperkte draagvermogen van deze zone worden deze betonkolommen 
doorgetrokken tot op het gelijkvloers en voorzien van een nieuwe 
fundering. In de zone tussen voormalige drukkerij en kantoren waar 
zich vroeger een vide bevond met trappen, voorzien we een nieuwe 
staalplaatbetonvloer ter vervanging van de huidige houten roostering.

In de dakplaat worden op verschillende plaatsen openingen gemaakt. 
Één opening geeft via een trap toegang tot  het nieuw dakvolume. De 
structuur van dit volume bestaat uit driehoekige stalen spanten die ca. alle 
3m herhaald worden. In de niet-beglaasde delen zitten windverbanden 
die de horizontale stabiliteit verzekeren. Bovendien werken de 
windverbanden in de hellende dakvlakken als vakwerk om kolommen in 
het midden van het volume zo veel mogelijk te vermijden. 
Op andere plaatsen worden, zoals vroeger, sheddaken toegevoegd 
die dienst doen als lichtstraat. De structuur van de sheddaken bestaat 
eveneens uit  driehoekige stalen spanten met windverbanden in de niet-
beglaasde delen. Voor deze structuren zal zoveel als mogelijk gebruik 
gemaakt worden van de bestaande structurele elementen.

CONSTRUCTIE

Simulatie constructie nieuw dak met bestaande lichtstraten

Simulatie constructie nieuw dakvolumeSimulatie constructie uitbreiding van de circulatietoren.

Simulatie jaarlijk energieverbruik

Simulatie comfort en oververhitting

Concept diagram technieken
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RAMING KOSTPRIJSOPPERVLAKTETABEL

AFBRAAKWERKEN
386.475,30 €

ARCHITECTUUR

Buitenmuren 117.637,00 €
- isoleren van buitenmuren met minerale wol
- recuperatie metselwerk in claustraverband
- bovenzijde claustrametselwerk voorzien van betonnen lijst

Plat dak 370.620,30 €
- isoleren van platte daken met minerale wol
- intensief groendak en terrastegels
- terrastegels op tegeldragers

Lichtstraten 311.000,45 €
- structuur uit recuperatie staalprofielen loods
- isolatie lichtstraten in minerale wol
- bekleding lichtstraten in zink met omgevouwen naad

Hellend dak 51.468,75 €
- isoleren van bestaand hellend dak met minerale wol
- nieuwe daklichten

Buitenschrijnwerk 2.133.976,80 €
- buitenschrijnwerk in hout
- buitenschrijnwerk voorzien van hoogrendementsglas
- toren en evacuatietrap voorzien van houten lamellen
- doekzonnewering

Evacuatietrappen 40.000,00 €

Signalisatie 5.000,00 €

INTERIEUR

Binnenmuren 471.848,20 €
- binnemuren in (akoestische) stijlenwanden met gipskarton

Binnentrap 25.000,00 €

Binnenschrijnwerk 227.398,50 €
- deuren uit volle multiplex met houten deurkader

Afwerking 775.447,10 €
- schilderwerken
- betegeling in sanitairen
- tapijttegels in bibliotheek
- plafondbekleding met akoestische houwolplaten

Sanitaire toestellen 98.125,00 €
- sanitaire toestellen inclusief aansluitingen en kraanwerk

Vast meubilair 716.247,25 €
- elektrisch gestuurde archiefkasten
- schuiftribune
- kastenwanden uit houtskelet met achterwand in houten latten
- barmeubel
- keukens

Los meubilair 289.414,00 €
- stoelen, tafels, zetels
- bibliotheekkasten
- opbergkasten
- whiteboards
- gordijnen

STABILITEIT

Funderingen 194.434,92 €
- funderingspalen
- funderingsbalken
- funderingswanden en -platen
- liftputten
- wapeningsstaal

Beton 1.009.133,86 €
- kolommen
- (voorgespannen) balken
- wanden
- vloeren
- trappen
- wapeningsstaal

Staal 395.406,42 €
- liggers
- staalplaatbetonvloeren

ELEKTRICITEIT

HS-cabine 56.650,00 €

Energieverdeling 239.867,43 €
- verdeelborden
- leidingen
- kabelbanen
- schakelmateriaal en stopcontacten

Verlichting 325.068,00 €

Data 154.973,80 €

Branddetectie 229.278,00 €

Toegangscontrole 169.053,90 €
- toegangscontrole
- CCTV
- inbraakinstallatie

Muziekinstallatie klassen 36.050,00 €

Zonnewering 25.750,00 €

Liftinstallaties 144.200,00 €

PV-installatie 92.792,70 €
- 81,9 kWp

HVAC - SANITAIR

HVAC 1.449.629,91 €
- verwarmings- en koelingsinstallatie
- ventilatie

Sanitair 188.540,18 €
- warm water bereiding
- leidingen
- sanitaire toestellen
- recuperatie regenwater

