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Noot: deze bundel telt 78 gebruikte A4 bladzijden. Er werd ook een groter blad met plannen toegevoegd dat overeenkomt met 12 A4 bladzijden.



Dit verhaal handelt in de eerste plaats over een tijd en participatie, 
en pas in de tweede plaats over een mogelijke vorm.

2



Het communicatiecentrum





H
et

 c
om

m
un

ic
at

ie
ce

nt
ru

m

Het tijdsperspectief van het 
bezoekerscentrum

2013 2013
2017

1720

1931 1930

1830 1865

Oplevering Boerentoren

Stichting België

Oppervlakteberging 
voltooid

Bergingsmodules 
volledig

Industrie
& dennen

Rabatten

Oorspronkelijke heide

Communicatiecentrum klaar

Hypothese: functiewijziging

Open structuur

NU

Vrijgave terrein & 
degradatie laag-
radioactief afval

Oplevering Palladio’s 
San Giorgio Maggiore

Oplevering 
Sint Paul’s Cathedral

1610

2115 2115

2050

2415 2415

We bekijken de opgave in functie van de tijdsdimensie waarin ze zich situeert.
Als we het bergingsproces uitzetten op een tijdslijn, dan valt het op hoe relatief het 
heden is. Doorheen haar levensduur zal de betekenis en de invulling van het het 
bezoekerscentrum verschillende malen wijzigen. 
Als we de tijdslijn vervolgens terug spiegelen naar het verleden, dan zien we welke 
enorme maatschappelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden over de duur van het 
degradatieproces heen. Zo wordt de opgave nog meer in perspectief geplaatst.
Als het communicatiecentrum doorheen dit proces van betekenis wil blijven, dan moet 
het zich erg bewust zijn van de veranderingen die doorheen de komende 400 jaar zullen 
plaatsvinden.

afb. 1. Tijdslijn die 400 jaar verleden en 400 jaar toekomst schetst



H
et

 c
om

m
un

ic
at

ie
ce

nt
ru

m

Een open overleg over een open gebouw

Ook het overlegproces waarvan het gebouw de uitkomst zal zijn, is gebaat bij een 
kneedbaar gebouwconcept. Een geometrisch of totalitair idee laat weinig nieuwe ideeën 
of suggesties toe, en sluit zo een betekenisvol overlegproces uit.

Om de dialoog een zo ruim mogelijke rol te laten spelen, stellen we daarom een open 
en samengesteld gebouw voor, in plaats van een gave of hermetische figuur. Door een 
nieuwbouw te maken als een samenstelling van gebouwen staat het ontwerp open voor 
nieuwe inzichten. Daarmee stopt het overlegproces niet na de afwerking van het gebouw, 
maar kan er telkens de behoeften veranderen iets nieuws worden toegevoegd of iets 
anders worden weggelaten. 

Het idee van een co-design wordt hierdoor expliciet deel van het gebouwconcept.

kneedbare gebouwen: veel particpatie mogelijk
absolute gebouwen: weinig participatie mogelijk
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Zien is geloven

De sterkte van Isotopolis is de hechte relatie tussen de tentoonstelling en de site. 
‘Zien is geloven’ wordt er gezegd. In die optiek is het logisch een gebouw te bedenken 
dat een formele relatie creëert met het hart van de site. We bedenken dus geen neutraal 
gebouw, maar een specifieke structuur die op een interessante wijze een analogie 
met de thematiek tot stand brengt. Door bewust de gelijkenissen met de bergings- en 
verwerkingssite op te zoeken, brengt het gebouw de bezoekers vanzelf dichterbij het hele 
gebeuren.

afb. 2. een nieuw gebouw als satelliet van de site

afb. 3. een nieuw gebouw als synthese van de site
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Architectonische evenementen

Omdat kernenergie en de hieraan verbonden problematieken erg abstract zijn, willen we 
een gebouw bedenken met een hoge belevingswaarde. Architectonische evenementen 
zoals passerelles, schaalverschillen, krachtige overgangen, avontuurlijke parcours, 
scènische trappartijen en een uitkijkpunt maken een bezoek tot een belevenis, bovenop 
de tentoonstelling en haar randprogramma.

afb. 4. Het gebouw als belevenis
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Structuur en invulling

Het voorgestelde gebouw valt in 2 delen uit elkaar. Een imposante structuur die als 
een tafel meer dan 12m boven de grond zweeft, met daarin vervat de permanente 
tentoonstellingsruimte. Daaronder een luchtige invulling die het veelzijdige programma 
van ruimtes, zalen en kantoren ter wille wil zijn. 
De dominantie van de structuur geeft orde en consistentie aan de invulling. De 
veelvormigheid en het avontuurlijke karakter van de invulling geeft schaal en 
herkenbaarheid aan de structuur.

afb. 5. Een participatief concept: een tafel met daaronder een  reeks subgebouwen.
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De structuur

De robuuste structuur belichaamt zowel letterlijk als figuurlijk de permanentie en dus ook 
de tijdsdimensie van het bergingsverhaal. De monoliete structuur staat op 12 meter hoge 
poten. Als een grote tafel symboliseert de structuur het verenigen van mensen rondom de 
problematiek van de berging. 

afb. 6. Een grote tafel als bindend element in het overleg
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De invulling

Onder, naast en tegen de structuur staat de invulling. Het is een levendige collage van 
losse en gestapelde gebouwen en gebouwdelen, die de rijkdom aan ideeën en behoeftes 
wil belichamen. De collagetactiek laat toe om verschillende vloerhoogtes, relaties, 
gevelritmes, binnen- en buitenruimtes e.d. een plaats te geven in het gebouw. Inbreng 
vanuit het participatieproces is geen bedreiging voor het deze tactiek, maar juist een 
zegen. Met deze strategie willen we een inclusieve architectuur introduceren. Een veelheid 
van ideeën maakt de vorm. Dat in de plaats van een exclusieve architectuur, waar de vorm 
weinig ruimte voor anderssoortige ideeën laat.

afb. 7. Een collage van gebouwtjes onder de grote tafel.
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Het basisidee van een grote tafel met daaronder kleinere gebouwen passen we toe op 
het programma. Zo ontstaat de eerste hypothese van hoe het gebouw eruit zou kunnen 
komen te zien. We gaan ervan uit dat doorheen het gezamenlijk ontwerpproces deze 
hypothese nog veel kan veranderen, maar dat de tweeledigheid blijft.

afb. 8. axonometrie van de basisstructuur met invulling.

De totaalfiguur
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Op basis van het ruimtelijk concept hebben we het programma zo goed mogelijk 
proberen in te passen. 
We kiezen doelbewust voor een compact gebouw, waardoor het centrumplein maximaal 
kan functioneren als een bindend element.
Centraal zitten rond het centrumplein de polyvalente ruimtes, het café, en hoger de refter 
en de tijdelijke tentoonstelling geschikt. Op de tweede verdieping krullen de kantoren 
rond het plein. De permanente tentoonstelling huist daarboven in de grote tafel.
Alle belangrijke programma-onderdelen hebben een zichtrelatie met het centrumplein.
Door het compacte opzet blijft het ruimtebeslag van het gebouw beperkt.

POLYVALENTE LOKALEN

PERMANENTE TENTOONSTELLINGSRUIMTE

RESTAURANT

BAR

TOERISTISCHE INFO / SHOP

ONTHAAL / LOCKERS

DIGICAT

PODIUM EN POLYVALENTE ZAAL

HERSTELATELIER

INKOMZONE

REFTER VOOR GROEPEN

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGSRUIMTE

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGSRUIMTE

KANTOOR- EN VERGADERRUIMTESx

KANTOOR- EN ARCHIEFRUIMTE

VERGADERRUIMTE EN REFTER PERSONEEL

PRESENTATIERUIMTE EN FOYER

TECHNISCHE RUIMTE EN ARCHIEFRUIMTE

KOPIELOKAAL

afb. 9. organogram

Het programma



afb. 10. Inplantingsplan van het gebouw op de site 

Een scènische inplanting

We positioneren het communicatiecentrum in de noordoosthoek van het terrein. 
Daardoor staat het niet vrij, maar sluit het aan bij de bosrand. Het nieuwe gebouw staat zo 
niet in het landschap, maar aan het open landschap, waardoor de open ruimte niet verder 
fragmenteert.

Net als de afdekkingsproef en de demonstratieproef staat het gebouw dus lichtjes 
verborgen tussen de bomen, zodat ze alle drie een subtiele, half verborgen relatie met de 
idyllische heide onderhouden.
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afb. 11. Zuidgevel gezien vanuit het landschap
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Alzijdig anders

Het stedenbouwkundig idee van een alzijdig gebouw transformeren we naar een 
veelzijdig gebouw. Hoewel alle zijden evenwaardig zijn, geven we elke kant toch een 
eigen gezicht en adres.

Bezoekers benaderen het gebouw langs de korte oostgevel. Hier zit de hoofdtoegang tot 
het bezoekerscentrum. De toren markeert de voordeur.

De langse zuidgevel kijkt uit over de heide. Van hieruit kunnen wandelaars en fietsers bij 
het bezoekerscentrum binnenlopen. Een klein voorhofje helpt bij de ontvangst. Het café 
zit comfortabel op de zuidwesthoek.

De westgevel sluit aan bij de evenementenweide. Zowel het café als de polyvalente zaal 
zoeken de relatie met de weide op.  Een zijdeur laat toe het gebouw door te steken en 
recht de weide op te lopen.

