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EEN GEËNSCENEERD LANDSCHAP

Het terrein van de openbare omroep grenst aan de heuvelrug tussen de valleien van de Maalbeek 
en de Woluwe, gekend als het plateau van Linthout. Opeenvolgende fasen van verstedelijking en 
ontwikkeling van de site hebben de Roodebeek, die ooit doorheen de site stroomde, nagenoeg 
volledig onzichtbaar gemaakt. Enkel de parken in de omgeving getuigen nog van de groene vallei. 
De verstedelijking van het stadsdeel rond Reyerslaan 52 wordt bekrachtigd door een reeks assen 
en boulevards die de site verankeren in zijn omgeving.
Deze tweedeling tussen een natuurlijk en een verstedelijkt landschap wordt verbeeld in het 
masterplan voor de Reyerssite.
Een park strekt zich uit van oost naar west en omarmt de bestaande elementen, zoals de 

iconische zendtoren, het perk voor de gefusilleerden, en het bestaande acaciabos. In het park 
wordt de vallei van de Roodebeek onthuld. De topografie van de beekvallei wordt zichtbaar 
gemaakt via aanplantingen op geënsceneerde hoogtelijnen. Op die manier ontstaat een glooiend 
valleilandschap. Op de laagste punten in het park voorzien infiltratiebekkens de hele site van een 
duurzame waterhuishouding.
Anderzijds vormen de laanaanplantingen rechtlijnige groenstructuren die verwijzen naar de 
boulevards uit de omgeving. Zij geven vorm aan een stedelijk landschap en structureren de 
verharde buitenruimte. De aaneenschakeling van pleinen en publieke plekken bieden de ruimte 
die nodig is om de activiteiten op en rond de site te dragen.

situering site vallei Roodebeek

masterplan
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PARKGEBOUW

Het VRT-gebouw is een parkgebouw. De verschillende zijdes van het gebouw staan in het park 
en richten er zich ook naar. 

Het filigrein van de zuidzijde positioneert zich zowel prominent ten aanzien van de begraafplaats 
van gefusilleerden en als flank in haar langse beweging als begeleider van het park.
De westelijk gevel ligt aan het stijgende straatje richting het centrale parkplein. 
De knik in het gebouw resulteert aan noordoostelijke zijde in een  halfopen ruimte te midden 
van de 4 sociale woongebouwen, “achterkanten” worden “voorkanten” en omarmen de plek . 
Een meer geborgen parkkamer met natuurlijk amfitheater krijgt vorm. 

De grote boemerangvormige beweging van het park en de tussenliggende pleinen van Oost naar 
West krijgen een belangrijke aftakking naar deze parkkamer. De splitsing wordt uitgelokt door de 
vorm en door de inplanting van het gebouw.

Diagonaal wordt het volume niet alleen op maaiveld, maar ook in haar bovenbouw enigszins 
brutaal, doch weloverwogen, doorsneden en opengemaakt. Op meerdere niveaus ontstaat 
een ruimtelijke verbinding tussen het centrale plein en de nieuwe parkkamer. De sociale 
woongebouwen worden nu ook fysiek betrokken bij het leven van het park. De zuidwesten zon 
zal de ruimte, afgezoomd door deze gebouwen, genereus belichten.

In haar opbouw verlaat de volumetrie zo de reguliere extrusie van de footprint. De multifunctionele 
plint met een intelligente vermenging van publiek , personeel, bezoekers en vips wordt in haar 
opbouw onderscheiden in drie volumes. Een langgerekt min of meer driehoekig lichaam, een 
geblokt veelkantig hoofd en het onbestaande volume van de tussenliggende leegte. Het gebouw 
wordt zo ook op zichzelf een ensemble, een gecomponeerde samenstelling van volumes.

Verenigd door enkele gemeenschappelijke lagen volgen ze beiden hun eigen orde. 
Verdiepingshoogten kunnen verschillen, de totale hoogte blijft.

Afzonderlijk en in hun geheel hebben ze het doel om te intermediëren met de omgeving. Het 
veelkantige hoofd vormt een schakelvolume tussen de verschillende straten (La Rue Verlaine en 
Adamsweg) en tussen de bestaande en toekomstige bouwmassa’s. 
Het langgerekte lichaam positioneert zich ten overstaan van het park. Smal en elegant op 
haar kopse Oost- en Westzijden. Frontaal aanwezig op haar langse zijde. Een decorum voor de 
herdenkplaats voor gefusilleerden.

Licht opgebolde metalen daken op Hoofd, Lichaam en Tussenruimte bekronen elk van de 
volumes. Deze bijzondere dakvorm boven de tussenliggende leegte laat toe de vloeren van de 
onderliggende ruimte op te hangen en zo een kolommenvrije ruimte onderin mogelijk maken. 
Het verhaal wordt compleet door  een filigreine structuur,  opgehangen aan de zuidzijde van het 
dak.

3 PUBLIEKE FORA

In dit landschap vormt de aaneenschakeling van diverse publieke ruimtes een sequentie van 
scènes: de publieke plaza, het kioskplein, het tuintheater.
Een ruim en centraal gelegen plaza uit lichte zandsteen, die vroeger aan het plateau ontgonnen 
werd, biedt een waardig voorplein voor het VRT en RTBF- gebouw. De plaza biedt de mogelijkheid 
tot publiek gebeuren: een festival, een terras, de aankomst van een marathon, etc.
De kiosk, een overdekt plein, fungeert als schakel tussen de centrale plaza en de meer geborgen 
achtertuin. In de tuin wordt de bestaande topografie ingezet om een groene tribune vorm te 
geven. Zo ontstaat een theater of openluchtstudio. Op de zachte helling wordt het bestaande 
bos gereduceerd tot een collectie van waardevolle bomen.
De opeenvolging van deze publieke plekken opent mogelijkheden tot een bijzondere dynamiek 
en interactie tussen gebouw, omgeving en haar gebruikers.

INPLANTING EN VOLUMETRIE

Een site die er nog geen is, een masterplan dat nog met de verschillende actoren verfijnd en 
besproken dient te worden. De context lijkt onstabiel. 
Het sterke niveauverschil, een onafgewerkt open ensemble van enkele woningblokken, een 
begraafplaats en een zendtoren doen evenwel anders vermoeden. Dit zullen de ankerpunten van 
de site worden en het denkkader voor de toekomstige ontwikkelingen.
Het resultaat: een ietwat driehoekig geknikt gebouw waarvan de scherpe hoeken zijn afgeknot 
– al te scherpe hoeken werken niet, zijn moeilijk invulbaar– . Het gebouw zal op het eerste zicht 
misschien niet driehoekig zijn, maar wel in zijn omschrijvende vorm. Ten aanzien van de buren 
wordt een genereuze open ruimte gegarandeerd.
Dit gebouw zelf, als een tweeledige samenstelling van lichaam en hoofd, schrijft zich in deze 
‘urban fabric’ in. Het opgerichte hoofd richt zich naar de stadszijde van het project, zoekt 
aanknopingspunten, markeert de plek. Het ietwat uitgerekte lichaam adresseert de parkzijde. 
Liggend, zoals het hoort in een park.
De hoeken verbinden drie hoogtepunten en zo respectievelijk 3 belevingsgebieden van het 
park. Op 80.00m TAW ligt een behoorlijk groot groen veld. De topografie daalt stelselmatig af 
en na een afwisseling van enkele parkvelden en -pleinen mondt deze in eerste instantie uit op 
het centrale plein dat zich op 71.50m TAW bevindt. Hier komen de Noord-Zuid en de Oost-
West stromen van de site samen. Een plek voor grootse evenementen. Het VRT-gebouw, het 
toekomstige RTBF-gebouw en de begraafplaats plaatsen zich elk in een oksel. Dit pleinniveau 
vormt de toegang tot het VRT gebouw. Een Foyer, het onthaal en een levendige bar bevinden 
zich hier. Een overdekt plein, een verandering in de leesbaarheid van structuur, genereus 
uitzwaaiende, bijna omarmende zonnetenten van de Bistro tonen de weg.

Op het laagste punt van de site (65.00m TAW) bevindt zich de straat. In tegenstelling tot de 
hoger gelegen niveaus die ontlast werden van gemotoriseerd verkeer kan hier het geheel van 
personen- en logistiek verkeer ontwikkeld en verwerkt worden.

tuintheater

kioskplein
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KUNSTEXPO

KIOSK ALS PLEK DIE MOGELIJKHEDEN CREERT

Dit is het adres. Hier komt u via een overdekt plein aan in het mediagebouw.
Kioskplein 1? Deze geïnverteerde Kiosk houdt het midden tussen een plein, een scene, een 
passage en een hal. De Kiosk wil zich inschakelen in de typische parkarchitectuur, van oudsher 
een paviljoen waar evenementen, aankondigingen, redevoeringen of concerten werden gegeven. 
De kiosk als architecturale ruimte voor berichtgeving.

Het open Foyer – en dit is voor alle duidelijkheid wel ongenuanceerd een ‘vrt ruimte’, ’s avonds 
is ze dicht –  dat hier aan grenst, loopt door tot aan de zuidzijde om ook daar een ingang / 
uitgang te vinden. Beide toegangen zijn evenwaardig en ondersteunen de permeabiliteit 
en laagdrempeligheid van het project. Het nieuwe VRT gebouw toont zich een open huis. 
Toegangscontrole zal pas later van toepassing zijn. Eerst de mensen hartelijk ontvangen in deze 
publiekslobby is de boodschap.
Op bepaalde momenten kan de Ketnetstudio haar actieterrein uitbreiden tot in dit Foyer. De 
simultaneïteit van activiteiten zal een oplading van deze ruimte opleveren. Ergens boven in de 
vide  bevindt zich het personeelsrestaurant. Kinderen krijgen binnen een educatief Ketnet-kader 
de noties van media mee. Personeel, gasten en bezoekers komen af en aan. De activiteiten van de 
openbare omroep vinden niet ergens achterin plaats, maar net heel direct bij haar publiek. Het 
omroepgebouw als atelier met het Foyer als speerpunt daarin. 

Tussen Kioskplein , Foyer en Park bevindt zich op de hoek van het gebouw de bar, een Bistro met 
lichte, snelle snacks. De bistro waaiert uit naar haar verschillende zijden en animeert zowel Plein, 
Kiosk als Foyer. De Bistro wil de stedelijke ruimte opladen en stelt zich ook open voor derden. 
Op zondagvoormiddag wordt er gebruncht, in de namiddag wordt er taart gegeten door de 
parkbezoekers. Het zal hier zijn dat bezoekers of gelegenheidspubliek wachten op respectievelijk 
hun rondleiding of opname alvorens de toegangscontrole te passeren. Het aanmelden is reeds 
gebeurd aan de ontvangstbalie. 
“U wordt zo dadelijk verwittigd door middel van de schermen. Iemand komt u dan ook ophalen 
om u verder te begeleiden. Gaat u gerust iets drinken of eten in de Bistro. Ik heb gehoord dat het 
dagmenu overheerlijk is. Of misschien pikt u nog iets mee van het Zomerconcert? Het regent 
overigens niet meer.”

EEN STEDELIJK GEBOUW

Stel u voor …  in dat park … Edward Elgar’s Cello Concerto wordt gespeeld in een open overdekte 
ruimte. Niet meer met Jacqueline Du Pré als celliste, maar de herinnering blijft, … uiteraard. Een 
orkest, een cellist(e) en een dirigent, in vol ornaat.
Misschien regent het zelfs en voelt deze overdekte ruimte aan als een schuiloord, een vorm van 
geborgenheid, een plek naar waar we tijdens die zomerse wandeling kunnen vluchten wanneer 
we verrast worden door een plotse bui. Mensen zitten er op de grond. Kinderen leunen tegen 
hun ouders. Even daarvoor liepen ze op de grasvlaktes voor het mediagebouw of fietsten ze op 
het snoer van tussenliggende pleinen, en zat u op de treden van het begroeide amfitheater dit 
alles gade te slaan. 

Indien u wenst kan het overigens ook een ander muzikaal werk zijn. Misschien is het een concerto 
van Mozart? Ook heel mooi. 
Het hoeft zelfs geen klassieke muziek te zijn. Kiest u vooral waar u zich kan door laten meeslepen. 
Waar u even voor wil stilstaan en naar wil luisteren of kijken. Een moment van verwondering.

Het dubbelhoge Kioskplein faciliteert immers een reeks van evenementen die uniek zijn, of zich 
herhalen. Het Kioskplein is een plek van verwachting, een plek van mogelijkheden. Nu eens een 
klassiek concert in het kader van het Klarafestival, dan weer de voorstelling van de nieuwste 
Ketnetwrappers. Of hebben we het met deze reeks van Zomerconcerten niet over een Klara  ‘All 
Areas’? (‘Pop-up’ is een modewoord, maar laten we het misschien toch even vallen. Het kadert 
de gedachten.???)

De Kiosk is er vooral ook voor iedereen, voor de buurt, voor de VRT, voor de toevallige passant.  
Het VRT personeel speelt misschien wel een minivoetbalwedstrijd. De ruimte is er groot genoeg 
voor. Op woensdagmiddag spelen de kinderen uit de woonblokken misschien wel mee. 
Maar dikwijls zal het ook gewoonweg de passage mogelijk maken tussen de twee parkdelen; 
parkkamer en plaza, ruimtes die er vroeger niet waren, of iets wijder bekeken tussen de 
woonwijken en het park. Het toneel voor straatmuzikanten, jongleurs, of een boekenmarkt.

Sport

KIOSK ALS PLEK DIE MOGELIJKHEDEN CREERT

Concert hall

KIOSK ALS PLEK DIE MOGELIJKHEDEN CREERT

Pop optreden

KIOSK ALS PLEK DIE MOGELIJKHEDEN CREERTOpname

KIOSK ALS PLEK DIE MOGELIJKHEDEN CREERT

Markt

KIOSK ALS PLEK DIE MOGELIJKHEDEN CREERT

minivoetbal Studio Brussel vs MNM

Klara festival

optreden Mauro Pawlovski artist in residence

Ketnet-dag boekenmarkt
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Ketnet is niet hetzelfde als de nieuwsstudio, de sportstudio is niet direct de Wisselstudio. 
Ongetwijfeld zijn er veel gelijklopende elementen, maar waar de één van nature het bezoek van 
kinderen verwacht, en de andere waarschijnlijk veel meer een directer contact met de redactie 
ambieert, zal een derde dan weer veelvuldig wissels van decorelementen kennen.

Onze bezoeken aan buitenlandse omroepgebouwen (BBC en Sky TV London) ter voorbereiding 
van deze wedstrijd ondersteunen onze opzet. Ons studiebureau met uitgebreide ervaring terzake 
bevestigde: we plaatsen de studio’s waar ze thuishoren. Niet als een garage ergens onderin of 
achteraan, maar bij de mensen die ze gebruiken. 