Brand 22.724,24 €
- haspels
- sprinklers met installatie en tank

OMGEVINGSAANLEG
24.000,00 €

AFBRAAKWERKEN
386.475,30 €

ARCHITECTUUR

Buitenmuren 117.637,00 €
- isoleren van buitenmuren met minerale wol
- recuperatie metselwerk in claustraverband
- bovenzijde claustrametselwerk voorzien van betonnen lijst

Plat dak 370.620,30 €
- isoleren van platte daken met minerale wol
- intensief groendak en terrastegels
- terrastegels op tegeldragers

Lichtstraten 311.000,45 €
- structuur uit recuperatie staalprofielen loods
- isolatie lichtstraten in minerale wol
- bekleding lichtstraten in zink met omgevouwen naad

Hellend dak 51.468,75 €
- isoleren van bestaand hellend dak met minerale wol
- nieuwe daklichten

Buitenschrijnwerk 2.133.976,80 €
- buitenschrijnwerk in hout
- buitenschrijnwerk voorzien van hoogrendementsglas
- toren en evacuatietrap voorzien van houten lamellen
- doekzonnewering

Evacuatietrappen 40.000,00 €

Signalisatie 5.000,00 €

INTERIEUR

Binnenmuren 471.848,20 €
- binnemuren in (akoestische) stijlenwanden met gipskarton

Binnentrap 25.000,00 €

Binnenschrijnwerk 227.398,50 €
- deuren uit volle multiplex met houten deurkader

Afwerking 775.447,10 €
- schilderwerken
- betegeling in sanitairen
- tapijttegels in bibliotheek
- plafondbekleding met akoestische houwolplaten

Sanitaire toestellen 98.125,00 €
- sanitaire toestellen inclusief aansluitingen en kraanwerk

Vast meubilair 716.247,25 €
- elektrisch gestuurde archiefkasten
- schuiftribune
- kastenwanden uit houtskelet met achterwand in houten latten
- barmeubel
- keukens

Los meubilair 289.414,00 €
- stoelen, tafels, zetels
- bibliotheekkasten
- opbergkasten
- whiteboards
- gordijnen

ART-IZ
gevraagd ontwerp

Bankenklassen 150,00 m2 163,00 m2

Klassen woord 460,00 m2 475,00 m2

Instrumentenklassen 215,00 m2 251,00 m2

Groepsmusiceerklassen 520,00 m2 581,00 m2

Beeldateliers 1.240,00 m2 1.249,00 m2

Binnenspeelruimte 100,00 m2 102,00 m2

Bureaus, spreekruimte, kopieerruimte 89,00 m2 82,00 m2

Magazijn 80,00 m2 87,50 m2

BIBLIOTHEEK
gevraagd ontwerp

Collectie 1.400,00 m2 1.435,00 m2

Bureaus, inleverbus, boekenlift 129,00 m2 123,00 m2

Archief 400,00 m2 385,00 m2

ARCHIEF
gevraagd ontwerp

Depot 200,00 m2 185,00 m2

Bureau 25,00 m2 19,00 m2

Technische werkruimte 80,00 m2 75,00 m2

Quarantaineruimte 5,00 m2 8,00 m2

HK TEN MANDERE
gevraagd ontwerp

Werking 60,00 m2 57,00 m2

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
gevraagd ontwerp

Expositie 80,00 m2 110,00 m2

Loges 70,00 m2 70,00 m2

Auditorium, bergruimte auditorium, laad- en loszone 335,00 m2 345,00 m2

Lees- en cultuurcafé, keuken 220,00 m2 205,00 m2

Vestiaire 15,00 m2 15,00 m2

Personeelsruimte 40,00 m2 56,00 m2

Bergruimte, onderhoudslokaal 68,00 m2 60,00 m2

Technische ruimtes, serverruimte 24,00 m2 35,00 m2

Sanitairen 120,00 m2 154,00 m2

CIRCULATIERUIMTES
gevraagd ontwerp

Gangen, trappen, liften - m2 845,00 m2

OMGEVINGSAANLEG
beschikbaar ontwerp

300,00 m2 300,00 m2

TOTAAL
gevraagd ontwerp

Art'Iz 2.854,00 m2 2.990,50 m2

Bibliotheek 1.929,00 m2 1.943,00 m2

Archief 310,00 m2 287,00 m2

HK Ten Mandere 60,00 m2 57,00 m2

Gemeenschappelijke ruimtes 972,00 m2 1.050,00 m2

Totaal netto vloeroppervlak, excl. circulatie 6.125,00 m2 6.327,50 m2

Totaal bruto vloeroppervlak, incl. circulatie 6.773,80 m2 7.890,00 m2

Bruto/netto factor 1,11 1,25

TOTAAL

Totaal bouwbudget excl. BTW 10.777.212,01 €

BTW à 6% 646.632,72 €

Ereloon à 11,5% 1.239.379,38 €

BTW ereloon à 21% 260.269,67 €

Totaal 12.923.493,78 €
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CONCLUSIE