De noordzijde is de meest intieme zijde van het gebouw. Een achterhof werkt als 
informeel erf en ontsluit allerlei functies die autonoom van de museumwerking 
plaatsvinden. De polyvalente lokalen, DIGICAT, en het herstelatelier gebruiken het erf als 
toegang en als activiteitenzone aansluitend op het gebouw.
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HOOFDINGANG
herstellingen

digicat

podium

toegang café
vanaf heide

toegang bezoek-
ers 
via heide

zijingang vanaf 
evenementenweide

afb. 12. veelzijdige alzijdigheid
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Een indrukwekkende hal als centrumplein

Door een gebouw te maken met veel verschillende gezichten, bevat het ook veel 
herkenbare adressen. Langs elke zijde ontvangen andere programma’s andere gebruikers. 
Het centrale ontmoetingsplein brengt al die gebruikers en programma’s opnieuw samen. 
De onthaalbalie zit in een hoek van het plein en heeft een subliem overzicht over de 
verschillende bezoekersstromen. 
Vanaf het plein vertrekken trappen, liften en doorsteken naar de grote programmatische 
entiteiten. Omgekeerd kijken veel functies uit over de centrale hal, waardoor het een 
levendige plek wordt.
De hal zelf biedt een scala aan mogelijkheden en invullingen. Verschillende invullingen 
kunnen de identiteit van de hal telkens weer wijzigen, zodat elk bezoek aan het centrum 
weer anders is.

afb. 13. Plan gelijkvloers 1/500
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afb. 14. Zicht over het centrumplein vanaf de eerste verdieping.
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Vanuit het atrium verbindt een interne catwalk van trappen en passerelles verschillende 
programma-onderdelen. De route begint op het centrumplein, bij het café en gaat 
omhoog langs de refter en de tijdelijke tentoonstelingsruimte en krult dan op naar het 
plateau van de permanente tentoonstelling.
De tijdelijke tentoonstellingsruimte zit als een grote mezzanine aan de centrale hal. 
De ruimte kan ofwel afzonderlijk, ofwel als een natuurlijk deel van de ronde doorheen 
het gebouw functioneren. De tijdelijke tentoonstelling heeft ook een annex die wat 
teruggetrokken zit. Daardoor zijn meer besloten tentoonstellingsonderdelen zoals 
videoprojecties makkelijk te integreren.
Onderweg heb je een overzicht over het centrumplein, en kijk je door een aantal 
perforaties in het dak ook in de permanente tentoonstellingsruimte. Je ziet zelfs even een 
glimp van de panoramische bezoekerstoren.

0 2m 10m

N

afb. 15. Plan eerste 1/500

Avontuurlijke routes

19



afb. 16. Beeld vanaf de passerelle met links de tijdelijke tentoonstellingsruimte en rechts de balie en de trap naar de 
permanente tentoonstelling.
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Een kraaiennest als kantoorverdieping

De vergaderzalen, de kantoren en de ruimtes voor STORA en MONA situeren zich op de 
tweede verdieping. Van daaruit hebben ze een goed overzicht over het centrumplein, 
maar zitten ze toch discreet verborgen om ongestoord te kunnen werken.
Zij kunnen niet enkel van buiten rechtstreeks bereikt worden, maar sluiten ook aan 
op de centrale hal, waardoor er ook hier interessante visuele relaties ontstaan. De 
personeelsrefter heeft een mooi terras op het zuidwesten, en kan door middel van een 
schuifwand worden samengevoegd met de grote vergaderzaal.
Beneden kan je via de grote lift of trap de kantoren rechtstreeks bereiken, maar ook via de 
westelijke trapkern kan je boven komen, zonder zelfs het gebouw in te moeten.

0 2m 10m

N

afb. 17. Plan tweede 1/500
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afb. 18. Beeld vanuit de vergaderzaal op het centrumplein
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De permanente tentoonstelling

Bovenin het gebouw zit de 1000m2 permanente tentoonstellingsruimte. Als een groot dak 
houdt deze ruimte het hele gebouw samen.
De exporuimte is opgevat als een flexibel in te vullen ruimte waar enkel een aantal 
lichtpatio’s wat hiërarchie in brengen. Door de lichtsparingen kijk je terug naar de lagere 
verdiepingen van het gebouw. 

Een verhoogde vloer laat toe om flexibel om te gaan met aansluitingen. De ruimte tussen 
de hoge vakwerken bieden plaats voor technieken. Een open grid van buizen creëert een 
open plafond waar toch dingen aan kunnen worden opgehangen.

Op de expositieruimte sluiten op elke korte zijden een trapkern aan. Daardoor is de 
mogelijkheid om via verschillende routes de expo in te duiken of uit te lopen. Je kan 
beginnen met de lift te nemen naar de permanente tentoonstelling bezoeken om daarna 
door te stijgen naar het uitkijkplatform of via de passerelle weer af te dalen. Maar andere 
volgordes zijn ook mogelijk. Daardoor verhoogt de capaciteit van het gebouw om 
tegelijkertijd grote groepen te ontvangen aanzienlijk.

0 2m 10m

N

afb. 19. Plan derde 1/500

23



H
et

 c
om

m
un

ic
at

ie
ce

nt
ru

m

afb. 20. Beeld vanuit de tentoonstellingsruimte doorheen de lichtsparing met een blik op het centrumplein.
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Een grote bezoekerslift passeert vanaf het onthaal ook de tentoonstellingsruimte en stijgt 
dan door naar een panoramisch platform op 24m hoogte. De groepslift biedt ruimte voor 
33 personen.

Vanop het uitkijkplatform kijk je net over de boomkruinen heen naar de bergingssite, en 
vanaf de andere zijde zie je de dorpskernen van Mol en Dessel liggen. Op deze manier 
wordt de hele bergingsoperatie en ook de sociale dimensie daarvan erg inzichtelijk 
gemaakt.  Ook de verdere excursies vanaf het gebouw worden heel tastbaar getoond. 

Het uitkijkplatform is zo vormgegeven dat je de gebouwen voor de berging van hoog 
radioactief afval niet kan zien.

afb. 21. Plattegrond platform en dakplan 1/500 

Het uitkijkplatform

0 2m 10m

N
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afb. 22. Beeld van de oostgevel met de hoofdingang en bovenin het uitkijkplatform 

26



Een aantal gebruiksscenario’s

0 2m 10m

N

0 2m 10m

N

afb. 23. Een klas uit het 3e middelbaar brengt een bezoek aan 
het themapark.  Ze bezoeken de tijdelijke expo en 
grote vaste tentoonsteling

afb. 24. De toneelkring organiseert een voorstelling 
in de polyvalente zaal en drinken nog iets in 
het café.
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0 2m 10m
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0 2m 10m
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afb. 25. Stola en Mona bespreken ‘s avonds met 
Niras een gepland evenement

afb. 26. Digicat houdt een workshop met bewoners. 
Het restaurant is ook geopend en kan 
afzonderlijk functioneren. 
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Stabiliteit
De logica van een permanente tafel en minder permanente gebouwtjes eronder 
trekken we door in de structuur. De tafel is een grote betonstructuur die boven wordt 
samengehouden door een geheel van stalen vakwerken. Onder en tegen de tafel staan 
losse gebouwtjes. De éénlaagse gebouwtjes zijn eenvoudige houtbouwskeletstructuren. 
De meerlagige gebouwen zijn gestapelde structuren uit metselwerk met prefab 
vloerelementen. Het dak van deze gebouwtjes vormt op haar beurt de vloer van de 
tentoonstellingsruimte.

Zo ontstaat er een permanente structuur die veel verschillende gebruiksscenario’s en 
nieuwe ideeën kan huisvesten, en een heel scala aan substructuren als kristallisatie van 
deze dynamiek.

thermische onderbreking 
ter hoogte van overgang 
tussen binnen en buitenklimaat

hardhouten lat
cellenglas
betonkolom
polystyreen
betonnen buitenschil

afb. 27. Detail betonkolom tafel. Verticale doorlopende thermische 
onderbreking en incidentele onderbrekingen ter hoogte van 
overgangen tussen binnen en buitenklimaat.

Het gebouw bestaat uit een serie geclusterde bouwvolumes. Ieder volume met een eigen 
identiteit en een eigen draagstructuur. De lage bouwdelen rondom de centrale hal zijn 
voorzien in eenvoudige structuren in metselwerk en hout.

De centrale hal overkapt de kleine onderstaande volumes. De hal bestaat uit een tiental 
betonnen kolommen. Deze vertrekken op het gelijkvloers en lopen door tot aan niveau 
4. Op dit niveau van de tentoonstellingsruimte worden de kolommen gekoppeld door 
verdiepingshoge betonnen wanden. Deze wanden vormen een ring rond de ruimte. Op 
deze ring rusten de stalen vakwerken die het dak dragen, zonder enige tussenkolom.