Studio’s met regelmatige decorwissel horen bij de facilitaire straat op het logistieke niveau. 
Kinderen dicht bij het park betekent ook een studio op dit parkniveau. En de nieuwsstudio voelt 
eindelijk wat het betekent om in direct contact te staan met haar redactie op de volledige tweede 
laag die ook het Kioskplein overspant. Misschien kan er in de toekomst zelfs gedacht worden 
om de redactie als achtergrond te gebruiken bij bepaalde journaals. Voor de sportstudio en 
actuastudio is een gelijkaardige logica door te trekken. Het moet denkbaar zijn dat de sportstudio 
en de ketnetstudio (al dan niet tijdens of tussen opnames in) op bepaalde momenten opengesteld 
worden en interageren met het publiek of tussen opnames in kan genieten van daglicht. Ook dan 
werken er mensen in deze ruimtes.

Het eerste niveau verbindt als een vip-laag niet alleen de studio’s, maar ook de loges, kapsters, 
kledijlokalen, … . Van hieruit kunnen presentatoren en gasten afdalen of stijgen naar de 
studio waar zij verwacht worden. Snel, functioneel maar ook aangenaam en met zicht op het 
omringende park.

FUNCTIONELE OPBOUW

Een stedelijke plint van allerhande gebruikers en stromen vormt de basis. Dit is ons maaiveld. 
(Ergens onderin, op de hoek van de Verlaine straat en de Adamstraat werden wagens reeds 
afgeleid.)
Op het niveau van de plaza bevindt zich centraal in het volume het Kioskplein met aangrenzend 
het Foyer. Mensen wandelen doorheen het Kioskplein, betreden via de Foyer van het driehoekige 
lichaam het gebouw, melden zich aan, …  
De Kiosk is een parkruimte, en maakt deel uit van het stedelijke toneel.
Aan de andere zijde van dit overdekte plein bevindt zich de voet van het geknotte hoofd, waarin 
zich op dit stedelijk niveau ook de ‘event’ruimte, De Marconi, bevindt. Desgewenst, wanneer 
StuBru er een feestje wil houden, kan deze multifunctionele ruimte uitwaaieren over het 
Kioskplein. “—Mauro Pawlowski zou er een nieuw project kunnen voorstellen, gesprekken met 
Nick Cave voor een radiosessie zijn lopende.—”
In het Hoofd, boven de Marconistudio -met overigens een eigen bar en foyer- bevinden zich 
op elkaar gestapeld de grote trainingsroom, de nieuwsstudio, auditorium / perszaal en multi-
sporenstudio. Ruimtes met andersoortige gebruiken en afmetingen. Planmatige efficientie die 
kan leiden tot een eventueel en op sommige momenten autonoom gebruik van het Hoofd, los 
van het lichaam. 

Dat denken over het nieuwe mediagebouw voor de VRT ook een reflectie over de positie van de 
verschillende studio’s betekent, lijkt voor de hand liggend. Dat de verschillende studio’s niet over 
dezelfde kam kunnen geschoren worden, is ook een evidentie. Een studio voor de jeugdzender 
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Gekoppeld door middel van roltrappen (toegangscontrole gebeurde reeds op begane grond) 
fungeert deze eerste laag ook als personeelslobby. Ze blijft door middel van een open vide 
steeds in relatie met de publiekslobby. Het is dé plek waar het personeel kan samenkomen. 
Het restaurant, een palet van meeting rooms en de bereikbaarheid van de 3 verticale kernen 
ondersteunen de verdelende functie van dit niveau.

Onderzoek leert ook dat opnames zich niet hoeven te beperken tot deze enkele studio’s. 
Pop-upstudio’s (Ai! Daar hebben we het woord weer) kunnen ruimtes annexeren in Foyer, 
personeelsobby, op passerellen, … . Ook hier kan het Kioskplein weer haar nut bewijzen. 
Structuren kunnen er voor de duur van een programma opgebouwd worden. De passerellen 
kunnen dienst doen als balkons vanwaar het evenement kan bekeken worden, of louter als 
bruggen waar verlichtingstoestellen en andere theatertechnieken op bevestigd worden. De 
mogelijkheden zijn legio. Later zullen we zien dat er ook mogelijkheden zijn in de Tuinkamer, een 
niet geconditioneerde structuur van binnen- en buitenruimtes die refereert aan parkgebouwen, 
oranjerieën en glazen huizen.

Boven de personeelslobby bevindt zich de nieuwsvloer, een allesomvattende nieuwslaag, 
centraal, verbindend. Symbolisch voor de kerntaak van de VRT.

Deze nieuwsredactie omspant alle  volumes en strekt zich uit van Hoofd tot Lichaam. Het plan 
wordt ‘geanimeerd’ door de eigen nieuwsstudio, centraal een vide naar het onderliggende 
kioskplein en aan de zuidzijde een vide naar de bovenliggende werkvloer. Alles is verbonden.

Tussen en doorheen een rigide structuur van 8,10m x 8,10m en 8,10m x 10,50m dat zich 
aligneert met een efficiënt parkeergrid) in het Lichaam, een aan beide zijden door zware 
kolommen omzoomde overspanning over het kioskplein, en een structuurvrij Hoofd organiseren 
zich de verschillende werkplekken, vergaderruimtes, koffiecorners, enz.
Boven de nieuwsvloer ontwikkelen zich de verschillende werkvloeren. Binnen een uiterst 
compact volume ontvouwt zich één continue ruimte die gegenereerd wordt door verschoven 
vloervlakken en afwisselend de ene keer de gevel van de parkzijde en de andere keer de geknikte 
gevel van de noordoostzijde volgen. 

Geen onmogelijk hoog atrium in ons project. Deze continue ruimte zoekt veeleer slingerend van 
de ene naar de andere zijde de grenzen van het gebouw op. De verschoven vloervlakken maken 
dubbelhoge ruimtes tot 8,5m (een standaardverdieping is 3,5m). Elk van de verdiepingen zal 
gekoppeld zijn aan 2 van zulke alternerende vides. De zuidzijde heeft er drie, de noordzijde twee. 
Het spreekt voor zich dat licht er overvloedig zal binnenstromen. 
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Deze ruimtes worden gedomineerd door de slanke vijfhoekige kolommen. De hoogte helpt mee. 
Enkele zijdes van kolommen worden beschilderd in heldere kleuren. Kolommen dialogeren met 
elkaar.

Behalve de drie obligatoire circulatiekokers met functionele trappen en liften worden de 
verschillende niveaus ook verbonden met wenteltrappen. Snelle shortcuts die mensen ook 
functioneel met elkaar verbinden. Momenten van verbijzondering en ontmoeting. 

Tijdens het ontwerp werden ettelijke varianten getekend op deze typical floorplans. Nu eens 
zonder vaste elementen, dan weer wel. Soms langs de ene kant. Dan weer niet. Dichte elementen 
meer naar het midden toe, werkplekken aan de ramen, waar het zicht is. De vloeren bleken 
uitermate flexibel te zijn. In overleg met de gebruiker dient bepaald te worden wat dan effectief 
de meest correcte invulling is. Een behoorlijke voorzet is gedaan. Flexibiliteit stond voorop.

Helemaal bovenin het Lichaam, op de bovenste verdieping en aan de zuidwestzijde bevindt zich 
de panoramabar. Een smoothie, koffie of thee worden er met zicht op het park en op Brussel 
aangeboden.
Onder de toog staat een fles Gin. Na de uren staat de barman toe dat aan de tonic gin wordt 
toegevoegd.
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1 auditorium/ perszaal 120 personen - 2 foyer - 3 vestiaire - 4 vertaalruimtes - 5 sanitiar - 6a radiostudio Radio 2 - 6b regie radiostudio Radio 2 - 6c kleine radiostudio Radio 2 - 6d inleescel - 7 montagecel/productiecel Radio 2 - 8 vergaderzaal 6 personen - 9 
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Personeelsmedewerkers zorgen elk voor een plant of bloem. Een vorm van actieve deelname en 
zorg. 
De tuinkamer laat toe op low-techwijze de luchtkwaliteit te verbeteren.

En natuurlijk is er meubilair: fijn, in staal en kleurrijk. Tafels, stoelen, banken en een enkele 
tribune die elk ongetwijfeld doen denken aan tuin- of parkmeubilair. Deze stapeling van ruimtes, 
dit gebouwhoge stalen opbergrek, wil een verticale tuinkamer zijn, dicht bij de werkplek . 

Vergaderruimtes in het hoofdvolume en grenzend aan de tuinkamer krijgen letterlijk extensies. 
In de tussenseizoenen en de  zomer kunnen de ramen opengezet worden en treedt de tuin 
binnen in het gebouw. Op eenzelfde manier haakt het restaurant er op in. Gelegen op de eerste 
verdieping, en door middel van de vide is het steeds in contact met het Foyer en maakt het ook 
gebruik van de tuinkamer als buitenruimte. 
De dingen komen samen. Niet eendimensionaal maar op verschillende niveaus. Niet alleen 
letterlijk. Het systeem klikt in elkaar. Volumetrie - Kiosk – Foyer – Restaurant – dubbelhoge 
werkvloeren

De tuinkamer celebreert daarin de ‘vrije tijd’. 

Als we het werken zouden moeten onderverdelen in het ‘formele’ en het ‘informele’, dan 
belichaamt de tuinkamer net het ‘informele werken’. Een kamer, een gebouw, een verzameling 
van kamers en balkons die voor een ander gebouw staat (of in dit geval dus ‘hangt’). Een frame. 
Het gebouw voor het gebouw. De plek die buiten het werken staat. Het is de plek waar de geest 
buiten het gebouw treedt, waar we vrij zijn, waar de gedachte heerst. De plek van creatie. Out of 
the box. Het paviljoen in het park.

TUINKAMER

De tuinkamer is de smalle fijnstalen structuur langsheen de zuidelijke gevel, hangend aan de 
dakstructuur. Een kristallijne serre in het park. Een stelling, deels open, deels gesloten. 

Een collector van bijzondere lucht aan de zuidzijde die mede onder invloed van de winddruk de 
werkplekken op bepaalde momenten natuurlijk kan ventileren. De Tuinkamer is een duurzame 
overweging. Ze beschermt, niet enkel diegenen die er gebruik van maken, maar ook het gebouw 
zelf. Ze vormt een scherm tegen zuid(westen) winden. En met haar vloeren en zonnetenten 
vermijdt ze al te harde zon in de kantoren.

Een geheel van ruimtes op verschillende niveaus wordt met elkaar verbonden door wenteltrappen 
en laat een alternatieve verticale circulatie doorheen het gebouw toe. — Vindt u ook niet dat de 
trappen lijken op groeiend gebladerte?—

Het nieuwe werken gaat over flexibiliteit, geen vaste werkplek hebben, een digitaal archief, 
lockers, weinig kasten, een waaier van ontmoetingsplekken. Om die reden worden er op de 
verschillende niveaus zones gevrijwaard. Zones buiten het rigide, buiten de logica. Zones met 
banken, tafels, een enkele tribune om naar het park of een voorstelling te kijken.

En hoewel uiteraard overal in het gebouw aanwezig, culmineert ‘het werken’, of toch het idee dat 
we er over hebben, zich toch net in die Tuinkamer, stelt het de traditionele visies van ‘werken’ in 
vraag. 
We werken niet enkel meer op vaste plekken. Ontmoetingen vinden niet steeds meer plaats in 
vergaderruimtes. We vermengen alle plekken meer en meer en gebruiken ze voor een palet van 
scenario’s uit ons dagelijks leven. 

In de Tuinkamer zijn geen bureaus of vaste computers. Maar zoals het een oranjerie betaamt, wordt 
ze wel gevuld met potplanten. Grote en kleine, met fijn gebladerte of net niet. In bepaalde seizoenen 
– ze wisselen elkaar af – zijn er bloemen en vult het gebouw zich met lichte geuren. – Stel u voor –.
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MEUBILAIR

De vraag is pertinent. Op welke manier kunnen we in deze tijd een werkvloer gepast invullen. 
Hoe vullen we onze tijd en waar? Ideeën dat dit enkel aan een bureau zou zijn, zijn verouderd. 
Er blijken veel meer plekken van werken te zijn die zich ergens verhouden tussen het formele en 
het informele. De Tuinkamer is duidelijk informeel, maar niet minder efficiënt. Aan de ander kant 
van de slinger zal zich het bureau bevinden. Wat echter met het scala tussenin?
De keuken (want uiteindelijk is een koffieplek wel zoiets), een salon, de eetkamer, … zachtjesaan 
zijn er elementen in ons werken geslopen die refereren naar een domestieke achtergrond. Een 
kast, een bank -of is het iets om op te liggen-, een tafel en stoel – soms een combinatie van beide- 
vullen deze huiselijke plekken in.
We stellen u een bijzonder palet van meubelen voor dat hierop voortbouwt. Elk stuk is absoluut 
herkenbaar. Of dan toch onderdelen ervan. - Is dit een deel van een kast of  tafel? -  
Ze zijn in het opeisen van autonomie volledig uniek. Dikwijls staan ze samen en dialogeren met 
elkaar. Soms eisen ze de ruimte op.
Het fijnstalen meubilair hergebruikt gedachten rond tuinmeubilair en lijkt voort te komen uit 
een uitdijende Tuinkamer. De werkvloer als park, als tuin, als landschap.

FLEXIBILITEIT VS SPECIFICITEIT

Het ontwerp weet op naadloze wijze een palet van specifieke ruimtes te presenteren: Kiosk, 
Foyer, Tuinkamer. Elk van deze ruimtes genereert een bijzondere meerlagige beleving van 
het gebouw. Elk van deze ruimtes kan ook diverse invullingen aan. Het kioskplein varieert van 
publieke passage tot een concert. Het Foyer is meestal de ontvangstruimte, maar soms ook wel 
de plek die door kinderen kan ingenomen worden. De Tuinkamer is een ontmoetingsplek, een 
plek voor creativiteit, een radiostudio op locatie, noem maar op.