Onze insteek om het bestaande zicht in de stad behouden, kadert 
uit historische en ecologische overwegingen. Een herkenbare gevel, 
die vertrouwd aanvoelt en uitnodigt, met een veel kleinere stoet aan 
vrachtwagens door de stad. We zijn als team overtuigd van onze aanpak, 
ons streven en de werking van het project.

Met deze bundel – en afsluitende conclusie – willen we onze ambities 
voor de toekomst van de Strobbesite, als open huis voor elke Izegemnaar, 
duidelijk stellen.

De publieke ruimte is verweven met ons project. Door de boulevard op 
te nemen in ons gebouw, verbinden we de verschillende zijden van de 
Strobbesite. Het toekomstig groen van de nieuwe ontwikkeling wordt 
gelinkt met de stedelijkheid van het stadscentrum. Cultuurfabriek de 
Rotatie past zich in op schaal van de Grote Markt en de Korenmarkt.

Duurzaam en energiezuinig bouwen tillen we naar een ander niveau. We 
gaan hierin een stap verder dan wat gevraagd wordt. Door te vertrekken 
van maximaal behoud, en maximale circulariteit van ons ontwerp doen we 
een poging een nieuwe referentie neer te zetten. Een maximaal behoud 
was onze eerste insteek na de historische studie. Het instandhouden van 
de Strobbe-identiteit zorgt voor continuïteit in het collectief geheugen van 
Izegem. Een totaal nieuw project in een gekend gegeven.

De verschillende typologieën van fabrieksruimtes en kantoren worden 
door het programma gesmeed tot één passend geheel. Uit de oude 
kantoren kan muziek in het steegje weerklinken, de oude drukkerij wordt 
een doorwaadbare bibliotheek met zichten op de creaties van de Art’iz 
studenten en de vroegere trappentoren wordt een landmark voor de 
Stad.
 
Cultuurfabriek de Rotatie, een nieuw baken in het hart van Izegem, met 
bijzonder veel potentieel.  Drie belangrijke diensten – bibliotheek, Art’Iz 
en stedelijk archief – komen samen op één plek. Een nieuw centrum in de 
kern, een informatie-, leer-, cultuur, ontmoetings- en ontdekkingscentrum 
voor en door Izegemnaren. Alles onder de koepel van de Rotatie. 

Getekend, B2Ai & Snøhetta
Tractebel – SuReal – JdMA

Complexe en langdurige projecten vragen veel van de mensen die er aan 
werken. De goede werking van het bouwteam is daarom essentieel. Het 
uitschrijven van het kader en de processen is belangrijk, de gedragenheid 
ervan des te meer.

Het is belangrijk dat bij aanvang van het project een duidelijk toetsingskader 
gemaakt wordt. Het dossier van deze architectuurwedstrijd is daar de 
basis van. Samen met de opdrachtgever zullen we dit als ontwerpers 
verder bevragen en verfijnen. We komen zo tot een aanvaard en 
kwantificeerbaar kader voor het project. Tijd, budget en prestaties worden 
duidelijk gekwantificeerd en afgesproken.

Twee belangrijke en kwantificeerbare elementen in het op te stellen 
toetsingskader zijn tijd en budget. De planning voorziet tijd tot april 
2024 om een afgewerkt gebouw te voorzien. Van ondertekening 
samenwerking tot het heugelijke moment van opening is er vier jaar. 
Dit lijkt ons een realistisch en haalbare kaart. In samenspraak stellen 
we een agenda op met belangrijke mijlpalen, we denken hierbij aan 
definitief ontwerp, aanvraag omgevingsvergunning, overlegmomenten 
uitvoeringsdossier, aanbesteding, opstart werf,… Het is van groot belang 
voldoende tijd te nemen in het voortraject, om eventuele verrassingen 
bij uitvoering te vermijden. Als ervaren team is dit geen nieuw gegeven 
voor ons, we nemen hier graag het voortrouw om onze bouwheer te 
begeleiden in het opmaken van de masterplanning.