De grondslag ter plaatse is goed, voor zover we kunnen baseren op de voorhanden zijnde 
sonderingen. Er kan een fundering op staal worden gemaakt op de goede zandgrond. Wel 
hebben we, gezien de hoge grondwaterstand, ervoor gekozen om niet ondergronds te 
gaan. In een goed doorlatende zandgrond als deze zou het drooghouden van de bouwput 
erg kostbaar worden.
        

afb. 28. principesnede stabiliteit: de tafel als hoed over 
lagere gebouwen.
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afb. 29. Stola en Mona bespreken ‘s avonds met Niras een gepland evenement
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OOST

afb. 30. gevel oost_ schaal 1/500

Karakteristieke gevels

afb. 31. gevel west_ schaal 1/500
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afb. 32. gevel zuid_ schaal 1/500

afb. 33. gevel noord_ schaal 1/500
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Buiten

Doeltreffende en duurzame materialiteit

afb. 34. materialenpallet van het exterieur

33

De tafel wordt voorzien van een 
prefab bekleding uit gestraald beton. 
Al de andere volumes bekleden we 
met thermisch gemodificeerd PEFC 
naaldhout. Dat is onderhoudsvrij, 
duurzaam en vergrijsd mooi. 
Schrijnwerk is uit dekkend geschilder 
FSC hardhout of occasioneel staal 
of aluminium. Dit materialenpallet 
is uiterst duurzaam en behoorlijk 
economisch, waardoor het budget 
goed onder controle kan worden 
gehouden.
Als toets bedachten we voor de 
materialisatie een kleurenwaaier 
van 4 passende accentkleuren. Deze 
dienen om de gevels te verlevendigen. 
Bouwelementen zoals de inkomluifel, 
ventilatievensters, zonweringen 
of dagkantafwerkingen worden 
strategisch van een van deze kleuren 
voorzien. Daardoor ontstaat een extra 
laag die het gebouw meer pit geeft.
De kleuren sluiten aan bij de Salubra 
reeks die Le Corbusier bedacht voor de 
gelijknamige verffabrikant.
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Binnen

afb. 35. materialenpallet van het interieur

34

Stoere, solide interieurs

De opinie van de gebruikers van 
een gebouw is cruciaal wanneer het 
afwerkingsmaterialen betreft. Net zoals we 
een veelheid aan gebouwtjes presenteren 
als basisvorm, zo kan er ook een veeldheid 
aan afwerkingen gecombineerd worden in 
elk van die gebouwtjes. 
Langs de wanden van het centrumplein 
stellen we onszelf een gelijkaardig pallet 
als langs de buitenzijde. Toch liggen 
de verhoudingen anders. De meeste 
muren worden opgetrokken uit dragend 
metselwerk dat wit geschilderd of gekaleid 
wordt. Dat geeft opnieuw een duurzaam, 
economisch en onderhoudsarm resultaat. 
Het binnenschrijnwerk is uit hardhout. 
De vloeren van het centrumplein en de 
inkomzone zijn uit grote betontegels. De 
vloerafwerkingen van de verschillende 
andere gebouwtjes kunnen verschillen. 
Zo kan er hout in het café liggen, en 
bijvoorbeeld grestegels in de polyvalente 
ruimtes en vervolgens tapijt in de 
kantoren.



Duurzaamheidsprincipes
Met dit project willen we duurzaamheid integraal benaderen, in de eerste plaats 
vanuit het concept, de integratie van het complex in de site, duurzame technieken 
en een hoogstaande kwaliteit in de afwerking. De duurzaamheidsprincipes zijn 
gebaseerd op de domeinen van de internationaal erkende BREEAM-methodologie :

Klimaat en energie :
Het gebouwontwerp focust op een sterke beperking van energieverbruik en streeft 
naar een NZEB concept. De kantoren bevinden zich aan de noordzijde van het 
gebouw zodat deze ruimtes niet te sterk worden opgewarmd door invallend zonlicht 
en de koeling voor het gebouw zeer beperkt blijft. Op plaatsen waar zonlicht invalt 
zal zonnewering voorzien zijn om oververhitting tegen te gaan. Voor de ventilatie, 
verwarming en koeling wordt maximaal ingezet op duurzame energiebronnen:

Betonkernactivering:
In het communicatiecentrum zal betonkernactivering worden toegepast. Met dit 
systeem kan in de winter een basisverwarming en in de zomer een basiskoeling 
voorzien worden (aftoppen van de temperatuurpieken).

Beo-veld met koude-warmteopslag:
Voor dit concrete project gaan we uit van toepassing van bodemenergie 
waarvoor steeds meer expertise beschikbaar is in ons land. Grondonderzoek zal 
uitmaken welke toepassing mogelijk is: KWO (Koude en Warmte Opslag, open 
systeem) of BEO (Boorgat Energie Opslag, gesloten syteem). De voorkeur gaat 
naar KWO wegens een hoger energetisch rendement voor een vergelijkbaar 
investeringsniveau.

Nachtventilatie:
In de zomermaanden zal er in het atrium gewerkt worden met natuurlijke 
nachtventilatie. De structuur afkoelen met koele nachtlucht resulteert in een 
aftopping van de binnentemperaturen de dag nadien.  Aan weerszijden van het 
atrium zullen openingen open gezet (aan één zijde bovenaan, aan de ander 
onderaan) kunnen worden, die via de lichthappers in het dak door natuurlijk trek voor 
afkoeling zorgen. Opengaande gevelopeningen worden beveiligd tegen inbraak.

Fotovoltaïsche cellen:
De daken zijn geschikt voor toepassing van fotovoltaïsche cellen. De keuze voor 
fotovoltaïsche cellen gebeurt eerder om economische redenen en is in die zin niet 
bepalend voor de installaties of organisatie van de gebouwen. Omdat het dak zichtbaar is 
vanaf het uitkijkplatform, bepalen de panelen mee het imago van het gebouw.
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Natuurlijke hulpbronnen
Bouwmaterialen:
Er zal gebruik gemaakt worden van duurzame en lokaal geproduceerde materialen en 
gebouwelementen. Zo zijn de afmetingen van de robuuste structuur gebaseerd op de 
proefopstellingen die gemaakt zijn in de betoncentrale voor de opslagloodsen. Op die 
manier kan het beton ook geproduceerd worden in deze centrale. De aan te voeren 
grondstoffen en werfmaterialen kunnen via het kanaal aangevoerd worden. Dit  draagt bij 
tot de beperking van CO2-uitstoot door het beperkte wegtransport. Door veelvuldig hout 
toe te passen zal een groot aandeel van de bouwmaterialen nagroeibaar zijn, en een CO2-
uitstoot verder reduceren.

Door een ruwbouw-afbouw strategie besparen we op afwerkingslagen, waardoor 
zowel naar onderhoud als naar afvalproductie een flinke reductie van de 
milieubelasting kan worden opgetekend.

Compactheid:
Hoewel de perceptie anders zal zijn, scoort dit gebouz toch erg goed wat compactheid 
betreft (compactheidsgraad 3,37!!). Dat komt omdat op de verdiepingen het gebouz 
enorm compact is, met een basisdoorsnede van 27m bij 17m. De kleine volumetrische 
toevoegingen hebben weliswaar een effect op de compactheid, maar toch blijft de 
eindscore erg hoog.

Flexibiliteit:
De structurele logica en de vlotte bereikbaarheid van technieken laat toe om in 
de toekomst flexibel nieuwe programma’s en voorzieningen toe te voegen of te 
wijzigen. Ook de decentralisatie van de luchtbehandeling laat meer flexibiliteit toe en 
beperkt de warmteverliezen.

De dimensie tijd maakt duidelijk deel uit van het ontwerp, waardoor het duurzame 
karakter van het gebouw ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

Water:
Er worden gescheiden netten voor regenwaterafvoer en vuil waterafvoer voorzien. 
Regenwater zal gebruikt worden voor de spoeling van urinoirs en WC’s, waarbij het 
aantal aangesloten toestellen wordt afgestemd op het regenwateraanbod zodanig 
dat de leegstand in de regenwateropvangputten beperkt blijft.

Verspreide warm watertappunten worden omwille van kostprijs en legionella-
problematiek voorzien van een lokale productie van warm water.

Elektriciteit:
Gebruiksvriendelijke en daglichtafhankelijke sturing van de verlichting in functie van 
daglichttoetreding en aanwezigheid wordt voorzien. In combinatie met kunstverlichting 
met een hoog rendement en een lage warmteontwikkeling wordt het energieverbruik 
voor verlichting beperkt tot het strikt noodzakelijke.
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In publieke delen zijn de bedieningspanelen voor verlichting voorzien van een drukknop 
voor “centraal uit”. Hiermee kan alle verlichting die vanaf dat punt bediend wordt 
gelijktijdig uitgeschakeld worden.

Het hoogspanningslokaal voorzien we met een rechtstreekse buitentoegang op het 
gelijkvloers.

Gezien de verschillende gebruikersgroepen van het gebouw, elk met hun eigen 
bezettingstijden, is toegangscontrole zeer belangrijk in dit project. Tijdens het verdere 
ontwerp zal er in detail bestudeerd worden waar toegangscontrole nodig is.

Transport:
Het  gebouw is voor iedereen vlot toegankelijk, ook voor mensen met een beperking. 
Ook de geïntegreerde informatieve elementen zijn er voor elkeen, in het kader van 
de sociale duurzaamheid. Daarnaast zijn er verschillende voorzieningen voor fietsers 
en voetgangers zoals douches, een kleedruimte en lockers. Voor het vervoer op de 
site voorzien we oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen, gekoppeld aan de 
fotovoltaïsche cellen.

Ecologie:
Het ontwerp laat toe om aan te sluiten op een rijke ecologische omgeving. Zo is 
het concept van de cAt-walk ook voorzien om optimaal gebruik te maken van de 
aanwezige biodiversiteit en deze deel te laten uitmaken van het project. Om de 
impact op de waterhuishouding te beperken en het evenwicht opnieuw te laten 
herstellen, is bij het gebouw een wadi voorzien.