Eenzelfde oefening werd gerealiseerd voor de diverse werkvloeren. Specifiek en ingenieus door 
het gebruik van alternerende vloerplaten. Dubbele hoogtes creëren een continue ruimte. De 
verschillende invullingen van de hier getoonde vloerniveaus bewijzen de grote flexibiliteit van 
deze werkvloeren. Verschillende invullingen zijn perfect mogelijk. In dit voorstel schuiven wij 
één optie naar voor, in overleg kunnen we op zoek gaan naar eventuele alternatieven. Die zijn 
mogelijk.
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1 spiraalvormige helling - 2 parkeergarage productievoertuigen: 134 plaatsen - 3 ALSB en UPS - 4 waterteller en drukverhoging - 5 gasteller - 6 schacht aan-en afvoer koelmachines - 7 technische ruimte ventilatiegroepen - 8 magazijn - 9 goederenlift 

magazijn - 10 laad- en loszone bestelwagens - 11 CDC1 - 12 faciliteiten CDC1 - 13 LDC2 - 14 faciliteiten LDC2 - 15 technische ruimte ventilatiegroepen - 16a luchtname ventilatiegroepen - 16b luchtafvoer ventilatiegroepen – 17 parkeergarage personeel: 

211 plaatsen – 18 parkeergarage personeel: 279 plaatsen – 19 vide technische ruimte WP en KM – 20 opslag – 21 waterzuivering – 22 regenwaterput – 23 drukverhoging grijs water – 24 drukverhoging sprinklertank – 25 sprinklertank – 26 parkeergarage 

personeel: 280 plaatsen – 27 technische ruimte WP en KM – 28 magazijn voor filmopslag – 29 buffer stormwater – 30 buffer grijs water
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1 logistieke lobby - 2a toegang leveranciers (bemand) - 2b toegang personenwagens via spiraalvormige helling - 3 hoogspanningscabine - 4 parkeergarage productievoertuigen - 5 faciliteiten - 6 laad- en loszone magazijn - 7 goederenlift naar magazijn - 8 

afvalcontainers - 9 fietsenparking: 150 + 30 fietsen - 10 kiss & ride bus / VIP - 11 laad en loszone magazijn catering - 12 parkeergarage mobiele regiewagens - 13 kleedruimte personeel - 14 afvallokaal - 15 magazijn catering - 16 facilitaire straat - 17 

productielokaal - 18 lokaal vloerverantwoordelijke - 19 polyvalente ruimte 2 - 20 commentatorcel TV studio - 21a remote uitzendregie - 21b regie actuastudio - 21c regie wissel en livestudio - 22 dieselpomp - 23 IT-patchroom - 24 goederenlift naar 

gelijkvloers - 25 sanitair publiek - 26 vestiaire publiek - 27 publieke circulatie naar studio’s - 28 wisselstudio - 28a klimatisatieschacht wisselstudio - 29 actuastudio - 29a klimatisatieschacht actuastudio - 30 opslag - 31 atelier voor samenbouw decors - 32 

tijdelijke stockageruimte - 33 technische stockageruimte 1 - 34a luchtname ventilatie - 34b luchtafvoer ventilatie
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LOGISTIEK

Auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, toelevering en alle andere vormen van gemotoriseerd 
verkeer worden op dit niveau opgevangen en ondergronds afgewikkeld. Ze worden onttrokken 
aan het oog van de parkbezoeker en de bezoekers van de verschillende mediagebouwen.
Vrachtwagens, zendwagens, vuilniswagens rijden gelijkvloers binnen én blijven daar. Noem het 
een logistieke lobby. 

Op dit niveau, gebruikmakend van de specifieke topografie en dus gelijkvloers voor het grote 
verkeer, bevinden zich een laad- en loszone, afvalwerking, de facilitaire straat, de parkeerhal voor 
productiewagens en studio’s. Verschillende goederenliften maken connectie met de andere 
vloeren, ook naar beneden toe.

Auto’s en kleine bestelwagens rijden dan weer gracieus langs de spiraalvormige helling naar 
lagergelegen parkeerlagen (cfr.  Tati’s strak georkestreerde rondpunt scene in de film Playtime) 
Mooi gescheiden, elkander niet belemmerend, bijna dansend.

Het magazijn bevindt zich onder de logistieke laag. Bestelwagens kunnen rechtstreeks tot daar 
rijden. Grotere vrachtwagens kunnen lossen in de logistieke laag.

Verdere ontwikkeling van het masterplan zal uitwijzen waar bussen hun halte vinden en taxi’s 
gasten laten uitstappen. Het lijkt voor de hand liggend dat dit op het toegangsniveau aan het 
centrale plein kan gebeuren.

Voorliggend plan laat toe om in eerste instantie het gebouw te laten functioneren zonder 
grote infrastructuurwerken. Twee scenario’s kunnen de aanzet geven om samen met de 
masterplanarchitect na te denken over scheiding van verkeer en voetgangerstromen en over 
nieuwe maaivelden.
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DUURZAAM BOUWEN

Integrale visie duurzaamheid ontwerpteam

‘LIVING BUILDING’

We stellen voor om een 'living building' te maken. Een gebouw dat verder gaat dan het zoeken 
naar een balans tussen geven en nemen, tussen milieubelasting en nut. Het voorgestelde gebouw 
en haar omgeving trachten namelijk meer te geven dan te nemen. 

EEN DEGELIJKE BASIS

Het nieuwe gebouw is in de eerste plaats een hoogwaardige werkomgeving die voldoet aan 
de hedendaagse eisen en wensen met een eigentijds hoog bouwfysisch comfort, een flexibele 
technische infrastructuur, een hoge energieprestatie en hoge score volgens de methodiek van 
Waardering van Kantoorgebouwen. Dit is de basis waarop we onze ambitie willen realiseren.

MATERIALEN

Een buitenschil opgebouwd uit fijne kaders van geanodiseerd aluminium. De kleur is licht 
gebronsd, ergens zwevend tussen blank en messing kleurig. Deze vakken worden ingevuld met 
verschillende texturen van glas. Helder waar er moet doorgekeken worden en kathedraalglas waar 
niet. Op sommige plekken ook ondoorzichtbaar om de opwarming van het geheel  te vermijden. 
Uiteraard. Horizontaal keert een band afgewerkt met kathedraalglas op zithoogte terug.

De Tuinkamer zelf is reminiscent aan stellingen, een fijne stalen structuur. Af en toe ingevuld 
met glas waar ze als tussenruimte dienst doet. Soms ook niet. Dan wordt het een balkon. 
Zonnetenten fleuren het gebouw op. 

Binnen is de structuur zichtbaar. Kolommen en vloeren zijn van beton. De vijfhoekige kolommen 
worden op welbepaalde plekken met kleurvlakken afgewerkt.
Binnenin zijn de plafonds afgewerkt met een translucent raster vervaardigd uit glasvezelversterkte 
kunststof waardoor technieken waarneembaar zijn.

noordgevel

oostgevel
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Ze geven beschutting tegen wind en regen en door het broeikaseffect is het er snel aangenaam 
warm. Het klimaat in de tuinkamer wordt geregeld door te openen ramen en deuren. In de zomer 
zullen vooral de niet-beglaasde gaanderijen bevolkt worden. In tuinkamer en gaanderij worden 
planten gezet. Deze maken het vertoeven erop extra aantrekkelijk en dragen bij aan het klimaat 
in de tuinkamer. Het is bovendien een extra laag groen tussen het park en de geconditioneerde 
werkplek binnen. Dit zal ook die werkomgeving veraangenamen. Over een directere relatie met 
planten op de werkplek wordt gezegd dat het een positief effect heeft op de productiviteit en het 
ziekteverzuim.

LEVENDIG MAAIVELD

De ‘living building' ambities zijn ook merkbaar op het maaiveld. Daar wordt een plein voorgesteld 
dat deels overdekt is door de nieuwsdienst: de zogenoemde Kiosk. Het plein vouwt zich onder 
het gebouw door van oost naar west; van de ochtend naar de avond. Aan dit plein grenst de 
publieke lobby en de toren en op de eerste verdieping de personeelslobby en het restaurant. Het 
overdekte plein is de plek die bemiddelt tussen de binnen- en de buitenruimte. Daarmee voegt 
VRT iets aantrekkelijke toe aan zowel de buurt als aan de geconditioneerde binnenruimte. De 
Kiosk is een aantrekkelijk plek om publieksbijeenkomsten te organiseren zonder dat het succes 
afhangt van het weer. De medewerkers kunnen de Kiosk op de eerste verdieping oversteken via 

NATUUR-GEÏNTEGREERD ONTWERP

De ‘living building’ aspiraties worden duidelijk in de verscheidenheid aan verblijfsruimten 
bovenop het vereiste programma, zoals door de VRT geformuleerd. Ruimten waarbij vooral de 
relatie met de natuur en variatie in seizoenen centraal staat. Ruimten die niet vol met traditionele 
installatietechniek geladen is om de zogenaamde 'perfecte' omstandigheden te creëren. Het 
zijn ruimten waar op een andere manier met licht, lucht en ruimte wordt omgegaan. Ruimten 
die weinig belastend zijn en waar de natuur meer haar gang kan gaan, door zogenoemd natuur 
geïntegreerd te ontwerpen. Het zijn dynamische ruimten waarbij de gebruiker op verschillende 
manieren een relatie kan aangaan, veel meer dan in de traditionele werkomgeving. Plekken waar 
bij uitstek op een nieuwe wijze sociale interactie zal ontstaan, wat een nieuwe werkhouding zal 
uitlokken.

TUINKAMER

De tuinkamers op de ruim bemeten zuidgevel zijn een resultaat van het ‘living building’ denken. 
Dit is de plek die aanvullend is op het kantoor zoals we die kennen. Het nodigt de medewerkers uit 
om dicht bij hun collega's op een andere wijze te werken of te ontmoeten. De tuinkamers zullen 
een aangenaam klimaat hebben in een groot deel van het jaar en vooral in het voor- en najaar. 

zuidgevel

westgevel
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50% minder gebruik van drinkwater en 80% minder lozing op het riool dan in een traditioneel 
kantoorgebouw. Dit is een forse stap richting een neutrale waterbalans. Verdergaande stappen 
zijn onder de huidige perceptie van volksgezondheid niet toegestaan (door het Gewest). We 
hebben het dan o.a. over het maken van eigen drinkwater. 

Het overtollig grijswater uit het gebouw wordt via wadi's afgevoerd en geïnfiltreerd in de 
bodem. Via deze wadi's wordt ook het regenwater van de verhardingen parkaanleg gebufferd en 
geïnfiltreerd. 

PASSEND LAAG ENERGIEGEBRUIK

Voor de energiehuishouding wordt een eco-innovatief systeem voorgesteld met onder meer 
brandstofcellen en koude-productie uit restwarmte (sorptiekoeling). Het is ons voorstel om 
restwarmte te leveren aan een nieuw aan te leggen warmtenetwerk op de site voor de verwarming 
van de omliggende bebouwing. De nieuwe VRT wil dus ook energetisch iets geven aan de wijk, 
geheel in lijn met onze ‘living building’ ambitie. Deze laatste optie kan alleen door samenwerking 
met het Gewest en de wijk in een geïntegreerde visie op duurzame energievoorziening van de 
site. De basis voor dit energieconcept wordt gelegd door het verminderen van de energievraag, 
door een slimme ventilatie, koeling en verwarming met warmterecuperatie en vrije koeling met 
buitenlucht en minimaliseren van verlichting. 

een omloop die onderdeel uitmaakt van de binnenruimte van het gebouw. De publieke lobby van 
het gebouw heeft haar entree op de zuidzijde, waar de zon vaak een aangenaam klimaat schept 
en is binnendoor volledig doorwaadbaar richting de Kiosk. Dit geeft een heldere oriëntatie en 
een prettige doorkijk en afleiding voor de bezoekers. 

ONMISBAAR  GROENDAK

Boven het kioskplein, op het dak van de nieuwsdienst, is een groendak aangebracht. Vanuit 
de noordzijde, en vooral de noordwestzijde van het hoofdvolume en vanuit de toren is daar 
zicht op. Dit groendak verrijkt de biodiversiteit van de parkomgeving en reduceert bovendien 
de regenwaterafvoer. We kiezen voor een sedumdak om de onderliggende brugconstructie 
minimaal te belasten. Bovendien absorbeert het dak de warmte van de middagzon in de zomer 
(vooral door verdamping van regenwater).

GESLOTEN WATERBALANS

Ook op het gebied van watergebruik trachten we met de nieuwe VRT zo min mogelijk te nemen 
en zoveel mogelijk terug te geven aan de natuur. Daarvoor is in het gebouw gekozen voor een 
eco-inventief watersysteem, waarbij niet alleen regenwater wordt geoogst en gebruikt maar 
waarbij ook afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt. Op deze wijze wordt het gebruik van 
drinkwater en het lozen van afvalwater  naar het riool tot het minimum teruggebracht, namelijk 
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en aantrekkelijke toegang tot de ruime fietsenstalling aan de westzijde van het gebouw. De 
aansluiting van fietsers en voetgangers op de hoofdwegen- en hoofdpadenstructuur rondom de 
site zal in overleg met het masterplan in opmaak goed uitgewerkt worden. Bezoekers aan de VRT 
kunnen eenvoudig hun fiets parkeren op het plein nabij de Inkom. De routing voor voetgangers 
van en naar het kooppunt voor openbaar vervoer aan de Leuvensesteenweg is aantrekkelijk 
aangelegd en sociaal veilig door onder meer een passende terreinverlichting.

GEBRUIK VAN TRAPPEN EN LIFT

Het verticale verkeer in het gebouw wordt op een relatief traditionele wijze voorgesteld, namelijk 
door goed verspreide en herkenbare liftkernen met daarbij trappen. In de zuidgevel zijn op 
enkele plaatsen alternatieve trappen voorzien. Verder zijn er op de generieke werkvloer short-
cut-trappen voorzien op zichtbare plekken. In de nadere planuitwerking zouden we in overleg 
meer trappen willen voorzien, bijvoorbeeld in de vides en zouden we de liften enigszins willen 
'verstoppen' zodat liftgebruik ontmoedigd wordt ten voordele van gebruik van de trap. 
De trapkernen worden voorzien van daglicht door gebruik te maken van daglichtcollectoren 
op het dak die via glasvezel daglicht naar de trapkernen brengt. Dit geeft een opvallende 
lichtatmosfeer die varieert met het zonlicht buiten. 

ACTIEVE FAÇADE

Met de balkons en wintertuinen zetten we maximaal in op het gebruik van hernieuwbare 
natuurbronnen, namelijk de zon, daglicht en lucht. Net als bij een traditioneel kantoor weren 
we vooral de zon uit de geconditioneerde ruimten. In de nieuwe VRT wordt geen zonwerend 
glas (vaak spiegelend en weinig transparant) toegepast. Wij zetten er niet-geconditioneerde 
bufferruimten voor waar we de kracht van de natuur haar gang kan gaan. 
Overigens wordt er, beschermd door de balkons en wintertuinen tegen regen en wind, een 
bedienbare buitenzonwering aangebracht om laagstaande zon (in tussenseizoen) buiten de 
geconditioneerde binnenruimte te houden. 
In de zuid- en noordgevel zijn voorzieningen aangebracht die het mogelijk maken om binnen 
de open werkruimten direct met buitenlucht of voorverwarmde lucht uit de wintertuin te 
ventileren. Het systeem maakt gebruik van de overheersende overdruk op de zuidgevel en 
onderdruk op de noordgevel.