Naast het tijdig aanleveren en uitvoeren, is het binnen budget blijven een 
tweede belangrijke pijler. Het bewaken van de kosten is een belangrijk 
thema vanaf de start. Bij de start misschien zelfs nog belangrijker dan 
op het einde van het project, daar er bij de start eenvoudig beslissingen 
kunnen genomen worden met een grote impact op de kostprijs. Hoe 
dichter we bij de ingebruikname komen, hoe moeilijker en duurder de 
wijzigingen zijn.

De cijfers voor de bouw- en beheerskosten zijn in het toetsingskader 
duidelijk afgelijnd en geduid. De controle hiervan is een vast onderdeel 
in élke bespreking en verslaggeving tijdens het ontwerp- en bouwproces. 
Ons team is samengesteld uit grote spelers op vlak van architectuur, 
stabiliteit, technieken en interieur. Door onze grootte zijn we goed 
vertrouwd met eenheidsprijzen en de evoluties. Dankzij de vele realisaties 
en offertes waarmee we elk als groter bureau worden geconfronteerd, 
beschikken we over een uitgebreide en steeds geactualiseerde database 
aan prijzen en producten. Hieruit kunnen we steeds up-to-date informatie 
halen om in elke fase van het traject een passende raming te maken met 
kleine foutenmarge. Het intens samenwerken zorgt ervoor dat we steeds 
kritisch nadenken bij schattingen en ramingen.

Een relatief nieuw element in ons toetsingskader is het digitale / BIM-
verhaal. In het geheel van afspraken wordt de werking en wensen van het 
digitale mee opgenomen. We wensen voor alle stakeholders een duidelijk 
digitaal communicatie-platform voorzien. Zo kan ieder betrokkene 

steeds actuele informatie van het project opzoeken en raadplegen. Dit 
platform kan gekoppeld worden aan het BIM-model. Dit model wordt 
door ons team opgezet en online geplaatst. Een overzichtelijk BIM-
model maakt het eenvoudiger om mogelijke moeilijkheden te detecteren 
en duidelijkheid te scheppen bij ingewikkelde driedimensionele situaties. 
Onze BIM-managers zijn allen architect en/of ingenieur en koppelen 
digitale kennis aan praktijkkennis. Het op te zetten platform is praktijk- en 
oplossingsgericht en responsabiliseert de teamleden, niet alleen achter 
het computerscherm maar ook rond de tafel.

Hierbij een samenvattende tabel met ramingsprijzen per hoofdstuk. 
Zoals eerder aangehaald opteren we voor een maximaal behoud en 
circulariteit. Het maximaal behoud heeft ons het voordeel dat we geen 
kosten moeten maken voor het afbreken van iets die nog lang mee 
kan. We besparen hier niet alleen tonnen afval en uitstoot mee, ook 
economisch winnen we. Door het maximale conserveren sparen we 
een groot deel ruwbouwstructuur uit, wat al snel 10% van een budget 
vertegenwoordigd. Deze kunnen we inzetten voor een betere beleving 
en comfort van de gebruikers.

Een maximaal behoud en circulariteit heeft niet enkel bij de aanbesteding 
en bouw een voordeel, ook gedurende de volledige levenstermijn van 
het gebouw voorziet ons ontwerp in eenvoudig te onderhouden en 
herstellen systemen. Geen hi-tech systemen met moeilijke wisselstukken, 
maar eenvoudige elementen die goed en langdurig werken.
De tabel is een korte samenvatting van een meer gedetailleerde opmeting. 
Voor zowel de drukkerij, de toren als het kantoorgebouw werd tot op 
elementniveau (balken, wanden, deuren,…) geteld en gerekend. Om 
tijdens ons verder ontwerpproces de vrijheid te hebben betere (in termen 
van ecologie en milieu, aan de hand van SuReal’s onderzoek) materiaal-
pistes te onderzoeken, houden we steeds een zekere marge van ons 
uitvoeringsbudget ten opzichte van het beschikbare bouwbudget. Een 
ecologisch veel interessantere piste kan zo gekozen worden boven een 
economische piste. Het behoud van structuur en de veiligheidsmarge 
voor duurzame materialen en technieken verklaart dus waarom we 
onder het projectbudget landen qua prijs. Deze marge laat toe het niveau 
van duurzaamheid of afwerking eventueel te verhogen in participatie met 
de bouwheren.

PROJECTKOST

TOTAAL

Totaal bouwbudget excl. BTW 10.777.212,01 €

BTW à 6% 646.632,72 €

Ereloon à 11,5% 1.239.379,38 €

BTW ereloon à 21% 260.269,67 €

Totaal 12.923.493,78 €
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