Gemeenschap:
Er is bewust gekozen om de duurzame technieken niet in ondergrondse 
verdiepingen te plaatsen maar deze onderdeel te laten uitmaken van het 
gebouwconcept. Op die manier zijn ze hier en daar ook zichtbaar voor de 
bezoekers en het personeel. Het halfopen plafond van de tentoonstellingsruimte 
en de zichtbaarheid van de fotovoltaïsche cellen vanop het uitkijkplatform 
zijn hier voorbeelden van. Passend binnen het educatieve concept van het 
communicatiecentrum zullen o.a. de energieprestaties geafficheerd worden op 
een centrale locatie, zodat deze zichtbaar zijn voor bezoekers van het gebouw.
De technieken sluiten zo aan bij de beoogde transparantie en dragen bij aan het 
educatief verhaal door de bezoekers te informeren over hun werking, voordelen en 
prestaties.

 Place shaping:
Elk compartiment is zo geplaatst om een optimale en flexibele inpassing te krijgen 
van verschillende zones en bestemmingen. Hierbij is ook steeds aandacht gegeven 
aan een doordacht lichtplan zodat elke ruimte voldoende natuurlijke lichtinval heeft 
en waar nodig over een volwaardig buitenzicht beschikt.

37



H
et

 c
om

m
un

ic
at

ie
ce

nt
ru

m

De gebouwvorm laat toe om steeds programma-onderdelen toe te voegen of weg 
te laten. Daardoor kan het gebouw zich steeds aan de wisselende noden van de 
gemeenschap aanpassen.

 
Management:
Doorheen het gehele proces zullen de duurzaamheidsprincipes bewaakt worden. 
Het voorziene budget voor duurzame technieken zal optimaal en vanuit een life cycle 
benadering aangewend worden. De duurzaamheidsregisseur die deel uitmaakt van het 
bouwteam zal deze methodologie effectief implementeren tot en met de commissioning 
van het centrum. Wij streven met dit project naar een schoolvoorbeeld van een duurzame 
realisatie gekenmerkt door een minimale milieu-impact. Wij stellen ook voor om alle 
stakeholders hierover in alle projectfasen te informeren, digitaal en op de site.

Een eerste vooronderzoek leert ons dat het concept veel potentieel heeft om hoog 
te scoren op de duurzaamheidsladder van de BREEAM methodiek, met als einddoel 
een excellente performantiegraad inzake duurzaamheid.

afb. 36. overzicht van de toegepaste technieken
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Medley

afb. 37. Bank, Jacobsen / Tate Modern, Herzog Demeuron / Faith House, Fretton / Bank, Baeza / Siza, Villa / Brand-
toren, Kalmthout / Zeche Zollverein / Turnbull / C-mine, 51N4E / Pompidou, Piano  /Stirling-oxford / Stirling-
leicester / Book Hall, Aru /Charlottenburg, Schninkel

We sluiten het verhaal van het communicatiecentrum af met een medley van beelden die 
belangrijk waren bij de totstandkoming van de ontwerpschets.
Een deel van de beelden illustreert de materialiteit, de ‘look and feel’ van het gebouw. Een 
ander deel documenteert de verhouding tussen industriële gebouwtypes en culturele 
programma’s.
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Concepten landschap

De landschappelijke drager
Voor het landschapspark volgen we 2 belangrijke denksporen. 
Ten eerste willen we het park zo goed mogelijk integreren in de omgeving, zodat het niet als idyllisch 
fragment maar juist als bindende drager kan fungeren. Ten tweede willen we deze unieke gelegenheid 
gebruiken om maximaal te kiezen voor biodiversiteit bij de aanleg van het landschapspark.

Het idee van een biodivers landschap gebruiken 
we om de grote open ruimte te structureren. 
Een natte heide die aansluit op het ven, de 
grote evenementenweide en een stuifzandvlakte 
vormen 3 grote landschappelijke figuren. Deze 3 
figuren worden verbonden door het hoofdpad uit 
asfalt. Zo wordt de hoofdroute door het gebied 
een opeenvolging van natuurervaringen.

Uit het bestaande landschap distilleren we een 
interessante dubbelzinnigheid. De site wordt 
getekend door een combinatie van lineaire 
structuren en meer natuurlijke, spontane 
ontwikkelingen. De natuurlijke laag laten we 
domineren. De ortogonale structuren vormen 
hierop boeiende dissonanten die de verknoping 
met de weidere omgeving ondersteunen. 
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Het projectgebied kadert in een groter geheel waarbij natuurherstel wordt vooropgesteld. Het verhogen 
van de biodiversiteit met een educatieve meerwaarde is een uitgangspunt. 

Het herstel van een het heidelandschap maar zal een ingrijpend en volgehouden beheer noodzakelijk 
maken. Onderstaand schetsen wij hoe de creatie van dit landschap kan worden gerealiseerd en 
wat het verwachte beheer behelst in de tijd. Voor de realisatie zal het noodzakelijk zijn dat een 
deskundig ecoloog de evolutie opvolgt en waar nodig bijstuurt. Een bijna dagelijkse aanwezigheid (niet 
voltijds) van een terreinbeheerder moet het beheer in de praktijk mogelijk maken.  Een op het terrein 
gehuisveste kleine kudde schapen is het werkinstrument. De schapen dienen actief gehoed te worden 
door ze in te zetten op verschillende delen van het terrein op geregelde tijdstippen (stootbegrazing) 
om telkens ’s avonds naar de stal te worden teruggeleid. Tijdelijke rasters kunnen permanente 
aanwezigheid van een herder overbodig maken.
Het begrazingsproject vormt een educatieve attractie voor de site.

Beheersplan

BEELD VAN VERAF

afb. 1. Beeld van het gebouw in het landschap, met op de achtergrond ook de proefopstellingen
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Evenementenweide
Huidige situatie
Een geëgaliseerd en sinds lange tijd bemest weiland. 
Eindbeeld
Een heischraal grasland met een typische flora die bv. nog 
voorkomt in de bermen van de Europalaan
Methode
Een snelle methode kan er in bestaan om het grasland af 
te plaggen om op die manier de aangerijkte bovenlaag te 
verwijderen. In dat geval kan het afgeplagde materiaal worden 
aangewend voor de aanleg van een bufferberm langs de rand 
van het terrein. De weide kan vervolgens ingezaaid worden met 
aangepaste grassen. Het uitspreiden van maaisel van de bermen 
van de Europalaan kan de verspreiding van lokale specialiteiten 
versnellen. Het terrein kan ook door volgehouden maaien en 
afvoeren van het maaisel verarmd worden van uit het bestaande 
maaiveld. Dit is echter een proces dat tientallen jaren in beslag 
kan nemen. Het telen van rogge is een mogelijkheid om het proces 
te versnellen maar dit zou het gebruik als evenementenweide in de 
weg staan.
Beheer
Maaien en afvoeren is waarschijnlijk bijkomend noodzakelijk de 
eerste jaren. Op termijn kan het beheer geheel overgenomen 
worden door begrazing met schapen alleen die de weide als semi-
permanente  verblijfsplaats kunnen gebruiken. De juiste balans zal 
in de praktijk moeten gevonden worden.

	  

Huidige situatie
Bos op droge zure zandgrond met enerzijds een aandeel 
oorspronkelijke beplanting maar bij plaatsen met groot aandeel 
van uitheemse beplanting: Amerikaanse vogelkers (Prunus 
serotina), Amerikaanse eik (Quercus rubra), Oostenrijkse den 
(Pinus nigra)
Eindbeeld
Een natuurlijk bos met als hoofdbestanddeel zomereik (Quercus 
robur), ruwe berk (Betula pendula) en grove den (Pinus sylvestris) 
met rijke onderbegroeiing.
Methode
Rooien van bovengenoemde uitheemse soorten en verwijderen 
van de strooisellaag. Bij deze werken moet de nodige 
voorzichtigheid in acht genomen worden om de bosbodem niet te 
beschadigen door verdichting. Zware machines zijn te vermijden. 
Een deel bomen kan geringd worden om staande te sterven. 
Aanwezigheid van dood hout is bevorderlijk voor de biodiversiteit.
Beheer
Terugkomende opslag van de ongewenste soorten dient 
verwijderd te worden. Stootbegrazing met schapen houdt het bos 
open en lichtrijk wat de ondergroei ten goede komt.

Gemengd bos
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Mastbos
Huidige situatie
Deze monoculturen van Oostenrijkse den werden geplant ifv de 
mijnbouw. De biodiversiteit in deze bossen is erg laag. Nabij de 
demonstratieproef en de afdekproef bevindt zich een gesloten 
massief.
Eindbeeld
Met het oog op de opwaardering van de biodiversiteit stellen wij 
voor om deze bossen sterk uit te dunnen. Niet volledig weg te 
nemen maar eerder als rafelrand te behouden voor de massieven 
die voorlopig aanwezig blijven binnen de afgeschermde zone van 
Niras. Als grote solitairs hebben zij hun waarde als nestboom voor 
roofvogels.
Op termijn zal dit bestand evolueren naar gemengd bos. Een deel 
bomen kan geringd worden om staande te sterven daar waar ze 
geen onmiddellijk gevaar vormen. Aanwezigheid van dood hout is 
bevorderlijk voor de biodiversiteit.
Methode
Geselecteerd  rooien. De stevigste exemplaren behouden. Het 
risico op windworp na dunnen is niet denkbeeldig en selectie moet 
daarom vakkundig gebeuren. 
Beheer
Stootbegrazing door schapen. Eventueel opschot van jonge 
exemplaren verwijderen. 