VOORRANG VOOR VOETGANGERS

Door de Kiosk op het maaiveldniveau zijn de volumes van de nieuwe VRT doorwaadbaar voor 
voetgangers. De fietsers worden op een natuurlijke wijze rond het gebouw geleid. De paden 
zijn zodanig aangelegd dat de voetgangers en fietsers elkaar in principe niet kruisen, met het 
oog op veiligheid en respect voor elkaar. Medewerkers van de VRT hebben een makkelijke 
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staal). Er is omwille van architectuur en kosten daarom gekozen voor beton (met staal).
Voor de grote overspanning van de het kioskplein gaat de voorkeur uit naar staal. Beton-staal-
combinatie zou onnodig veel materiaal vragen en zou een te grote ruimtelijke impact hebben. 

Het staal is van hergebruikte herkomst. Wij bevelen aan dat voor alle materialen de herkomst 
aangetoond moet kunnen worden door de aannemers en hun toeleveranciers. Bij de inbouw en 
het interieur zullen we ons laten begeleiden door de NIBE-classificatie van duurzame materialen.

De gevels zijn zeer gedetailleerd, wat voorkomt uit het hanteren van de passief-standaard 
voor energiezuinig bouwen. Deze standaard vraagt om een relatief dikke pak isolatie (om 
warmteverliezen tot een minimum terug te brengen) en een hoge luchtdichtheid (ter 
voorkoming van ongecontroleerde infiltratie van buitenlucht). De opbouw van de gevel bestaat 
in de basis uit aluminium schrijnwerk met noodzakelijke invulling en beplating aan beide zijden.
Er wordt hergebruikt glas voor de gevelbeplating aan de buitenzijde voorzien. De voetafdruk van 
hergebruikt glas (net als dat van gerecycled staal en gerecyled aluminium) is een fractie van het 
maagdelijke materiaal.

De zuidgevel vraagt, net als de brugconstructie boven de kiosk, extra materiaal. De meerwaarde 
op het gebruik van het gebouw is dusdanig groot dat dit te rechtvaardigen is. Beide onderdelen 
zijn dan ook relatief kostbaar. De kosten zijn echter zo laag mogelijk gehouden door slimme 
ontwerpoplossingen. Zo was eerst gedacht om de wintertuin over de gehele zuidgevel te 
realiseren waarbij de wintertuinen volledig opengezet kunnen worden om ook als balkons te 
kunnen functioneren. Uiteindelijk is gekozen om de wintertuin naast de balkons te zetten, 

STROOMLIJNEN VAN AUTOGEBRUIK
Er zijn op verzoek van de VRT een groot aantal parkeerplaatsen opgenomen in het plan. 
Bij de nadere planuitwerking kan het aantal worden verlaagd zonder consequenties op het 
verdere ontwerp. Vermindering is een overweging die wij aanmoedigen, omdat het huidige 
aantal parkeerplaatsen naar ons idee misschien aan hoge kant is. Extra parkeerplaatsen leiden 
bovendien tot meer verkeersbeweging, wat een extra druk vormt op de wijk. Een verkeersdruk 
die al verhoogd wordt door de keuze van het masterplan om in het gebied meer woningbouw te 
voorzien.

De parkeergarage heeft een grotere voetafdruk dan de bovengrondse volumes. De locatie van 
de parking is zodanig gekozen dat bestaande bomen in het park worden gespaard. Dit komt 
opnieuw voort uit het gedachtegoed van ‘living building’ dat zo weinig mogelijk neemt en zo 
veel mogelijk geeft. Voor een bovengrondse, natuurlijk geventileerde en verlichte parkeergarage, 
die uit energieoverwegingen de voorkeur heeft, is niet gekozen omdat dit te veel de levendigheid 
op het maaiveld zou verstoren. Een verhoogde parking was niet logisch omdat er dan twee 
verkeersontsluitingen gerealiseerd moeten worden (een voor auto en een vrachtverkeer), wat 
tot onnodig veel ruimtebeslag zou leiden. 

EFFECTIEF MATERIAALGEBRUIK

Voor het materiaalgebruik is een balans gezocht tussen architectonische kwaliteit, kosten 
over de levensduur, mogelijkheid tot detaillering en ecologische voetafdruk. Op grond van de 
ecologische voetafdruk is er geen uitgesproken voorkeur voor een gebouw in staal of beton (en 
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weghouden door de toren en er dus geen zichthinder is bij (vroege)avondvoorstellingen vanuit 
de Kiosk. 
De bouwvolumes zijn overigens zodanig gevormd en neergezet, en wel specifiek door het creëren 
van de opening tussen de twee bouwdelen, dat er zo min mogelijk zon wordt weggenomen van 
de bestaande appartementen ten noorden van de site. 

GOED MEMENTO VOOR DE WIJK

Bij het begin van de ontwerpopgave heeft het team de Memento, de richtlijnen voor inrichting 
van duurzame wijk van Brussel, doorgenomen. Daarmee kreeg het bijdragen aan een duurzame 
wijk een plaats in het onderbewuste van de ontwerpers. Aan het eind van dit traject is het 
voorgestelde ontwerp weer tegen de Memento aangehouden en we concluderen dat we de 
helft van de richtlijnen zondermeer hebben opgevolgd. Dit is een behoorlijke prestatie, wetende 
dat veel Memento-richtlijnen betrekking hebben op een hele wijkontwikkeling en onder meer 
woningbouw in de wijk VRT een beperkte invloed op heeft. Bij de nadere planuitwerking zal 
er nog wat geoptimaliseerd worden door meer participatie van de wijk en samenwerking met 
andere stakeholders. 
Met de wens om een ‘living building’ te willen zijn, wordt een hand uitgestoken naar de wijk.  
Al met al levert de nieuwe VRT een goede basis voor het realiseren van een duurzame wijk. 
Een volledig duurzame wijk ontstaat wanneer de toekomstige woningbouw en de andere 
stakeholders ook haar steentje bijdragen. De ‘living building’ van de VRT en dat -zoals u heeft 
kunnen lezen, op verschillende wijzen tot uiting komt-, zal een inspirator en voortrekker voor de 
hele site worden.

waarmee we enerzijds materiaal uitsparen en anderzijds ook kostbare en moeilijk te beheersen 
grote, te openen delen besparen. Overigens staat er tegenover de hogere kosten voor de balkons, 
wintertuinen en brug een zeer rationele opbouw van het hoofdvolume en ondergrondse 
infrastructuur.
De aannemers zullen verzocht worden om proper te werken tijdens de bouw en zo min mogelijk 
hinder te vormen voor de huidige gebruikers. Zij zullen in de volgende fase van het ontwerp 
worden uitgedaagd om zoveel mogelijk te prefabriceren en te werken volgens het principe van 
flexibel en demontabel bouwen. 

RUIMHARTIGE LANDSCHAPSINRICHTING

Bij materiaalgebruik in het landschap geldt ook dat er gestreefd is naar een balans tussen 
belevingskwaliteit, kosten over de levensduur en ecologische voetprint.
In het landschapsontwerp staat ook het gedachtegoed van ‘living building’ centraal door zoveel 
mogelijk geven en zo weinig mogelijk nemen van het park. Dit begint met de keuze voor een 
doorwaadbaar gebouw waardoor de oost en westzijde worden verbonden. 
Bij de voorgestelde beplanting is gekozen voor wat meer vrije aanplanting op een geënsceneerde 
topografie, die in relatie staat tot de doorwaardbaarheid, te plaatsen naast een stedelijk meer 
orthogonaal aangeplant groen. De derde landschapstypologie wordt gevormd door de wadi's. Het 
naast elkaar leggen en niet vermengen van typologieën maakt het parkonderhoud beheersmatig 
eenvoudig. Ook in relatie met de doorwaardbaarheid wordt in het landschap een cirkel  van 
terrassen voorgesteld die als tribune gericht zijn op de Kiosk. Een unieke ontmoetingsplaats 
op een zomermiddag, met het gezicht in de zon terwijl de laagstaande zon in de avond wordt 
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deze structuur dezelfde voordelen als hierboven reeds beschreven. 
Langs de zuidgevel van het hoofdvolume bevindt zich de tuinkamer. De slankheid van deze 
structuur wordt enerzijds bekomen door toepassing van lichte draagvloeren en anderzijds door 
de structuur bovenaan op te hangen aan de dakplaat.

KIOSK
Het hoofdvolume en de toren worden met elkaar verbonden door de kiosk. Er werden 
verschillende varianten bestudeerd om de grote overspanningen van deze ruimte te 
verwezenlijken: vierendeelliggers, vakwerkliggers, nagespannen structuren,… . De variant die 
werd weerhouden is de degene waarbij de vloer van de nieuwsredactie wordt opgehangen aan 
een gebogen 3D-vakwerkstructuur in het dak. De 2 verdiepingen hoge passerelles langs de 
zijgevels dienen hierbij de structuur af te dragen naar de hoekpunten van de ruimte.

FUNDERINGEN – ONDERGRONDSE STRUCTUUR
De parkeergelegenheid wordt voorzien in een ondergronds parkeergebouw. Zoals reeds 
aangehaald volgt het kolommengrid in de parking dit van de bovenbouw teneinde dure 
transferbalken te vermijden.
Om inzicht te verwerven omtrent de plaatselijke grondkarakteristieken werden verschillende 
bronnen geraadpleegd: de sonderingen uit het wedstrijdbestek, sonderingen en boringen van 
op dov.vlaanderen.be en grondmechanische kaarten van het Centrum voor Grondmechanische 
Kartering. Deze documenten spreken van aangevulde grond, gevolgd door een leempakket van 
een aantal meter dik en vervolgens een zandpakket (sable Lédien, Bruxelliens). Op een diepte 
van ongeveer 40m volgt de Ieperse klei. 

Op basis van de huidige, beschikbare informatie is een gefundeerd oordeel over het 
funderingssysteem moeilijk op te maken. Wij stellen voor om een grondonderzoeksprogramma 
bestaande uit peilbuizen, elektronische diepsonderingen en boringen op te starten, om meer 
inzicht te verkrijgen in de draagkracht, grondwaterstand en doorlatendheid van de bodem en 
om de haalbaarheid van een algemene funderingsplaat (met eventuele trekankers) aan te tonen.
In de huidige raming werd voor de beschoeiing van de bouwput rekening gehouden met een 
slibwand tot in de Ieperse klei; dit vanuit het oogpunt van de haalbaarheid van de bemaling. 
Indien het verdere grondonderzoek zou aantonen dat in het Brusseliaans zand ondoorlatende 
stoorlagen aanwezig zouden zijn, kan de diepte van de slibwand beperkt worden en zal dit 
resulteren in een aanzienlijke besparing.

STABILITEIT

Ontwerpen is een integraal proces van afwegen van keuzes. Keuzes die zorgvuldig dienen te 
worden gemaakt in onderling overleg tussen de verschillende disciplines en partijen. Aspecten 
als flexibiliteit, duurzaamheid, esthetiek, bouwkost en bouwsnelheid spelen hierbij op het gebied 
van stabiliteit  een belangrijke rol. Onderstaande nota licht het structurele concept voor het 
gebouw hieromtrent toe.

HOOFDVOLUME - TOREN
Wat betreft het hoofdvolume, werd geopteerd voor een skeletstructuur: een vlakke nagespannen 
betonplaat, eventueel voorzien van gewichtsbesparende elementen, ondersteund door een 
doordacht grid van betonkolommen. De stijve betonkernen (trappen en liften) garanderen de 
windstabiliteit. Waar nodig zullen (verdeuvelde) uitzettingsvoegen worden voorzien.

Deze structuur biedt een aantal belangrijke voordelen:
- de vloerplaat heeft een vlakke onderzijde waardoor horizontaal transport van onder andere 
technische kanalen onbeperkt is
- de dimensies van het kolommengrid zijn gekozen met het oog op een grote indelingsvrijheid en 
flexibiliteit voor de kantoorfuncties. Er zijn geen dragende wanden en het plafond is ‘balkenvrij’ 
waardoor de ruimte zeer gemakkelijk een nieuwe indeling kan toegekend worden. Bovendien 
volgt uit het grid onmiddellijk een efficiënte indeling van de parking.
- het gebruik van beton is aangewezen omwille van zijn hogere geluidsdempende eigenschappen, 
hoge thermische massa en natuurlijke brandweerstand. Het betonnen skelet kan beschouwd 
worden als een neutrale dragende structuur met hoge duurzaamheid.
- het gebruik van naspanning en/of lichtgewicht elementen resulteert in een relatief lichte plaat, 
rekening houdende met de overspanning. Dit heeft een gunstige impact op zowel bouwhoogte 
als funderingssysteem.
- gezien het repetitief karakter is een snelle en economische uitvoering mogelijk.

Intrinsiek aan het wedstrijdprogramma zijn uiteraard de opnamestudio’s. Gezien hun 
locatie onderaan in het gebouw, dienen een aantal kolommen van het grid opgevangen en 
getransfereerd te worden naar de onderliggende verdiepingen. Dit wordt gerealiseerd door 
middel van verdiepingshoge betonwanden in de verdieping boven de studio’s. 
De kolommen boven de kleinere studio’s Sport en Ketnet zullen worden overgedragen door 
middel van transferbalken.

Ook voor de kleine toren wordt geopteerd voor een nagespannen plaat met gewichtsbesparende 
elementen. Omwille van de aanwezigheid van de studio en het inrittencomplex onder het 
gebouw werd het aantal kolommen tot het absolute minimum beperkt. Uiteraard gelden voor 

werkmaquette 1/200
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SCHADUWSTUDIE

21 maart / 21 september - 9 uur 21juni - 9 uur 21 december - 9 uur

21 maart / 21 september - 13 uur  21 juni - 13 uur  21 december - 13 uur

21 maart / 21 september - 17 uur 21juni - 17 uur 21 december - 17 uur



— 33 —

Nieuwe huisvesting VRT

de hoogste standaarden inzake opname en uitzendomgeving. Traditiegetrouw resulteerde dit 
in ruimtes die met zware massieve wanden uitgerust werden en zwaar akoestisch geïsoleerd 
worden t.o.v. gebouwtechnieken, buitenlawaai en andere hinderende activiteiten in het 
gebouw. Technologische innovaties in de hedendaagse uitzendsector hebben ertoe geleid dat 
live uitzendstudios gemaakt kunnen worden van ruimtes die oorspronkelijk uitgerust zijn met 
lichtere en minder performante akoestische voorzieningen zonder toe te geven aan de meest 
vooruitstrevende normen in de uitzendsector. 

Ons ontwerpvoorstel voor het nieuwe omroep gebouw verenigt in zich een groot aantal 
akoestische principes:

- Isolatie door massa: Een robuuste, eerlijke structuur met hoge geluidsisolatie ter hoogte van de 
lagere niveaus deels onder de grond, naar wens invulbaar door de bouwheer en vlot toegankelijk. 
- Gebruik van open, vaak publieke, ruimtes (wintertuin, publieke inkomzone, kiosk) als 
geluidsbuffers.
- Doos-in-doos constructies voor een hoog akoestisch comfort in de studio en uitzendzones. 
Hoge verdiepingshoogtes geven de flexibiliteit om doos-in-doos constructies (dubbele vloeren 
en plafonds ) naar wens in te plannen .
- Een kantooromgeving waaruit samenhorigheid spreekt, maar die via absorberende afwerkingen 
toelaat om lawaaierigheid te controleren. 
- Lichte, hoogperformante, verplaatsbare wanden op de hogere niveaus in het hoofdgebouw 
en het torengebouw om maximale flexibiliteit te bevorderen tussen kantoorfuncties en 
ondersteunde productie- en regie zones. 
- Stille technische installaties: primaire dempers om ventilatorgeluid te dempen, secundaire 
dempers voor de overspraak. Bij hoge debieten worden de stromingsnelheden laag gehouden 
via plenums in de verhoogde vloer en plafonds. 
- Akoestische beglazingen voor geluidsgevoelige ruimtes aan de gevel. De performantie van de 
beglazingen worden in een latere ontwerpfase aan de hand van metingen op punt gesteld. 

Het is van belang dat de VRT de keuze heeft om binnen het gebouw te experimenteren met 
traditionele, akoestisch hoog performante ruimtes en met meer open, minder performante 
ruimtes. 
Als deel van het ontwerpproces zal ons team samenwerken met de VRT om de functionaliteit en 
zo het akoestisch eisenpakket van de toekomstige uitzendzones verder te optimaliseren. 

De eventspace, kiosk, inkomhal en bistro vormen het hart van het nieuwe  VRT–gebouw. We 
beogen met deze ruimtes een akoestische, levendige omgeving van gemeenschappelijke 
activiteiten tussen verschillende groepen, zonder daarmee de aanpalende werkzones te 
verstoren. We bereiken dit door het voorzien van open gemeenschappelijke ruimtes waar we 
met een goed gebruik van absorberende afwerkingen lawaaihinder tegengaan. 

TV-STUDIO’S

De twee grote tv-studio’s (wissel & actua)  hebben een grote zichtbaarheid vanuit de lobby, 
de drie hoofdingangen, decor-, talent- en publiekstoegang, zijn via akoestische (schuif)deuren 
en sassen akoestisch geïsoleerd. De grote akoestische deuren kunnen verticaal of horizontaal 
bewegen volgens de bewegingsmogelijkheden langs de muren en maken de studio’s via de 
helling (niveau  -1 ) vlot toegankelijk voor decors. Om de geluidsindringing en uitstraling te 
controleren worden doos-in-doos constructies voorzien met een zwevende vloer en zware 
wanden. De bouwdelen realiseren een geluidsverzwakking van RW => 65 dB, voldoende om de 
akoestische eisen conform het bestek te realiseren.
De twee kleinere tv-studio’s op niveau 0 (Ketnet, Live …) zullen dezelfde akoestische principes 
volgen als de grote studio’s, maar dit met een vastere inrichting. De wanddelen worden 
hier uitgerust uit deels zwaarder metselwerk of prefab beton in combinatie met lichtere 
gipskartonnen wanden. Ook hier maken akoestische deuren de toegang tot de naastliggende 
omgeving mogelijk. 
Voor de studio’s worden robuuste, geluidsabsorberende afwerkingen toegepast over het gehele 
wand en plafondoppervlak en dit geïntegreerd met de bekabeling en andere technische eisen. 
Om elke vorm van overspraak te vermijden zal elke studio additioneel een eigen luchtgroep 
hebben.  

                     Typische TV studio

TECHNIEKEN & AKOESTIEK

BOUWFYSISCH COMFORT - ALGEMEEN

Vanuit de sociale dimensie van de duurzaamheid is een aangenaam comfort en een gezond 
binnenklimaat voor de gebouwgebruikers heel belangrijk. Dit comfort laat zich vertalen in 4 
subdomeinen: thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel comfort en  akoestisch comfort.

Voor dit project zijn er een aantal heel specifieke gebruikers gebonden prestatie-eisen van 
toepassing, in het bijzonder op het vlak van akoestiek. 

BOUWFYSISCH COMFORT – THERMISCH COMFORT

De meeste gebruikersruimten krijgen een klimaatklasse II, een comfortabel normaal thermisch 
comfort (NBN EN 15251). Dit stemt overeen met een gemiddelde operatieve temperatuur van 
21°C ± 1°C in de winter, en 25°C ± 1°C in de zomer. Dit is in overeenstemming met de lokaal 
specifieke eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen. 

BOUWFYSISCH COMFORT – LUCHTKWALITEIT

Een duurzaam gebouw moet niet alleen een energiezuinig gebouw zijn, maar bovenal een 
gezond gebouw. De minimale binnenluchtkwaliteit in de meeste gebruikersruimten zal klasse 
IDA 2 zijn (NBN EN 13779). Concreet zal er op de werkplekken b.v. in 45 m3/h verse lucht per 
persoon worden voorzien en in de vergaderzalen minimaal 40 m3/h/persoon. 

Naast de aanvoer van verse lucht is ook de relatieve vochtigheid van de binnenlucht van belang. 
Droge lucht kan o.a. de ogen en de luchtwegen prikkelen. Daarom zal in de werkruimten een 
minimale relatieve vochtigheid van 40% worden gewaarborgd door middel van een bevochtiging 
van de ventilatielucht in de centrale luchtgroepen. In de zomer is het vochtgehalte van de 
verse lucht vaak te hoog indien er in het gebouw actief gekoeld wordt. Daarnaast zijn te hoge 
relatieve vochtigheden van de binnenlucht ook nefast voor het comfort van de werknemers. Om 
de relatieve vochtigheid op de werkplekken onder de 70% te kunnen houden zal in de warme 
maanden de verse buitenlucht in de centrale luchtgroepen eerst worden gedroogd vooraleer de 
lokalen te worden ingeblazen.

BOUWFYSISCH COMFORT – VISUEEL COMFORT

Het visueel comfort in een lokaal wordt o.a. bepaald door een goed op de specifieke activiteiten 
afgestemde kunstverlichting. Deze comfort- en prestatie-eisen voor de kunstverlichting waaraan 
het ontwerp zal voldoen worden beschreven in de NBN EN 15251 en NBN EN 12464. Daarnaast 
wordt het visueel comfort bevordert door een goede daglichttoetreding op de werkplekken en 
een goed visueel contact met de buitenomgeving van het gebouw. Een doordacht ontwerp van 
de gevels en vides in het gebouw zorgen voor een optimale daglichttoetreding op de werkplekken. 
Een vlekkenplan van de daglichttoetreding voor niveau +3 en +4 worden in nevenstaande figuren 
weergegeven. Op niveau +3 wordt een gemiddelde daglichtfactor van 3,75% behaald in de 
zones voor de landschapskantoren, voor niveau +4 is de gemiddelde daglichtfactor 4,18%.  Deze 
waarden liggen ruim boven de aanbevolen gemiddelde daglichtfactor van 2% voor kantoren.

Met de layout van de werkplekken wordt er maximaal met deze daglichtzones rekening  gehouden: 
de generieke werkplekken worden bij voorkeur in de daglichtzones voorzien, de activiteiten die 
weinig of geen direct daglicht vergen worden in de middenzones voorzien. 

AKOESTISCH COMFORT
De holistische ontwerpaanpak van ons team garandeert een modern akoestisch comfort, geënt 
op de leest van het nieuwe werken en een altijd veranderende hoogtechnologische, audiovisuele 
omgeving. Het verzoenen van het akoestisch comfort met duurzaam bouwen en met esthetische 
bouwoplossingen vraagt om een geïntegreerde aanpak vanaf de eerste stappen van het ontwerp. 

De studio- en productiefaciliteiten van het nieuwe gebouw in ons ontwerpvoorstel voldoen aan 
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Akoestische afwerkingen bestaan uit een verhoogde houten vloer, geluidsdiffuserende houten 
muren en laag frequente absorptie in het plafond . Variabele akoestische afwerkingen worden 
aan de muur voorzien in de vorm van glijdende/afgehangen panelen of gordijnen. Hoog 
absorberende afwerkingen zullen in de regiekamer en de kleine opnamestudio voorzien worden. 
De studio is een doos-in-doos constructie in metselwerk of beton, terwijl de regie en de kleine 
opnamestudio uitgerust zullen worden als een doos-in-doos constructie op individuele 
zwevende betonnen sokkels. 

Koningin Elizabeth muziek kapel - nagalmtijd 1.2 s

Koningin Elizabeth muziek kapel - nagalmtijd 1.4 s

NIEUWSSTUDIO

De nieuwsstudio is een dubbel hoge ruimte met een aantal verschillende settings/desks, 
verspreid over de ruimte. Het gebruik van hoogwaardige persoonlijke microfoontjes voor de 
nieuwsankers maakt het mogelijk om een meer open ruimte te creëren die transparanter is naar 
de aanpalende nieuwsdienst. 

De primaire desk van het nieuwsanker kan, indien gewenst,  zodanig gepositioneerd worden dat 
de achtergrond van de bruisende nieuwsredactie kan doorschemeren, alsook de vele schermen 
van de regie die uitgerust wordt met een beglaasde achterwand. Een mobiele wand maakt het 
mogelijk om de nieuwsstudio volledig af te sluiten indien gewenst. 

De grenzen van de nieuwsstudio zullen ontworpen worden om lawaaihinder van boven, onder en 
buiten te vermijden. Een zwart absorberend plafond en geluidsabsorberende wandafwerkingen 
zullen een goed gecontroleerde uitzendomgeving mogelijk maken. De nieuwsdienst zal een 
uitstekend geluidsabsorberend plafond hebben, wat in combinatie met tapijt de mogelijkheid 
biedt om ‘on-desk’ bulletins of ‘just in’ items te brengen. 

HOGERE KANTOOR-, (POST)PRODUCTIE- EN RADIONIVEAUS: 
AKOESTISCH COMFORT VS. RUIMTELIJKE UITWISSELBAARHEID

De basiskeuzes in het ontwerp laten een maximale ruimtelijke uitwisselbaarheid toe ter 
hoogte van de kantoorniveaus en de naastliggende audiovisuele functies in het hoofdvolume 
(post productie, radiostudies, inleescellen, ...). In basis worden lichte verplaatsbare wanden 
(geluidverzwakking Rw = 46- 65 dB) voorzien, gemonteerd tussen een hoog performante 
verhoogde vloer en een zeer open absorberende plafond. Concreet betekent dit dat een 
opwaardering van gewone kantoorruimte naar een betere geïsoleerde ruimte  minimale 
aanpassingen vraagt: 
- Opwaarderen van deuren en wanden door toevoegen van platen aan de bestaande wanden. 
- Opwaardering en toevoegen van akoestische barrières (minerale wol t.e.m. gipskartonschotten 
boven de wanden).
- Indien relevant toevoegen van absorberende afwerking. 
- Indien relevant toevoegen van additionele koeling met de nodige akoestische maatregelen. In 
basis worden de ruimtes statisch gekoeld waardoor er geen lawaaihinder is. 

De kantoorzones voldoen aan comfortniveau 2 volgens de richtlijn “ Waardering van 
kantoorgebouwen” 

RADIOSTUDIO’S EN POSTPRODUCTIE

De radiostudio’s zijn gelokaliseerd op de hogere niveaus in het hoofdgebouw, verweven met 
de kantoorfuncties waar de uitzendingen worden voorbereid. Sommige van de studio’s zijn 
zelfstandig opererend, andere zullen opereren met aanpalende controleboxen en studio’s, 
eventueel visueel verbonden via onafhankelijke dubbele vensters.
De radiostudio’s zullen voornamelijk gebruikt worden voor spraak en zullen uitgerust worden, 
zoals de rest van de kantoorniveaus, met lichtgewicht elementen met dezelfde performantie 
als de zwaardere uitgevoerde tv-studio’s op de lagere niveaus. De gipskartonwanden worden in 
dit geval gemonteerd tussen verlaagd plafond en een zwevende vloer (doos-in-doos).  Studio’s 
voor versterkte muziek zullen een hogere akoestische afwerkingsgraad (grotere spouwdieptes) 
krijgen vooral om laag frequent geluid te controleren.
De absorberende afwerkingen aan plafond en wanden worden verder aangevuld met tapijt.
De radiostudio’s worden geventileerd vanuit een centrale technische ruimte, en bijkomend 
gekoeld met akoestische gedempte ventilo’s. Op deze wijze wordt koelefficiëntie gemaximaliseerd 
tijdens bezetting. 
Inleesstudio’s worden volgens dezelfde principes uitgerust. Om een uitmuntende 
geluidsopname-omgeving te creëren is het ontwerp gebaseerd op de eisen van de VRT, “EBU 
Tech 3276 - listening conditions for the assessment of sound programme material” - en onze 
eigen ervaring inzake. 

Afhankelijk van het gebruik zijn er verschillende types van postproductie ruimtes. Tijdens 
finaal ontwerp worden deze in samenspraak met de bouwheer op punt gesteld naargelang de 
vraag. Audio postproductie zal veelal een hoger akoestisch comfort verlangen dan de visuele 
postproductie. 
De audiovisuele regiekamers van de tv-studio’s bevinden zich op hetzelfde niveau, wat een 
vlotte toegang mogelijk maakt tijdens het productieproces. Deze kamers worden uitgerust als 
gipskartonnen doos-in-doos contructies met zwevende betonnen vloeren. 

HQ OPNAMESTUDIO’S EN REGIE

De Multi track studio wordt gebruikt voor  opnames en ( zeer occasioneel ) optredens van kleine 
ensembles met een variabele zaalakoestiek. Gebaseerd op de dimensies van  ongeveer  14mx7m 
en 6.5m hoog, is deze bruikbaar voor opname van kamergroepen met strijkkwartetten, piano, 
solisten en kleine koorgroepen. Ze zal niet voldoen om volledige orkesten te accommoderen, 
gezien de grote hoeveelheid absorberende oppervlakte zou leiden tot een ruimte die akoestisch 
te droog is. 