	  

	  

Open water
Huidige situatie
Momenteel komt in het zuidelijke puntje van het projectgebied een 
restant voor van een zanduitgraving als open water. Deze vijver 
is echter geheel verscholen tussen opgeschoten bomen en maakt 
een weinig natuurlijke indruk door de steile oevers.
Eindbeeld
In een natuurlijk heidegebied bestaan waterpartijen meestal uit 
vennen; ondiepe waterplassen, vaak boven een holle kleilaag 
die het regenwater ophoudt. Meestal liggen zij open en bloot in 
de volle zon in een open landschap.  Als de grond erg zuur is 
zijn deze vennen bijna geheel onbegroeid. Wij stellen voor om 
de bestaande waterpartij aanzienlijk uit te breiden om de visueel 
meer impact te krijgen op het landschap. Zacht oplopende oevers 
moeten een variatie in biotopen garanderen.
Bij het informatiecentrum voorzien wij een minder diep uitgegraven 
ven dat ook als wadi voor het gebouw dienst doet.
Methode 
De vijver zal ook dieper uitgegraven worden dan een natuurlijk 
ven. Noodzakelijk bodemonderzoek zal moeten uitwijzen waar de 
ongeroerde zandlagen zitten die kunnen aangesproken worden 
voor de ophoging van de droge heide en eventueel de bufferberm. 
Beheer
Het is waarschijnlijk dat in de gegeven omstandigheden een 
oeverbegroeiing zal ontstaan die desgewenst door begrazing kan 
worden gecontroleerd.

afb. 2. referentiebeeld H
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Huidige situatie
In de zuidrand van het projectgebied bevindt zich een biologisch 
zeer waardevol oud stuk droge heide. Dit deel moet uiteraard 
bewaard blijven en aangepast beheerd.
Een grotere uitdaging bestaat er in om nieuwe oppervlakten droge 
heide te creëren, daar waar zich momenteel de bemeste weide 
bevindt. 
Eindbeeld
Wij beogen een ‘purperen hei’ als bindend element doorheen 
de hele site en verder. Met het nodige reliëf voor een grotere 
biodiversiteit. Dominante plant is struikheide (Calluna vulgaris) met 
verspreid staande berken, grove dennen en zomereik.
Methode 
Zoals voorgesteld in het beeldkwaliteitsplan is de meest 
eenvoudige manier om deze aangerijkte weide te bedelven 
onder een laag arm zand. Dit zand zal moeten gewonnen 
worden uit uitgraving ter plaatse. Eventuele vrijkomende zanden 
uit de bouwwerkzaamheden van het bouw project kunnen ook 
aangewend worden. Het is daarbij belangrijk om de verschillende 
grondtypes te scheiden en gescheiden te stockeren voor 
hergebruik. Om de ontwikkeling van de heide te stimuleren worden 
oude gemaaide struiken uit andere heideterreinen uitgespreid 
over het blote zand. Verder kan gehoopt worden dat de bestaande 
oude zaadbank spontaan heide zal doen ontkiemen.
Beheer
De heide wordt traditioneel beheerd door stootbegrazing met 
schapen, in grotere densiteit in het voorjaar en voorzichtiger in 
de winter. Cijfers van 1-3 schapen per/ha worden genoemd, 
afhankelijk van de vergrassingsgraad van de heide. Aangezien het 
hier een nieuwe situatie betreft zal allicht in het begin een grote 
opstoot van ongewenste begroeiing te verwachten zijn die gericht 
met de schapen onder controle moet worden gebracht. Op termijn 
zal door uitloging van het arme zand automatisch de situatie 
gunstiger worden voor de ontwikkeling van heide.

Droge heide

	  

Huidige situatie
Startsituatie is de bemeste weide en de gedempte 
zandwinningsput.
Eindbeeld
Een natte heide kenmerkt zich door de groei van dopheide 
(Erica tetralix), veenpluis, zonnedauw en gagel. Het 
grondwaterpeil kan in de winter net boven het maaiveld komen.
Methode 
Afgraving tot rondom het grondwaterniveau is vereist. Ook 
daar mag de grond niet te rijk zijn en moet eventueel verarmd 
worden door vervanging van de bovenlaag.
Beheer
Het beheer is gelijkaardig als van de droge heide met 
stootbegrazing door schapen, weliswaar minder intensief.

Natte heide
	  

afb. 8. referentiebeeld
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afb. 9. referentiebeeld

	  

Bufferberm
Huidige situatie
Het projectgebied zal aansluiten op de uitbreiding van de kmo 
zone ‘Stene Hei’. Binnen de kmo zone is reeds een buffer 
voorzien van 15m. Het lijkt ons nuttig om van uit het projectgebied 
deze buffer nog aan te dikken. Het tracé verloopt bijna volledig 
over de bemeste weide.
Eindbeeld
Het is de bedoeling om bedrijfsgebouwen van de kmo zone zo 
goed mogelijk aan het oog te onttrekken. Daartoe zou het zeer 
nuttig zijn mochten deze constructies zelf in donker gekleurde 
materialen opgetrokken zijn. De buffer zal opgehoogd worden 
met een berm als om het bufferend vermogen te vergroten. Als 
voertuigen achter een grondvolume verborgen zitten maakt dit 
een groot verschil in beleving. Eventueel kunnen gronden uit 
de kmo zone aangesproken worden voor het realiseren van 
een gemeenschappelijke bufferberm. Het is van belang dat er 
voldoende heesters en kleinere bomen om de dijk staan. Grotere 
bomen zorgen voor te veel schaduw en kaalheid onderin. Door 
de rijkere grond van de afgegraven evenementenweide kan een 
ruimer assortiment planten voorzien worden. Met meidoorn, 
spaanse aak, lijsterbes, braam, wilde rozen enz. De berm en 
de beplanting kunnen los vormgegeven worden  zodat een 
natuurlijker beeld ontstaat met een rafelrand
Methode 
De berm kan opgebouwd worden met afgegraven gronden van de 
evenementenweide en vijver.
Hij kan aangeplant worden volgens de IBR methode; 
ruime plantafstanden en inzaaien met kruidenmengsel met 
kruidonderdrukkende kragen rond de planten.
Beheer
Het beheer kan zich in de eerste jaren beperken tot maaien 
tussen de planten zolang de beplanting zich niet gesloten heeft

Zandverstuiving
Huidige situatie
Momenteel is dit biotoop niet of nauwelijks aanwezig op het 
terrein, al doet de werfzone wij de demonstratieproef er wel 
aan denken. Een natuurlijke zandverstuiving  vereist een laag 
allerarmst zand en een winderige plaats. 
Eindbeeld
Een zandverstuiving doet denken aan de duinen maar dan in het 
binnenland. Het zijn plaatsen waar de grond zo arm en onstabiel 
is dat de wind baas is over zich eventueel vestigende planten. 
Als surrogaat voor een natuurlijke situatie kan een intensieve 
betreding mee helpen het gewenste eindbeeld in stand te houden. 
Op zandverstuivingen en steilrandjes komt een heel typische 
fauna voor die in toenemende mate zeldzaam wordt zoals bv de 
mierenleeuw (Myrmeleon formicarius)
Methode 
Afgraven van de meest aangerijkte bovenlaag en aanvullen met 
een dikke laag zuiver geel zand. De plek wordt aangelegd op 
een kruispunt van verbindingswegen en paden zodat een drukke 
betreding aangemoedigd wordt.
Beheer
Mocht blijken dat de plek onverhoopt toch dreigt te begroeiien zou 
mechanisch schoffelen een beheersmethode kunnen zijn. 
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De parking van het informatiecentrum voorzien wij grotendeels zoals in de projectdefinitie werd 
voorgeschreven. Wij streven naar een uiterst sobere en maximaal geïntegreerde natuurlijke oplossing. 
We stellen voor te werken met gesloten grondbalans; uitgravingen worden verwerkt in een berm rond de 
parkeerplaatsen. De parking ligt iets boven het gemiddelde maaiveld om de afwatering te verzekeren.
Wij doen volgende afwijkende voorstellen:
° Wij gebruiken het rondpunt als toegangspoort tot de site. Een rondpunt is een veilige draaischijf voor in- en 
uitrijdend verkeer. Hierbij vermijden wij manoevres van kruisend verkeer op de Gravenstraat. Alle auto’s 
rijden dus binnen en buiten via de zelfde toegang wat duidelijker is. Enkel voor de bussen voorzien wij een 
uitrit op de Gravenstraat. Deze exclusiviteit wordt gewaarborgd dmv een bussluis.
° Het asfalt willen we verzachten door een bestrijking met fijn maasgrind wat een beige kleur oplevert. 
° De parkeerstroken voorzien we in met steenslag gestabiliseerde en begroeide aarde. De lokale bodem is 
zandachtig en voldoende doorlatend om deze kostenbesparende oplossing te realiseren. Het voordeel is een 
groener eindbeeld. Halfverharding is lastig zuiver te houden zonder bestrijdingsmiddelen waardoor de indruk 
van een onverzorgde ruimte dreigt te ontstaan. Daarom kiezen we van bij de start voor een volledig groene 
parking.
Bij een bol profiel is er geen georganiseerde afwatering nodig. Het regenwater dringt in de grond aan de rand 
van de parking. Indringing in de bodem kan versneld worden door aanbrengen van grindkolommen. Op deze 
wijze wordt een aanzienlijke besparing op afwatering gerealiseerd en blijft het regenwater ter plaatse. De 
reservatiestrook onder de hoogspanningslijn wordt verder beheerd ten gunste van heideontwikkeling. 