Typische layout inleesstudio/ nieuwsstudio Typische layout audioregio en montage
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DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG - PASSIEVE ENERGIEMAATREGELEN

De thermische bouwschil van alle verwarmde en geklimatiseerde ruimten zullen minimaal 
voldoen aan de maximale U-waarden zoals opgenomen in het Brussels Wetboek van Lucht, 
Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) voor gebouwen met een Andere Specifieke Bestemming. 
Bijzondere aandacht zal in het ontwerp besteed worden aan een goede detaillering om potentiële 
koudebruggen in het ontwerp te vermijden. De belangrijkste U-waardes uit het ontwerp zijn in 
onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel U-waarden

De beglazing wordt in het ontwerp voorzien in een dubbele beglazing, geplaatst in energetisch 
performante raamprofielen. Toepassing van een driedubbele beglazing in een passief schrijnwerk 
heeft voor dit project weinig zin. Door de geplande activiteiten in het gebouw zullen de netto 
energiebehoeften voor verwarming al vrij laag zijn en zal het gebouw bovendien gedurende het 
grootste deel van het jaar een koelvraag hebben. Onder deze randvoorwaarde is het dan ook niet 
echt zinvol om te investeren in een super isolerend ‘thermos’-gebouw. De beschikbare middelen 
kunnen zinvoller besteed worden aan het voldoende fris houden van het gebouw in plaats van in 
het verder minimaliseren van de warmtevraag door in (dure) passieve ramen te gaan investeren. 

Door het hoofdvolume in het midden breder te maken en aan de uiteinden smaller, werd de 
compactheid van het gebouw verhoogd. De raampercentages in de zuidelijk georiënteerde 
gevels werden hoger genomen dan in de meer noordelijk georiënteerde gevels. Hierdoor kan 
het gebouw in de wintermaanden meer profiteren van de gratis zonnewarmte en verliezen we 
aan de noordelijke zijde minder warmte doorheen de meer gesloten gevels. Door de noordelijke 
gevel van het hoofdvolume te laten knikken naar respectievelijk de NO en NW-oriëntatie, krijgen 
deze noordelijke gevels ’s morgens en respectievelijk ’s avonds ook direct zonlicht waardoor het 
comfort van de werkplekken aan deze gevels hoger wordt. 

Een dynamische buitenzonnewering op de bezonde gevels houdt in de warme maanden de 
zonnewarmte uit het gebouw, terwijl deze in de koude maanden de zon toelaat het gebouw gratis 
op te warmen. De brede gevel van het hoofdvolume op het zuiden is maximaal beglaasd voor 
een geoptimaliseerd visueel comfort op de werkplekken. De brede terrasvloeren op deze gevel 
zorgen in de zomer voor een afscherming tegen de directe zonnestraling, maar laat in de winter 
nog voldoende zonnewarmte tot in het gebouw doordringen. Een bijkomende dynamische 
buitenzonnewering geïntegreerd, in deze gevel, zorgt op de warme dagen voor bijkomende 
afscherming van de werkplekken tegen de zonnewarmte. 

Een goede luchtdichtheid van de bouwschil beperkt de energieverliezen en verhoogt het 
comfort van de gebouwgebruikers. Dit vergt o.a. een correcte detaillering van de aansluitingen 
van het schrijnwerk. Als ontwerpeis wordt voor de buitenschil een luchtdichtheidseis van 
maximaal n50 ! 0,6 Vol/uur vooropgesteld. Bij oplevering van het gebouw zal de luchtdichtheid 
van de bouwschil in situ getest worden door middel van een blowerdoortest op het thermisch 
beschermd volume van het gebouw. 

Constructiedeel beschermd volume U_max U_ontwerp R_min R_ontwerp
[W/m2K] [W/m2K] [m2K/W] [m2K/W]

Vensters (profiel + glas) 1,80
Ramen 1,40

Gordijngevel 1,60

Beglazing 1,10 1,00

Daken en plafonds 0,24 0,15

Gevels 0,24 0,15

Muren in contact met de grond 1,50 2,00

Vloeren in contact met de buitenomgeving 0,30 0,15

Vloeren boven kelder / garage 0,30 0,20

PERFORMANCE / EVENT SPACE

De eventruimte vormt in ons ontwerpvoorstel de fundamentele link tussen de VRT en hun 
publiek. Onze eventruimte bestaat uit een flexibele, compartimenteerbare ruimte samen met 
de kiosk. De ruimte biedt de omroep de mogelijkheid om optredens in te richten voor een 
groot publiek, alsook om deelgenoot te worden in het gemeenschapsleven. De ruimte zal deels 
publiek stadsplein zijn, alsook ‘found space’ . Het is geen doelbewust ontworpen concertzaal/
auditorium maar verwijst naar de informele sfeer van een open ruimte die gebruikt wordt voor 
publieke evenementen. 
De ruimte maakt gebruik van een groot volume om  een akoestiek te bieden waarin klassieke 
concerten kunnen plaatsvinden. De omringende zichtgalerij zorgt voor de noodzakelijke 
ondersteunende reflecties, die ons onderdompelen in de akoestische beleving. Verplaatsbare, 
draagbare screens zorgen voor een visuele link en focus, alsook voor akoestische ondersteuning. 
De bovenliggende gallerij, de balkons en het plafond met een geprofileerde structuur en een 
verzonken delen (cassettes), verzorgen de geluidsdiffusie in de ruimte. 
Voor concerten en evenementen met electronisch versterkte muziek, kunnen absorberende 
panelen gemonteerd worden aan het bovenste niveau met het doel om een gedeelte van het 
geluid te absorberen en de klaarheid en verstaanbaarheid van het optreden te verhogen. 
Ophangpunten voor licht, geluid en andere technieken zullen beschikbaar en toegankelijk 
zijn vanaf de gelijkvloerse verdieping en de balkons. De zijwaartse openingen verhogen de 
doorwaadbaarheid en nodigen het publiek uit naar het event, maar kunnen afgeschermd worden 
om zo  lawaaihinder af te schermen naar de aanpalende buren. 
De ruimte behoudt steeds zijn directe connectie met het omliggende park. Lawaai vanuit 
het park (spelende kinderen, vliegtuigen, ...) wordt niet gecontroleerd. Dit ligt in lijn met de 
publieksverwachting van een buitenruimte en werkt niet storend zolang de visuele link met de 
omgeving blijft. 

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG - ALGEMEEN

Het ontwerp is gericht op een duurzaam en energiezuinig gebouw. Om dit te realiseren zijn 
een aantal duurzame ingrepen in het gebouw en zijn technische uitrustingen geïntegreerd 
en dit vanaf hun eerste conceptfase. Deze ingrepen kunnen we opdelen in passieve en actieve 
maatregelen en zijn gebaseerd op het TRIAS ENERGETICAS principe. Dit principe geldt zowel 
voor energie, water als voor ruimte en materiaal. Voor energie vertaalt dit principe zich in het 
volgend stappenplan:
- maximale reductie van de energievraag;
- maximaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
- efficiënt gebruik van fossiele energiebronnen voor de resterende energievraag.

Vertrekkend vanuit dit stappenplan en het gewenste comfort voor de gebouwgebruikers is dit 
vertaald naar een duurzaam, betrouwbaar en energiezuinig installatieconcept en dit in respect 
met de gewenste flexibiliteit in het gebouw. 
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In deze ontwerpfase hebben de ontwerpers drie mogelijke energieconcepten in detail 
onderzocht. De bouwkundige randvoorwaarden voor de drie concepten zijn hierbij dezelfde 
gehouden, alsook de keuze van de eindelementen. In deze aanpak vertrekken we dus van een 
bouwvolume en bouwschil die al energetisch zijn geoptimaliseerd door de integratie van 
de hiervoor beschreven passieve energiemaatregelen en een keuze van eindelementen en 
energiedistributie bepaald door de functies in het gebouw en het na te streven comfort voor zijn 
gebouwgebruikers. Alleen de primaire installaties voor de productie van warmte en koude zijn 
dan nog de variabelen. De volgende drie energieconcepten zijn bestudeerd:

- standaard energieconcept
- eco-standaard energieconcept
- eco-innovatief energieconcept

In het standaard energieconcept ligt de focus vooral op een lage initiële investeringskost en 
minder op het minimaliseren van de globale kost. In het eco-standaard energieconcept wordt 
er geïnvesteerd in meer energie-efficiënte systemen om tot een lagere globale kost voor de 
beschouwde levensduur van het gebouw te kunnen komen. De voorgestelde concepten worden 
vandaag al courant geïmplementeerd in duurzame en energie-efficiënte gebouwen. In het 
derde concept, het eco-innovatieve energieconcept, wordt de globale kost onderzocht van een 
mogelijk innoverende concept dat state-of-the art is en vooruitloopt op de verwachte evolutie 
op het vlak van duurzaamheid. Alle drie de concepten dienen te voldoen aan de huidige EPB-
voorschriften zoals opgenomen in het BWLKE. 

In deze studie zijn drie onderling erg verschillende concepten geanalyseerd. De belangrijkste 
parameters voor ieder concept zijn in de tabel weergegeven.
 
Tabel: overzicht van de conceptparameters TCO-analyses.

De achterliggende redenering voor ieder conceptvoorstel is in de TCO-bijlage uitvoerig 
beschreven. De energieverbruiken zijn gebaseerd op de resultaten die bekomen zijn uit 
dynamische energiesimulaties. De energieverbruiken per typeconcept zijn in de volgende tabel 
samengevat. 

BASISPARAMETERS TCO-concepten STANDAARD ECO-STANDAARD ECO-INNOVATIEF

PRODUCTIE WARMTE & KOUDE

condenserende aardgasketels X X X

warmtekrachtkoppeling WKK X

warmtepomp water / water X X

geothermisch energieopslagveld X

recuperatie warmte datacenter X X

brandstofcel X

compressiekoelmachine EER 4,50 EER 5,00 EER 5,50
ESEER 5,00 ESEER 5,50 ESEER 6,50

chiller met turbocompressor X

freechilling X X X

sorptiekoelmachine X

droogkoelers X X adiabatisch

VENTILATIE

warmterecuperator warmtewiel warmtewiel sorptiewiel

rendement warmterecuperator 75% 80% 80%

freecooling X X X

bevochtingssysteem verse lucht gasgestookt gasgestookt adiabatisch

VERLICHTING

TL-verlichting X

LED-verlichting X X

daglichtsysteem trappen / inrit X

PRODUCTIE ELEKTRICITEIT

fotovoltaïsche zonnepanelen X

warmtekrachtkoppeling X

brandstofcel X

Voor het verlaagd plafond boven de werkplekken worden geperforeerde plafondpanelen 
voorzien. Hierdoor blijft de betonnen vloermassa boven de werkplekken toegankelijk. Dankzij 
haar thermische inertie zorgt deze betonmassa ervoor dat de interne energiepieken in de 
kantoren worden afgevlakt, waardoor er op de warmste momenten minder moet  worden gekoeld 
om eenzelfde comfort voor de werknemers te kunnen waarborgen. Dit komt het comfort van 
de gebouwgebruikers ten goede, maar zorgt ook voor een lager globaal energieverbruik in het 
gebouw.   

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG – ACTIEVE MAATREGELEN

Naast de passieve maatregelen zal de vraag naar energie in het gebouw verder geminimaliseerd 
worden door o.a.:

- valorisatie restwarmte datacentra voor de gebouwverwarming;
- integratie van freecooling en freechilling in het klimatisatieconcept;
- verwarmingselementen werkend op een lage verwarmingswatertemperatuur (lokalen 
hydraulische naverwarmingsbatterijen op de pulsiekanalen);
- koeling op een hoge temperatuur (statische koelbalken geïntegreerd in het plafond);
- toerentalgeregelde pompen op de hydraulische kringen;
- een correcte en dynamische hydraulische uitbalancering van de hydraulische kringen;
- een doorgedreven isolatie van alle hydraulische circuits;
- mechanische balansventilatie met een performante warmterecuperatie;
- vraag gestuurde ventilatie in de lokalen met een grote bezetting en die niet continu gebruikt 
worden;
- toerentalgeregelde ventilatoren;
- een goede luchtdichtheid van de luchtkanalen;
- adiabatische bevochtiging van de lucht met een minimum aan energie input;
- …

Het elektrisch verbruik wordt gereduceerd door:
- een veralgemeende toepassing van LED-verlichtingsarmaturen;
- daglichtsturing verlichting in de daglichtzones;
- werkplekverlichting in de burelen;
- aanwezigheidsdetectie in de niet-permanente bezette ruimten (b.v. sanitaire ruimten);
- het naar binnen geleiden van daglicht in de trappenkokers via glasvezels;
- liften met een energiezuinige (a)synchrone axiale motor;
- …

De vraag naar primaire energie wordt verder gereduceerd door een energie-efficiënte 
energieproductie en -verdeling en de integratie van de innovatieve brandstofceltechnologie in 
het duurzame concept in combinatie met een sorptiekoelmachine.

De belangrijkste weerhouden maatregelen worden in de volgende paragrafen over de 
gebouwinstallaties verder onderbouwd en toegelicht. 

VERWARMING, KOELING EN VENTILATIE – ENERGIECONCEPTEN
Vanuit comfort en energetische overwegingen hebben de ontwerpers geopteerd om de warmte 
en koude in het gebouw telkens op twee verschillende temperatuurregimes te  verdelen. Door 
deze opsplitsing kan de productie van warmte en koude efficiënter afgestemd worden op de 
specifieke energiebehoeften van de eindverbruikers en kunnen meer duurzame energiebronnen 
in het concept worden geïntegreerd. De belangrijkste toepassingsgebieden voor ieder 
hydraulisch netwerk zijn in de tabel weergegeven. 

Tabel: overzicht van de verschillende hydraulische circuits

Voor de ventilatie wordt in een centrale mechanische balansventilatie met warmterecuperatie 
voorzien, met de mogelijkheid om de open landschapskantoren in het tussenseizoen door middel 
van een dwarsventilatie op een natuurlijke manier te ventileren (een ‘hybrid’ ventilatieconcept). 
 
De productie van energie voor verwarmen en koelen kan op vele manieren gebeuren. Het 
weerhouden energieconcept voor het gebouw heeft echter niet alleen een grote impact op de 
bouwkost van het project, maar ook op de exploitatiekosten gedurende de vele gebruiksjaren 
van het gebouw. Een TCO-analyse (Total Cost of Ownership) van een energieconcept biedt een 
tool om de globale kosten van de investeringen en exploitatie gedurende de gebruiksduur van 
het gebouw te evalueren. Door de globale kost van verschillende concepten te berekenen en 
onderling te vergelijken, kan het voor de bouwheer het economisch meest voordelig concept 
worden weerhouden. 

Hydraulisch systeem Temperatuur- Toepassing project
regime

Verwarming op lage temperatuur LTV 45 - 35 °C Lokale naverwarmingsbatterijgen ventilatielucht

Verwarming op hoge temperatuur HTV 70 - 50 °C Productie sanitair warm water (douches, …)
Verwarmingsbatterij luchtgroepen

Koeling op lage temperatuur LTK 8 - 14 °C Ventiloconvectoren koeling specifieke ruimten
Koelbatterijen luchtgroepen (o.a. drogen lucht)

Koeling op hoge temperatuur HTK 15 - 18°C Statische koelbalken
14 - 20 °C Klimaatkasten datacenters
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VERWARMING, KOELING EN VENTILATIE – ECO-INNOVATIEF 
ENERGIECONCEPT

In het weerhouden eco-innovatief energieconcept is de brandstofcel de centrale energiebron 
voor het project. De brandstofceltechnologie is een innoverende technologie met heel wat 
toekomstperspectieven, ook voor integratie in de gebouwinstallaties. Na een meer experimentele 
fase in industriële projecten worden vandaag in Europa de eerste commerciële installaties 
in tertiaire gebouwen in gebruik genomen. Voorbeelden hiervan zijn de reeds operationele 
installaties in o.a. het nieuwe Federaal Ministerie voor Onderwijs en Onderzoek in Berlijn (2014) 
en het gemengd commercieel project Regent Street Q3 in Londen (2013). Dit toont aan dat 
deze technologie vandaag klaar is voor een betrouwbare implementatie in gebouwen, ook voor 
projecten in België. 

In een brandstofcel wordt via een elektrochemisch proces chemische energie die vrijkomt bij de 
oxidatie van een gasvormige brandstof direct omgezet in elektriciteit en warmte, zonder enig 
verbrandingsproces. Deze technologie biedt heel wat voordelen:
- efficiëntere productie van elektriciteit (rendement 47% ± 2%)
- warmte op hoge temperatuur 400 à 450°C beschikbaar voor cogeneratie
- significante reductie van de CO2-emissie  
- praktisch geen emissie van polluenten (NOx, SOx)
- heel betrouwbaar productieproces
- geen draaiende onderdelen 
- geen trillingen bij werking van de installatie
- laag geluidsniveau van de installatie

De warmte die uit het brandstofcelproces kan gerecupereerd worden heeft een hoge temperatuur. 
Deze kan aangewend worden om op een duurzame manier koude te produceren d.m.v. een 
sorptiekoelmachine. In een sorptiekoelmachine wordt via een chemisch proces van verdampen 
en condenseren koude geproduceerd, aangedreven door warmte en niet door elektriciteit. Deze 
koude kunnen we aanwenden om o.a. de datacentra mee te koelen. Omdat deze datacentra het 
jaar rond een koelvraag hebben, kan de brandstofcel ook het hele jaar doorwerken om warmte 
aan te leveren voor de koeling van deze centra. Als nevenproduct krijgen we een massa duurzame 
elektriciteit ter beschikking die we in het gebouw zelf kunnen gebruiken.

 Tabel: overzicht van de energieverbruiken van toepassing in de TCO-analyses.

De gedetailleerde TCO-berekeningen van de Globale Kost zijn in bijlage opgenomen. In 
onze berekeningen hebben we geen rekening gehouden met mogelijke subsidies, groene 
stroomcertificaten of ecologiesteun voor innoverende en energiebesparende investeringen. 
Wegens het huidig politiek klimaat van steeds meer besparingen in alle domeinen, zijn heel wat 
subsidie- en steunkanalen van vandaag op korte tot middellange termijn heel onzeker geworden. 
Het zou nu dan ook erg onverstandig zijn om investeringsbeslissingen vandaag te baseren op 
middelen die er over 2 of 3 jaar bij ingebruikname van de installaties niet meer zouden bestaan. 
Mochten die dan wel nog bestaan, dan is dan alleen maar in het voordeel van de bouwheer. De 
TCO-analyses resulteerden in de volgende resultaten. 

Tabel: samenvatting Gobale Kost TCO-analyses.

Grafiek: samenvatting Globale Kost TCO-analyses.

Door de integratie van het energieconcept in het energiemasterplan van de site is het eco-
innovatieve concept het meest voordelig concept voor de bouwheer. Door de schaalgrootte van 
de nieuwe ontwikkelingen op deze site en de geplande gemengde functies, is de uitbouw van een 
duurzaam warmtenetwerk van de vierde generatie immers een realistisch objectief. Vanuit de 
Gewestelijke Overheden, waaronder ook de Vlaamse, wordt bovendien de uitbouw van nieuwe 
warmtenetwerken ondersteund in het kader van de Europese duurzaamheidsdoelstellingen 
voor ons land. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat na een grondige haalbaarheidsstudie een 
warmtenetwerk op de site als duurzame energievoorziening in het toekomstig masterplan zal 
worden weerhouden. Vanuit deze overtuiging en de ambitieuze doelstellingen van de bouwheer, 
geformuleerd in zijn Programma van Eisen, heeft het ontwerpteam het eco-innovatief 
energieconcept in zijn ontwerp geïntegreerd. 

TCO - SIMULATIE ENERGIEVERBRUIK STANDAARD ECO-STANDAARD ECO-INNOVATIEF

PRODUCTIE WARMTE & KOUDE

elektriciteit [kWh/ jaar] 853.300 777.740 536.450

aardgas [kWh/jaar] 360.900 469.000 4.762.800

VENTILATIE

elektriciteit [kWh/ jaar] 898.000 911.500 913.650

aardgas [kWh/jaar] 13.500 13.500 0

VERLICHTING

elektriciteit [kWh/ jaar] 1.995.000 1.382.400 1.348.400

LEIDINGWATER & GRIJS WATER

elektriciteit [kWh/ jaar] 2.920 4.321 71.232

leidingwater [m3/jaar] 30.771 20.187 16.542

grijswater [m3/jaar] 0 3.327 10.801

PRODUCTIE ELEKTRICITEIT

elektriciteit [kWh/ jaar] -332.250 -2.025.000

VERKOOP RESTWARMTE

warmte [kWh/jaar] 0 0 -2.500.000

TCO - GLOBALE KOST STANDAARD ECO-STANDAARD ECO-INNOVATIEF
[EUR] [EUR] [EUR]

Initiële investeringskost 17.117.000,00 19.134.000,00 20.576.000,00

Periodieke investeringskosten 9.031.000,00 9.965.000,00 10.976.000,00

Restwaarde investeringskosten -6.703.000,00 -7.332.000,00 -7.745.000,00

Exploitatiekosten 9.179.000,00 10.154.000,00 11.886.000,00

Energie- en waterkosten 13.585.000,00 9.993.000,00 5.933.000,00

TOTAAL GLOBALE KOST 42.208.000,00 41.914.000,00 41.625.000,00
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De sorptiekoelmachine kan slechts een deel van de koelvraag van de datacentra en comfortkoeling 
dekken. In plaats van deze overtollige warmte via de koelmachines naar de buitenlucht af te 
voeren, kunnen we deze warmte recupereren om het gebouw in de winter op een meer duurzame 
manier te verwarmen. 
 

Principe van een sorptiekoelproces

Het Programma van Eisen omvat o.a. de bouw van vier middelgrote en drie kleinere datacentra. 
Het klimatiseren van deze ruimtes vergt heel wat energie. Doordat het temperatuurniveau 
van het koelwater uit de datacentra echter te laag is om voor het gebouwverwarmingssysteem 
op lage temperatuur in aanmerking te komen, dient het energieniveau ervan tot een hoger 
temperatuurniveau opgewaardeerd te worden door middel van een elektrische warmtepomp 
(WP). Door de relatief hoge, constante temperatuur van het koelwater uit de datacentra kan dit 
met een heel hoge COP en energie-efficiëntie gebeuren, ook in de winter. Door de werking van 
de warmtepomp koelt het opgewarmde koelwater uit de datacentra terug af en dient er minder 
koude door de actieve koelinstallaties geproduceerd te worden. Deze gerecupereerde warmte 
kan gedurende de hele winter het grootste deel van de interne warmtevraag in het gebouw 
dekken. 

De interne warmtevraag in het gebouw is echter vrij laag, zeker in de zomermaanden, waardoor 
het gebouw op jaarbasis een groot overschot aan warmte blijft hebben. Een groot deel van de 
geplande ontwikkelingen op de site betreft residentiële projecten. Deze projecten hebben een 
belangrijke warmtevraag, maar praktisch geen koelvraag. Residentiële projecten zijn dus ideaal 
om de restwarmte van de VRT te gebruiken om deze gebouwen op een meer duurzame manier 
te gaan verwarmen. 

In het kader van een duurzaam energiemasterplan voor de hele site kan de VRT  zijn restwarmte 
dus aan het warmtenetwerk op de site verkopen waardoor er extra inkomsten voor de VRT worden 
gegenereerd. De externe investeerder van het warmtenetwerk (een private ESCO onderneming, 
Energy Service COmpany ) beheert de warmtebalans in het netwerk door middel van een smart 
thermal grid. Deze beheerder staat ook in voor de buffering van de energie op korte en lange 
termijn om op jaarbasis vraag en aanbod van warmte op de site op elkaar afgestemd te krijgen. 

Op basis van onze berekeningen zou de VRT zich zonder problemen kunnen engageren voor de 
jaarlijkse levering van 2.500 MWh warmte aan het warmtenetwerk. Met deze warmte kan men 
ongeveer 40.000 m2 woningen verwarmen, indien passieve woningen nog veel meer. Aangezien 
o.a. de uitbouw van dit warmtenetwerk en uiteindelijke afname van restwarmte door de andere 
gebruikers op de site pas na ingebruikname van het VRT-gebouw zullen kunnen plaatsvinden, 
moeten de nieuwe installaties van het VRT-gebouw ook autonoom zonder het warmtenetwerk 
kunnen blijven functioneren. Bij de dimensionering van de primaire installaties is hiermee 
rekening gehouden. 

Verder wordt in dit innovatief concept ook geïnvesteerd in een meer performante energieprestatie 
van de koelmachines. De koelmachines werken meestal slechts op deellast. Door een van de 
koelmachines uit te rusten met de innovatieve turbocor-compressor, die heel performant op 
deellast kan werken maar minder efficiënt op vollast is, kan op het seizoensgemiddeld rendement 
van de koudeproductie een opmerkelijke verbetering worden gerealiseerd.

Principe werking van een warmtewiel als recuperator in een luchtgroep

Door de droogkoelers te voorzien van een bijkomend adiabatisch koelsysteem kan de 
koelinstallatie ook bij hogere omgevingstemperaturen nog altijd in free chilling mode (zonder 
actieve koelmachine) werken, wat energiebesparend is. 
In de centrale luchtgroepen wordt een sorptiewarmtewiel voorzien als recuperator. Dit type 
van recuperator heeft niet alleen een hoog thermisch rendement, maar kan ook veel vocht 

recupereren uit de extractielucht. Hierdoor dienen we in de winter veel minder energie te stoppen 
in bevochtiging van de verse lucht. Daarnaast gaan we in de ventilatiegroepen de gasgestookte 
stoombevochtigers ook vervangen door de energie-efficiëntere adiabatische bevochtigers. De 
ventilatievoorzieningen worden uitgerust met performante filters zodat de fijne stofdeeltjes 
efficiënt uit de verse buitenlucht kunnen worden gefilterd. Een groot deel van het jaar zal de 
ventilatie in een free cooling mode kunnen werken, waarbij de verse lucht in de luchtgroepen 
geen extra verwarming of koeling behoeft voor het gewenst binnencomfort. Dit bespaart heel 
wat energie.

VERWARMING, KOELING EN VENTILATIE - KLIMATISATIECONCEPTEN

In de generieke werkomgeving wordt een ruime verhoogde modulaire vloer en een verlaagd 
plafond voorzien. Verse lucht wordt vanuit de centrale kernen in de verhoogde vloeren 
verdeeld. In zones van ongeveer 40m2 (vier werkplekken) wordt op deze verse lucht een 
kleine naverwarmingsbatterij op lage temperatuur voorzien. Via vloerroosters wordt de verse, 
voorverwarmde lucht op een lage luchtsnelheid de werkruimte binnengebracht. De vloerroosters 
kunnen eenvoudig verplaatst worden in functie van de opstelling van de werkplekken. Extractie is 
voorzien via het verlaagd plafond. Dit plafond, bestaande uit open panelen, laat toe de extractie 
volledig in het plafond weg te werken, waardoor er geen extractieroosters in het verlaagd plafond 
zichtbaar zullen zijn. 

Bij koelvraag wordt er eerst d.m.v. freecooling met buitenlucht gewerkt. Als de koelvraag 
toeneemt wordt de werkruimte gekoeld d.m.v. statische koelbalken, opgehangen boven het 
metalen open plafond. Deze koelbalken worden niet gevoed met ijswater, maar met koud 
water op 15 à 17°C. Door de thermische inertie van de betonnen vloermassa in het plafond 
toegankelijk te houden, kunnen warmtepieken getemperd worden en dient er in de ruimte 
minder hard gekoeld te worden. Dit komt het comfort van de gebruikers ten goede. 

Dit concept is een vrij kostenefficiënte installatie die weinig onderhoud vergt. Doordat het 
concept toelaat om te werken met kleine temperatuurverschillen in winter én zomer en de 
ventilatie met relatief lage luchtsnelheden kan gebeuren (principe van een verticale 
verdringingsventilatie), wordt een hoge graad van comfort op de werkplekken gegarandeerd. De 
lage luchtsnelheden staan ook garant voor een heel laag geluidsniveau van de installaties. 
Bovendien biedt het concept een goede intrinsieke flexibiliteit om zich aan te passen aan 
wijzigende noden en behoeften gedurende de levensduur van het gebouw. 

Principesnede landschapskantoren

Regiekamers en radiostudio’s krijgen hun verse lucht vanuit de centrale luchtgroepen, maar 
hebben lokaal extra koelcapaciteit ter beschikking via ventiloconvectoren. Een ringleiding 
ijswater met een voldoende reserve wordt in het centrale gedeelte van iedere generieke werkvloer 
voorzien. In functie van een wijzigende layout op de werkvloer (b.v. een radiostudio die later op 
een andere locatie zou worden geïnstalleerd) zal er via deze ringleiding steeds extra koelwater op 
korte afstand beschikbaar zijn. 
Bijzondere aandacht wordt hier besteed aan een performante demping van het installatielawaai 
en lage luchtsnelheden.

De TV-studio’s en HQ-opnamestudio worden ieder full-air geklimatiseerd via individuele 
luchtbehandelingsgroepen. Deze ruimtes worden gekenmerkt door heel sterk wisselende 
interne belastingen. Een klimatisatieconcept op lucht laat toe om hierop heel snel te reageren. 
Bovendien biedt dit concept het grote voordeel dat deze studio’s een groot deel van het jaar 
gekoeld kunnen worden door free cooling met de koudere buitenlucht, zonder dat de centrale 
koelmachines al koude moeten produceren. Dit komt de duurzaamheid en energiezuinigheid 
van het project ten goede. Het ontwerp van deze installaties zal beantwoorden aan de strenge 
akoestische randvoorwaarden voor deze studio’s. 
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Captatie van dag- en zonlicht via op de zon georiënteerde lenzen op het dak

Een andere zone die praktisch de hele dag door verlicht zal moeten worden, het hele jaar door, 
is de centrale toegang voor voertuigen naar de verschillende parkings in de noordwestelijke 
zone van niveau -1. Ook hier kunnen we deze zone overdag op een energiezuinige en duurzame 
manier verlichten door daglicht op de daken te capteren. Om voldoende licht te kunnen 
capteren wordt op het dak het daglicht met een met de zon meedraaiende lens gebundeld in 
een geconcentreerde lichtbundel. Deze geconcentreerde lichtbundel wordt dan in een tegen 
stof beschermende buis doorheen het gebouw geleid en via diffractie van de lichtbundel wordt 
het daglicht opnieuw verspreid in de te verlichten ruimte. Geïntegreerde LED-verlichting neemt 
automatisch de verlichting in de diffractie-units over wanneer het verlichtingsniveau onder een 
grenswaarde zakt. 