Toelichting elementen landschapsplan

Parking

afb. 15. Opbouw van links naar rechts: Berm / Grindkolom, diam. 20cm / Gestabiliseerde teelaarde met 
steenslag 30cm, bezaaid / Asfalt 10cm op 30cm steenslag, boordstenen in zandcement

afb. 16. Pad van parking door open bos
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afb. 17. inrichtingsplan parking
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Padenstructuren

catwalk >

afb. 23. rijweg van bitumineuze verharding - eenlaagse bestrijking met gebroken maasgrind 2/4,     
10cm asfaltbeton type AB-3A / 10cm steenslagmaterialen met continue korrelverdeling  
(bosgrind 0/32) / 20cm steenslagmaterialen met niet-continue korrelverdeling / Bordsteen 
van beton met granulaten van zandsteen verouderend zijkant, gepolijste bovenkant

afb. 24. Bordsteen verandert van maat langsheen de evenementenweide: Gebruik als zitbank 
of  als borduur

afb. 25. brug uit palen 10x10x120 gerecycleerd plastic, liggers in thermowood 7,5x20, deck-
planken thermowood 150x14x5
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Signalisatie

catwalk >
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afb. 26. messing letters gewalst in asfalt, groot formaat, snelle passant

afb. 27. gietijzeren letters gemonteerd op betonplaat in zand of grindpad

afb. 28. geschillderde letters volgens kleurenpallet, klein formaat, trage gebruiker
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Meubilair

De meubels van het park staan als stoere stukken in het landschap. Ze hebben een robuuste uiting 
en  worden meer dan solide uitgevoerd. Ze kunnen intensief gebruik goed verdragen en gaan om 
met verwering in de tijd. Een eerste type is een houten zitbank. Het is een massief houten balk die 
op massiefhouten consoles ligt. Het bovenvlak ervan is glad geschuurd en helt licht af. De zijkanten 
zijn ruw gezaagd. Het zitvlak voldoet hiermee aan een goed comfort terwijl de zijkanten door hun 
ruw oppervlak mooi verouderen in de tijd. Een tweede meubelstuk dat wordt ingezet zijn betonnen 
elementen die het midden houden tussen een zitmeubel en een tafel. Er wordt op gezeten en gegeten. 
Het zijn herkenbare objecten die de orientatie ondersteunen.

afb. 29. Detail houten banken op dikke pootjes.

afb. 30. Detail betonnen plaat als bank of tafel.
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Gebouwomgeving

afb. 31. De onmiddellijke gebouwomgeving: een sequens van heldere plekken rondom het gebouw.



Speeltuin

De speeltuin wordt landschappelijk opgevat. We plaatsen hem op een goede plek nabij het cafe. Hij 
blijft laag bij de grond en voegt zich bescheiden in het landschap. Hout zet de toon als materiaal. Water 
wordt ingezet als spelelement. Een schroef van archimedes voert het water op dat langs een spannend 
parcours wordt geleid en wegvloeit in de zandbodem. De speeltuin wordt vergezeld van enkele bomen 
voor een goede balans tussen zon en schaduw. 
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Verlichting

Als het de bedoeling is een natuurlijke omgeving te creëren moet lichtvervuiling worden vermeden. 
Verlichting dient efficiënt gericht  te zijn met een zo laag mogelijk energieverbruik. Technieken voor het 
aansturen van de verlichting ifv aanwezigheid van personen zijn voorhanden zodat energieverbruik 
verder wordt geminimaliseerd.
Wij sluiten ons aan bij de grote opties genomen in het beeldkwaliteitsplan: 

1) Een hoge verlichting van de inkom, parking en pad naar het informatiecentrum. 
Wij kiezen voor paaltoparmaturen die hun licht uitsluitend naar beneden projecteren.
LED verlichting is de oplossing van de toekomst. Voorlopig is het vermogen van LED armaturen 
minder sterk dan dit van klassieke hogedruk kwik - of natriumlampen. Er zijn daarom een hoger 
aantal armaturen nodig wat de installatiekostprijs zal verhogen alsook de  zichtbaarheid overdag. Een 
diepgaande analyse en vergelijking van armaturen en lichtbronnen met als uitgangspunt een minimaal 
gewenste hoeveelheid licht van 2 lux op de grond voor een minimale energie-input en investeringskost. 
Deze studie zal moeten uitgevoerd worden in een volgende fase van de opdracht. In de raming zijn wij 
uitgegaan van een gemiddelde tussenafstand van 20 m tussen de armaturen. 
2) Het informatiecentrum zelf wordt verlicht vanuit de architectuur. Om de natuurlijkheid van de 
omgeving omheen het informatiecentrum te vrijwaren worden zo weinig mogelijk obstakels in de 
omgeving voorzien. Verlichting van uit of van af het gebouw is dan verkieslijk en prijsgunstig. 
3) Het fietspad kan verlicht worden met in de verharding te plaatsen oriëntatiearmaturen die werken op 
zonneënergie.
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afb. 32. De speeltuin bij de zuidwesthoek van het gebouw.
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De cAtwalk



Twee standpunten

De catwalk is een uitdagend vraagstuk. De beelden uit het masterplan zijn erg 
sprekend, waardoor we als ontwerpers niet direct zagen welke meerwaarde we 
hieraan konden bieden. Daarom zijn we gestart met het financieel doorrekenen 
van het voorgestelde principe. Daaruit bleek jammer genoeg dat het voorgestelde 
principe moeilijk financierbaar was met het voorziene budget.
Zelfs een erg utilitaire prefab betonconstructie bleek volgens de budgettering 
moeilijk. Om jullie als opdrachtgever de afweging tussen een budgetuitbreiding en 
een alternatieve versie degelijk te laten maken, hebben we er hier voor gekozen een 
alternatief uit te werken.
We stellen daarom een ingekorte versie van de catwalk voor, die de balans tussen 
investering en beleving probeert te maximaliseren.

afb. 33. De cAtwalk opgesplitst in 2 cAtwalks
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Inplantingsplan catwalk

De loopbrug hebben we opgesplitst in 2 korte delen. Eén toegang zit bij het water, 
waar ook het masterplan deze voorziet. Van hieruit kan je de bestaande loods 
bereiken via een korte passerelle. Vervolgens daal je af bij hetzelfde stijgpunt 
om een wandeling door het dennenbos aan te vatten, langsheen de westelijke 
grens van het terrein van NIRAS. Dit dennenbos wordt om veiligheidsredenen dan 
extra omheind langs de oostzijde. Tijdens de wandeling is er tijd om het typisch 
Kempische landschap van Corsicaanse den historisch te situeren en te beleven. 
Deze boswandeling voert tot bij een tweede lifttoren. 
Zowel bij de eerste traptoren als bij de toren aan de Europalaan is er plaats voorzien 
voor bussen om te parkeren en te keren.
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afb. 34. De cAtwalk: weergave van de afsluitingen, busparkings en de 2 traptorentjes met 
vakwerk passerelle
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afb. 36. gevels kleine catwalk.

BEGANE GROND NIVEAU CATWALK TENTOONSTELLINGS-
NIVEAU

UITKIJKNIVEAU

N

4m0 2m

BEGANE GROND NIVEAU CATWALK

N

4m0 2m

afb. 35. plattegrond kleine catwalk.

De kleine cAtwalk

De eerste passerelle is opgebouwd als een betonnen tafeltje met daarop een lichte 
staalstructuur met houten bekleding. Van daar vertrekt een korte catwalk op en neer 
naar de opslagloods.
Na verloop van tijd zal de bergingsloods leeg staan. Alle vaten zullen een nieuw 
onderkomen hebben gekregen in de grote bergingsloodsen. Op dat moment heeft 
het geen zin meer om nog een catwalk te voorzien naar de opslagloods. We beelden 
ons in dat de staalctructuur dan ontmanteld kan worden, en dat enkel het betonnen 
tafeltje blijft staan als een stille getuige van de veranderingen op de site.
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afb. 37. aansluiting kleine catwalk op opslagloods.

afb. 38. zicht op kleine cAtwalk vanaf natte heide
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BEGANE GROND NIVEAU CATWALK TENTOONSTELLINGS-
NIVEAU

UITKIJKNIVEAU

N

4m0 2m

afb. 39. plannen en gevels grote catwalk.

De grote cAtwalk

De tweede toren is gelegen op de kop van de Europalaan. Hier kan je opnieuw 
omhoog en over een korte passerelle tot bij de IPM fabriek, en via dezelfde weg 
weer terug. De grote catwalk is opgebouwd uit beton en stalen vakwerk.
Deze toren hebben we doorgetrokken tot een hoogte van 25m. Bezoekers kunnen 
er dus voor kiezen door te stijgen naar een panoramisch platform. Van hieruit kan je 
over de boomkruinen heen de bergingsmodules goed zien. 
De toren en passerelle  zo vormgegeven dat de gevoelige terreinen van het NIRAS 
niet zichtbaar zijn.
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afb. 40. aansluiting grote cAtwalk op IPM fabriek.

afb. 41. Wandeling door het dennebos naar de grote cAtwalk.
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Kleine toren Materialisatie kleine cAtwalk

De kleine cAtwalk bestaat uit een betonnen tafel met houten opzetstuk waarin de 
lift vervat zit. Vanaf het bordes vetrekt de passerelle naar de opslagloods. De stalen 
passerelle is gemoffeld in een kleur uit het basispallet van het communicatiecentrum.
De trap zit buitenom. Grijs hout komt terug in de handgreep.
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Grote toren

Materialisatie grote cAtwalk

De grote cAtwalk bestaat uit een betonnen koker van ongeveer 25m hoogte waarin 
de lift vervat zit. Vanaf het tussenbordes vetrekt een passerelle naar de opslagloods. 
De stalen passerelle is gemoffeld in een rode kleur uit het basispallet van het 
communicatiecentrum. Door de extra hoge maat van het vakzerk oogt het erg slank, 
en cre’eert het een monumentale ruimte. Polyester panelen worden ingewet om 
ongewenste inkijk te voorkomen.
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De grote catwalk doorheen de tijd

Op lange termijn zal ook de activiteit in de IPM fabriek afnemen. Uiteindelijk valt ze 
stil, en worden de bergingsmodules afgedekt met aarde. We stellen ons voor dat op 
dat moment de passerelle gedemonteerd wordt, en er een nieuwe wordt voorzien 
tussen de toren en de afdekking. Het ontwerp dat we nu voorzien is dus al bedacht 
op het verleggen van de attractie van de oostzijde naar de westzijde.

afb. 42. aansluiting grote cAtwalk op afgedekte bergingsloodsen.
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afb. 43. verre toekomst: de toren als een stille getuige van de berging.
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Participatie en tijd



Inspraak is een wat belegen term. Een goed participatieproces is vandaag veel 
actiever opgezet. Eerder zagen we al hoe het basisconcept van het gebouw ruimte 
wil bieden aan impulsen vanuit het proces. Daarnaast willen we maatwerk leveren 
dat aansluit bij het nieuwe gebouw en de landschappelijke interventie. Om die reden 
hebben we ons team uitgebreid met een expert inzake participatie, en hebben we in 
samenspraak een voorstel van aanpak voor het participatietraject op poten gezet.

Verkennende ronde
In een eerste stap – bij aanvang van de opdracht – maken we een 
omgevingsanalyse van de bij het project betrokken stakeholders/partijen. Wie 
moeten we zeker bereiken? Welke doelgroepen zijn geïnteresseerd in de 
toekomstige werking van het communicatiecentrum? Wie zijn de potentiële 
bezoekers uit de regio en wie moeten we zeker betrekken?
Vanuit internetsearch en gesprekken met een aantal bevoorrechte getuigen  
zoals de lokale besturen, MONA, STORA, NIRAS, komen we tot een matrix van 
stakeholders en doelgroepen, hun betrokkenheid bij het project, en mogelijke 
participatieve acties en inzet methodieken om deze groepen te bereiken. Uiteraard 
zijn MONA en STORA onze eerste partners, maar kan in samenwerking met hen 
een ruimer traject worden voorgesteld.

Communicatietraject
Op basis van de verkennende ronde stippelen we een communicatieparcours uit dat 
wordt ingepast in de planning van het ontwerpproces voor het gebouw. Vanuit onze 
huidige kennis komen we tot drie doelgroepen en vijf in te zetten methodieken.

1. Stuurgroep voor wie het proces op de voet volgt
Een stuurgroep die het planningsproces opvolgt en bij alle tussenstappen wordt 
geïnformeerd en geconsulteerd over het ontwerpproces. In deze stuurgroep zetelen 
de belangrijkste betrokken partijen, met name NIRAS, MONA, STORA, en de lokale 
besturen van Dessel en Mol.
Doel van de stuurgroep: het klankbord zijn voor de ontwerpers bij de verschillende 
stappen in het ontwerpproces.
Frequentie van samenkomst: afhankelijk van het procesverloop.

Een dynamische, originele en 
interactieve co-design.
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2.  Workshops voor toekomstige gebruikers van het centrum
We vinden het belangrijk om vroeg in het proces een betere kijk te krijgen op wie de 
organisaties/personen zijn die interesse betonen voor de werking van het geplande 
communicatiecentrum en vooral ook welke noden, behoeften zij aankaarten die een 
plaats kunnen krijgen in het communicatiecentrum. Welke activiteiten moeten daar 
kunnen plaats? Op korte termijn maar ook een visie voor de langere termijn (mijn 
droom voor …). Welke belevingselementen staan voorop, en wat betekent dit voor 
het gebouw? 
Deze workshops kunnen uiteraard op een creatieve manier worden aangepakt, via 
opdrachten die in kleinere werkgroepen worden uitgevoerd, via speeddating, via 
input geven bij referentiebeelden enz… Vele methodieken zijn hier inzetbaar ons 
team beschikt over een ruime ervaring in de begeleiding ervan. De juiste methodiek 
wordt bepaald in overleg met NIRAS en met de stuurgroep. Hiervoor maken we 
vooraf een gedetailleerd draaiboek over aanpak, taakverdeling, beoogde output.

afb. 44. samen rond de tafel een gebouw bedenken
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3.  Evenementen voor wie niet graag vergadert maar toch eens poolshoogte wil 
nemen
Het is een trend die ook in verenigingen wordt vastgesteld, dat slechts een kleine 
groep graag vergadert, maar heel veel mensen wel interesse betonen voor hun 
gemeente of hun omgeving, maar eerder willen participeren vanuit doe-activiteiten of 
evenementen. We ruilen voor deze groep de vergaderruimte in voor evenementen 
op het terrein, de plaats van verandering.

Hier zijn verschillende evenementen mogelijk, allemaal opgezet met als doel het 
publiek naar het terrein te brengen en daar te laten kennismaken met het project en 
ook lokale verhalen, getuigenissen, gevoeligheden te leren kennen.

Voorbeeld van evenement 1
 We organiseren een lokaal feest met een optreden. Inspirerend kan zijn 
wat de Zomer van Antwerpen aan culturele programma’s biedt op locaties. In 
samenwerking met het cultureel centrum van Mol en de cultuurdienst van de 
gemeente Dessel zou een programma kunnen uitgewerkt worden op de locatie. 
Op die wijze leren de inwoners de site en het project op een aangename en 
verrassende wijze kennen.
De opstelling van het evenement reconstrueert de plannen voor het gebouw precies 
op de plek waar het gebouwd zal worden. We maken een opstelling op ware 
grootte (eventueel in samenwerking met een lokale jeugdvereniging) zodat we ons 
kunnen verbeelden welke afmetingen het gebouw zal krijgen. De kraampjes en 
voorzieningen van het evenement ondersteunen de analogie tussen het evenement 
en het toekomstige gebouw:
- Ter hoogte van de polyvalente zaal organiseren we een optreden.
- Bij het toekomstige restaurant stellen we de mobiele bar op.
- Met een hoogtewerker kunnen geïnteresseerden vanuit een vogelperspectief 
naar de site en omgeving kijken, daar waar het uitkijkplatform zal gebouwd worden.
- Een boomplantactie en rodneidingen op het terrein vertellen over de 
opwindenden veranderingen die het landschap zal ondergaan. Kinderen uit lokale 
scholen kunnen een boom adopteren.

Voorbeeld van evenement 2
Organisatie van een wedstrijd voor lokale creatievelingen om een kunstwerk te 
maken dat een plaats krijgt op het terrein of in het gebouw. Een jury maakt een 
selectie en de inwoner van de gemeente kan mee een keuze maken welk kunstwerk 
een plaats verdient op de site. Ga de uitdaging aan en zorg ervoor dat op het 
terrein een kunstwerk verschijnt dat kan toegevoegd worden aan de rond van 
bezienswaardigheden in de regio (zie CulTour, fietsroute langs kunstwerken en 
bezienswaardigheden in Dessel).

Voorbeeld van evenement 3
Bouw van een maquette 1/5 van het gebouw in multiplex of MDF, en op te stellen 
in een ruimte in de dorpskern van respectievelijk Mol en Dessel. De 9m lange 
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maquette laat toe het gebouw van binnen te verkennen. Het centrumplein meet op deze schaal 
2,40m hoogte, en is ongeveer 6m2 groot. Daardoor kunnen mensen inzicht krijgen in het gebouw 
op een enorm tastbare manier, en zullen de suggesties, ideeën en meningen over de functionaliteit 
van het gebouw veel beter worden verkend. De betrokkenheid met het ontwerp kan hierdoor sterk 
toenemen.

4. Digitaal voor iedereen die “online” is
Via digitale weg kunnen we een zeer breed publiek sensibiliseren voor het communicatiecentrum.
Digitaal kan alle mogelijke informatie worden verspreid over de voortgang van het proces, 
tussentijdse ontwerpen en 3D beelden getoond worden, ruimte geboden voor ineractie,…
Te ontwikkelen samen met DIGICAT via de websites van MONA, STORA en DIGICAT.

5.  Gadgets voor klanten van handelszaken
In samenwerking met de lokale handel gadgets verspreide die het gebouw aankondigen.  3D beelden 
van de site en het gebouw kunnen gedrukt worden op bierkaartjes, broodzakken, inpakpapier en 
verspreid worden via de lokale handelaars.

afb. 45. simulatie van de footprint en ervaring van het gebouw tijdens een evenement 
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Op digitale drager vindt u een meer gedetailleerde raming van de verschillende 
onderdelen. De kostprijsstudie wees uit dat voor het landschapspark en 
de catwalk onze voorstellen onder de ramingsprijs uitkomen. Wat het 
communicatiecentrum betreft werd naar het budget gewerkt. De integratie van 
duurzame technieken zoals fotovoltaïsche cellen passen binnen het budget. De 
binneninrichting en de keukenuitrusting maken geen deel uit van deze raming. 
In de detailraming werden de opties toegevoegd welke wel en niet in het budget 
vallen.

Raming

OPPERVLAKTEANALYSE
Synthesetabel

netto bruto budget a netto bruto raming
Communicatiecentrum 9.080.000,00 9.039.646,00

Centrumplein 1.879,20 2.136,84 3.700.000,00 b 3.726.260,00
vloeroppervlakte 1.983,34 2.256,78

ondergrondse vloeroppervlakte 0,00 0,00
bovengrondse vloeroppervlakte 1.983,34 2.256,78

volume c 13.826,68
ondergronds volume 0,00
bovengronds volume 13.826,68

oppervlakte gebouwenschil d 4.240,65
vloeren op volle grond 1.895,22
vloeren boven buitenruimte 0,00
buitenwanden 1.610,40
daken 735,03

compactheid 3,26
gemiddelde bruto verdiepingshoogte 6,13

oppervlakte transparante delen buitenschil (ramen e.d.) 374,50
aantal traptreden 147,00
aantal liften 2,00

Erelonen Centrumplein (in % op totale bouwkost)
Architectuur 7,49
Stabiliteit 2,25
Technieken 3,15
Veiligheidscoördinatie 0,17
Studie alternatieve energiën 0,20
EPB-verslaggeving 0,08
Erelonen projectmanagement 0,25

Expositieruimtes 1.800,00 1.980,00 3.700.000,00 b 3.513.049,00
vloeroppervlakte 1.856,10 2.127,65

ondergrondse vloeroppervlakte 0,00 0,00
bovengrondse vloeroppervlakte 1.856,10 2.127,65

volume c 12.497,84
ondergronds volume 0,00
bovengronds volume 12.497,84

oppervlakte gebouwenschil d 3.658,74
vloeren op volle grond 158,80
vloeren boven buitenruimte 0,00
buitenwanden 1.903,28
daken 1.596,66

compactheid 3,42
gemiddelde bruto verdiepingshoogte 5,87

oppervlakte transparante delen buitenschil (ramen e.d.) 135,20
aantal traptreden 69,00
aantal liften 0,00

Erelonen Expositieruimtes (in % op totale bouwkost)
Architectuur 7,49
Stabiliteit 2,25
Technieken 3,15
Veiligheidscoördinatie 0,17
Studie alternatieve energiën 0,20
EPB-verslaggeving 0,08
Erelonen projectmanagement 0,25

Kantoor- en personeelsruimtes 945,60 1.134,72 1.680.000,00 b 1.800.337,00
vloeroppervlakte 928,39 1.090,36

ondergrondse vloeroppervlakte 0,00 0,00
bovengrondse vloeroppervlakte 928,39 1.090,36

volume c 3.437,09
ondergronds volume 0,00
bovengronds volume 3.437,09

oppervlakte gebouwenschil d 940,52
vloeren op volle grond 146,56
vloeren boven buitenruimte 0,00
buitenwanden 686,70
daken 107,26

voorzien ontwerp
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compactheid 3,65
gemiddelde bruto verdiepingshoogte 3,15

oppervlakte transparante delen buitenschil (ramen e.d.) 170,20
aantal traptreden 29,00
aantal liften 0,00

Erelonen Kantoor- en personeelsruimtes (in % op totale bouwkost)
Architectuur e 7,49
Stabiliteit e 2,25
Technieken e 3,15
Veiligheidscoördinatie e 0,17
Studie alternatieve energiën e 0,20
EPB-verslaggeving e 0,08
Erelonen projectmanagement e 0,25

Buitenaanleg 3.275.884,86
parkingoppervlakte 6.250,00 720.000,00 3.520,00 392.375,28

oppervlakte effectieve parkeerplaatsen 3.370,00 3.070,00
oppervlakte toegangswegen naar parking vanaf openbare weg 2.880,00 450,00
aantal parkeerplaatsen 200 171
gemiddelde oppervlakte / parkeerplaats (m²) 31,25 20,58

Erelonen Buitenaanleg (in % op totale bouwkost)
Architectuur e 0,00
Infrastructuur e 6,80
Technieken e 1,00
Veiligheidscoördinatie e 0,17

Parkaanleg + evenementenweide 74.000,00 540.000,00 722.360,10
Erelonen Parkaanleg + evenementenweide (in % op totale bouwkost)

Architectuur e 1,50
Infrastructuur e 6,30
Technieken e 0,00
Veiligheidscoördinatie e 0,17

Padennetwerk 5.970,00 500.000,00 430.426,48
Erelonen Padennetwerk (in % op totale bouwkost)

Architectuur e 1,50
Infrastructuur e 5,80
Technieken e 0,50
Veiligheidscoördinatie e 0,17

Buitenaanleg communicatiecentrum 550.000,00 241.032,00
plein + speelzone 3.180,00

Erelonen Buitenaanleg communicatiecentrum (in % op totale bouwkost)
Architectuur e 2,50
Infrastructuur e 4,80
Technieken e 0,50
Veiligheidscoördinatie e 0,17

Meubilair 140.000,00 194.095,00
 park 100.000,00 163.695,00
communicatiecentrum 40.000,00 30.400,00

Erelonen Meubilair (in % op totale bouwkost)
Architectuur e 8,00

Infrastructuur fietsverhuurpunt 150.000,00 150.000,00
Erelonen Infrastructuur fietsverhuurpunt (in % op totale bouwkost)

Architectuur e 7,49
Stabiliteit e 2,00
Technieken e 1,00
Veiligheidscoördinatie e 0,17

cAtwalk 1.301.000,00 1.145.596,00
Erelonen cAtwalk (in % op totale bouwkost)

Architectuur e 7,15
Stabiliteit e 2,45
Technieken e 1,00
Veiligheidscoördinatie e 0,17
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De timing zoals opgegeven in de projectdefinitie is correct en haalbaar. We 
ondersteunen het principe om een ruime termijn voor het voorontwerp te reserveren. 
Enkel zo kan de co-design daadwerkelijk een succes worden.

Planning en timing

Organisatie van het proces

In een klassiek bouwproces stelt de architect in verschillende stappen zijn concept 
en ontwerp voor aan de bouwheer. Van zodra ze tot een akkoord komen zal de 
architect alle overheden overtuigen en tenslotte de technische kant van het project 
uitwerken. We zien vaak dat hierbij de oorspronkelijke ambities wor- den afgevlakt, 
hetgeen resulteert in een vaag compromis van een oorspronkelijk inspirerende 
gedachte. Ons team geeft de voorkeur aan het werken in een bouwteam, waardoor 
de oppositie tussen ontwerper en opdrachtgever plaats ruilt voor het streven naar 
een integraal ontwerp dat gedragen wordt door alle betrokkenen. 
In een bouwteam zitten alle partijen van bij aanvang samen aan tafel en worden alle 
stappen in het ontwerpproces teruggekoppeld en getoetst aan de specifieke eisen 
en voorwaarden van alle betrokkenen.
Op die manier ontwikkelt het ontwerpproces zich als een verhaal dat verschillende 
visies en thema’s bevat.

Kostprijsbeheersing
De beheersing van het bouwbudget is in eerste instantie een ontwerpopgave. Een 
gedegen elementenraming dient van meet af aan als een actief ontwerpinstrument. 
De budgettaire zwaartepunten en knelpunten worden zo scherp in beeld gebracht en 
meegenomen in het ontwerp.
De haalbaarheid van het vooropgestelde budget wordt steeds in acht genomen. 
Ambitie en budget blijven zo in evenwicht. Bovendien is men verzekerd van 
een onderbouwde samenspraak met de betrokkenen, zodat er nadien geen 
misverstanden kunnen ontstaan over bepaalde beslissingen.
We richten ons bij ramingen minder op oppervlaktes en m2-prijzen, en geven de 
voorkeur aan een gedetailleerdere elementenraming. Bij aanbestedingen worden 
forfaitaire hoeveelheden verkozen. In de raming wordt een post onvoorziene kosten 
opgenomen die naarmate de raming scherper wordt, afbouwt van 15% naar 5%. 
Daardoor biedt de raming een realistische kijk op de uiteindelijke bouwkost.

Kostprijsbeheersing
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Tijd

Zoals participatie een centraal thema is in het ontwerp dat we voorstellen, is tijd dat 
ook. We willen daarom besluiten met de uitgestrekte tijdsdimensie die verbonden is 
aan de berging en degradatie van het radioactief afval.
Door een duidelijke hierarchie tussen permanente structuren en veranderende 
onderdelen wordt het besef van de lange termijn in het ontwerp geïncorporeerd. 
Het duidelijke onderscheid tussen de blijvende en meer tijdelijke onderdelen van de 
catwalk en het communicatiecentrum maakt tijd tot een onlosmakelijk deel van het 
ontwerp.

afb. 46. Verre toekomst: het voetstuk van de kleine cAtwalk als achtergebleven prieel bij de natte heide.

78