DATACENTRA

De IT-infrastructuur vormt ongetwijfeld een wezenlijk onderdeel in de exploitatie van dit 
gebouw. Een hoge betrouwbaarheid en redundantie van deze basisinstallaties zijn dan ook een 
vereiste. De datacentra (DC) vormen de kern van deze infrastructuur. Deze DC’s zullen volgens 
het beveiligingsniveau TIER III technisch worden uitgebouwd. Een eerste centraal datacentrum 
(CDC 1) wordt voorzien op niveau -2, een tweede (CDC  2) wordt voorzien op niveau +5. Het 
lokaal datacentrum controle (LDC 1) is voorzien op niveau +2, het andere lokaal datacentrum 
studio (LDC 2) is voorzien op niveau -2. 
 
De stroomvoorzieningen worden redundant uitgevoerd. De noodstroomgeneratoren worden op 
hun beurt ook nog eens in twee verschillende lokalen opgesteld voor verdere optimalisatie van 
het beveiligingsniveau. De basiskoeling is vanuit energetische overwegingen gekoppeld met de 
overige primaire installaties voor koude- en warmteproductie in het gebouw. Daarnaast wordt er 
een volledig autonoom redundant koelsysteem voorzien. Deze koude wordt geproduceerd door 
luchtgekoelde chillers, opgesteld op het dak en gevoed vanuit de noodstroomvoorzieningen. 

Principe koeling DC

De koeling in de DC gebeurt op basis van koude en warme gangen tussen de IT-infrastructuur. 
Deze koude kan via een aerolisch of een hydraulisch systeem worden aangevoerd. Vanuit de 
duurzame ontwerpfilosofie van de ontwerpers is in het ontwerp ervoor geopteerd om de warmte 
uit de DC te recupereren voor toepassing in de gebouwverwarming. Een hydraulisch systeem 
leent zich hier beter toe dan een aerolisch systeem, die de warmte meestal direct naar buiten 
afvoert. Daarom is er gekozen voor de opstelling van klimaatkasten in de DC, die de warme lucht 
van de DC afkoelt en in de verhoogde vloeren blaast naar de koude gangen. Bij uitval van de 
koudelevering vanuit de primaire installaties van het gebouw, schakelt de voeding koudwater 
automatisch over op het redundante autonome noodkoelsysteem. 

De VRT schrijft in haar Programma van Eisen dat de DC zullen uitgerust worden met servers van 
de nieuwe generatie, zodat inblaastemperaturen van 30°C en hogere tijdelijk toegelaten zijn. Dit 
laat toe om de klimaatkasten te laten werken op een hogere watertemperatuur voor koeling. Dit 
bevordert de energie-efficiëntie van de koudeproductie, maar zorgt ook voor minder droging 
van de lucht in de DC. Hierdoor dient er minder energie besteed te worden in het op peil houden 
van de relatieve vochtigheid in de DC, wat ook positief is op het vlak van duurzaamheid. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Het nieuwe gebouw wordt voorzien van drie stroomnetten:
- een normaal net voor de niet-kritische functies in het gebouw;
- een noodnet voor de kritische functies in het gebouw, waarbij een langdurige 
stroomonderbreking moet kunnen worden opgevangen. Hierbij wordt er een onderscheid 
gemaakt in stroomvoorziening voor de vitale gebouwfuncties enerzijds en voor de kritische 
exploitatiefuncties in het gebouw anderzijds;
- een verzekerd net voor de specifieke functies waarbij een onderbrekingsvrije stroom 
gegarandeerd moet worden. 

Productie van duurzame stroom in het gebouw gebeurt door middel van de brandstofcel. Het 
grote voordeel van deze technologie is dat deze installatie het hele jaar door elektriciteit kan 
leveren. Fotovoltaïsche zonnepanelen bijvoorbeeld, leveren alleen in de zomermaanden veel 
elektriciteit terwijl de productie ervan in de wintermaanden sterk terugvalt. Het is dan ook 
zinvoller om te investeren in een energiesysteem dat het hele jaar stroom kan leveren, 
onafhankelijk van de klimaatomstandigheden (zomer – winter, zon – bewolkt). 

Blokdiagram werking brandstofcel.

De verdeling van de stroom gebeurt via de verdiepingsborden, voorzien ter hoogte van de 
kernen in het gebouw. In de generieke werkomgevingen wordt de stroom dan via kabelbanen 
in de verhoogde modulaire vloeren verdeeld naar Wieland-verdeeldozen in de vloer. Van daaruit 
kan de bekabeling voorzien worden tot in de tafels van de werkplekken. Bij een wijziging van 
opstelling van de werkplekken kan de bekabeling op een flexibele manier worden aangepast door 
het in- en uitpluggen van de stroomkabels uit de Wieland-verdeeldozen. 

VERLICHTING
De algemene basisverlichting wordt voorzien van energie-efficiënte LED-verlichtingsarmaturen. 
LED-verlichting verbruikt niet alleen minder energie, maar vergt ook minder onderhoud. In de 
generieke werkomgevingen wordt deze voorzien van een daglichtdimmingsysteem om energie 
te besparen. 

Vanuit onze energiebewuste ontwerpfilosofie wordt in de generieke werkomgeving geopteerd 
om de basisverlichting slechts te voorzien op een verlichtingsniveau van 300 lux. Ter hoogte van 
iedere werkplek wordt dan een werkplekverlichting voorzien om de 500 lux op het effectieve 
werkvlak te kunnen realiseren. Dit duurzaam verlichtingsconcept heeft het voordeel dat alleen 
de hoge verlichtingssterktes voorzien worden waar ze effectief nodig zijn waardoor er energie 
op verlichting kan worden bespaard. Daarnaast laat het ook een grote flexibiliteit toe doordat 
de werkplekverlichting eenvoudig kan meeverhuizen met de werkplekken wanneer deze anders 
zouden worden geschikt. Daarnaast vinden vele werknemers die intensief met beeldschermen 
moeten werken, een verlichtingsniveau van 500 lux te storend. In functie van zijn persoonlijke 
werkbehoeften kan de werknemers dan kiezen voor de basisverlichting van 300 lux of de extra 
werkplekverlichting om tot 500 lux te komen. 

De hoofdtrappen in het gebouw zijn inpandig voorzien. De verlichting in deze trappen zal 
gedurende een groot deel van de dag branden, het hele jaar door. Om het energieverbruik te 
beperken en de trappen aangenamer te maken zodat het personeel sneller geneigd zouden 
worden de trap te nemen in plaats van de lift, gaan we daglicht op de daken capteren in lenzen en 
deze via glasvezels doorsturen tot op ieder bordes in de trappenkokers. Hierdoor kunnen de 
trappen overdag met daglicht energiezuinig verlicht worden en zorgt het daglichteffect voor een 
aangenamere trapomgeving. Van zodra er te weinig daglicht is neemt de kunstmatige verlichting 
automatisch over. Beide systemen zijn geïntegreerd in één enkel armatuur. Deze technologie zal 
toegepast worden in de trappenkokers boven het evacuatieniveau van het gebouw. 

Principe verdeling van daglicht doorheen een gebouw via glasvezels tussen de captatielenzen op het dak en aangepaste 

binnenarmaturen.
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Warmte onttrokken aan de datacentra wordt via een warmtepomp naar een hoger 
temperatuurniveau gebracht voor de verwarming van het gebouw. Door het voorzien van een 
warmtewisselaar tussen beide systeem kan de werking van deze warmtepomp het koelsysteem 
van de DC niet nadelig beïnvloeden. De dimensionering van de centrale koelinstallaties is 
voorzien op een volledig autonome werking van de koeling, onafhankelijk dus van de werking 
warmterecuperatie via de voormelde warmtepomp. 
De datacentra worden beveiligd met elk een autonome automatische gasblusinstallatie. Als inert 
blusgas wordt NOVEC blusgas voorzien. Dit blusgas is milieuvriendelijker dan het meer klassieke 
IG55 blusgas en er is ook minder gasvoorraad per eenheidsvolume te beschermen ruimte van 
te voorzien. 
PIn de generieke werkomgevingen worden per verdieping telkens twee IT-patchrooms 
(concentratiepunten) voorzien. Vanuit deze lokalen verloopt de databekabeling via kabelbanen 
in de verhoogde modulaire vloer naar de werkplekken. De verhoogde vloeren worden ruim hoog 
voorzien zodat aanpassingen achteraf van de bekabeling in de verhoogde vloeren op een flexibele 
manier kan plaatsvinden. 

GEÏNTEGREERD ONTWERP EN FLEXIBILITEIT

BEVEILIGING

Het hele gebouw wordt uitgerust met een automatisch branddetectiesysteem, conform aan de 
nieuwe regelgeving terzake. De elektrische installaties van de vitale delen voldoen aan de nieuwe 
voorschriften van het AREI art. 104. Het gebouw krijgt een bliksembeveiliging. 

Het gebouw wordt met de volgende brandbestrijdingsinstallaties uitgerust: brandhaspels, 
muurhydranten en snelblussers conform de geldende voorschriften en bijkomend een natte 
sprinklerinstallatie, met uitzondering van de ondergrondse parkings. De compartimenten die 
over meerdere bouwlagen verdeeld zijn en onderling door open vides zijn verbonden, krijgen 
een rook-, warmte- en afvoersysteem (RWA-systeem) om een veilige evacuatie uit het gebouw 
bij een mogelijk brand te kunnen waarborgen. 

De parkings krijgen een mechanische CO-ventilatie in combinatie met een RWA-installatie. De 
IT-infrastructuur in de datacentra wordt met een automatisch gasblusinstallatie beveiligd. 

Het hoofdvolume en de toren hebben ieder een prioritaire lift die door de brandweer kan worden 
gebruikt en die ook geschikt is voor het transport van een draagberrie. Vanuit een centraal 
interventielokaal op het evacuatieniveau zal de brandweer toezicht en controle hebben over de 
beveiligingsinstallaties in het gebouw. 

Het gebouw wordt actief beveiligd door camerabewaking, inbraakbeveiliging en toegangscontrole 
op de gebouwgrenzen en op de grenzen van de publieke, semi-publieke en private zones. 
Hierdoor kan de actieve controle in het gebouw zelf beperkt blijven tot een beperkt aantal 
specifieke ruimtes, waardoor het gebouwconcept een maximale openheid naar zijn gebruikers 
toe kan waarborgen. 

ELEKTROMECHANISCHE INSTALLATIES

Voor het verticaal transport van personen en goederen worden liften voorzien. Ruimere 
goederenliften laten toe om grotere stukken te transporteren tussen specifieke niveaus.  

Voor het personenvervoer zijn in de hoofdtoren drie liftbatterijen voorzien, telkens bestaande 
uit drie liften en in de toren twee liften. De liften hebben stopplaatsen tussen niveau -1 
(productievloer) en de hoogste verdieping, met uitzondering van de liftbatterij hoofdvolume in 
de zuidwestelijke zone, die zijn laagste stopplaats op niveau +1 heeft. Onder deze liftbatterij zit 
immers de liftbatterij van de parking die stopplaatsen heeft tussen het onderste parkeerniveau 
en de inkomlobby op niveau +1. 

De trafiekstudie van de liften is uitgevoerd volgens de NBN E52-019, op basis van de 
bezettingsgraad in het gebouw en een maximale wachttijd van ongeveer 30 seconden. Per 
liftbatterij is er één lift die alle niveaus in het gebouw ontsluit, met uitzondering van de hiervoor 
vermelde liftbatterij in de ZW-zone hoofdvolume. Tussen niveau +0 en niveau +1 wordt een 
roltrap voorzien voor een vlotte afwikkeling van de bewegingsstromen tussen de verschillende 
toegangen naar de inkomlobby op niveau +0 en het hoofdverdeelniveau personeel op niveau +1. 

De centrale liftbatterij in het hoofdvolume heeft een grotere lift die ook als goederenlift kan 
functioneren. Ze is o.a. groot genoeg voor het transport van de racks naar de verschillende 
datacentra in het hoofdvolume. In de toren is er een nog grotere goederenlift voorzien, enerzijds 
voor het transport van o.a. een piano naar de multisporenstudio, anderzijds als logistieke 
ontsluiting van de nieuwsstudio die op niveau +2 is gelegen. 

De liftinstallatie worden zo ontworpen dat de impact op het milieu en het energieverbruik 
minimaal is. Daartoe is geopteerd voor liften die zijn uitgerust met een energiezuinige (a)
synchrone axiale motor gemonteerd in de liftschacht. Bovendien zijn deze installaties door 
afwezigheid van een aparte machinekamer ook ruimtebesparend in het gebouw. De afwerking 
wordt met duurzame materialen voorzien. Alle liften zullen voorzien zijn van een LED-verlichting 
en een energiezuinige standby-modus. De liftinstallaties zullen conform zijn aan de Brusselse 
richtlijnen betreffende toegankelijkheid van gebouwen.

Een specifiek grote goederenlift wordt enerzijds voorzien tussen de ondergrondse magazijnen 
onderling en anderzijds voor het verplaatsen van de wisseldecors tussen de productievloer 
niveau -1 en de studio’s gelegen op niveau +0. 

DUURZAAM WATERGEBRUIK

Net als voor energie wordt ook op het vlak van watergebruik gestreefd naar een maximale 
duurzaamheid. In een eerste stap hebben we de vraag naar leidingwater in het project 
gereduceerd. Voor een verdere reductie voorzien we in een grijswatercircuit. Ten slotte zorgen 
we voor zo’n efficiënt mogelijke verdeling van het leidingwater en preventieve maatregelen 
tegen potentiële waterlekken. 
Net als voor energie hebben we drie concepten bestudeerd, waarin de voorgaande duurzame 
stappen in werden verwerkt. 

Detail inleesstudio en radiostudio - snede boven verlaagd plafond

Detail inleesstudio en radiostudio - snede boven verhoogde vloer

Detail inleesstudio en radiostudio - snede onder  verhoogde vloer
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Nieuwe huisvesting VRT

Op basis van de resultaten TCO-analyse van het energie- en waterverbruik in het project wordt 
het eco-innovatief concept weerhouden als het voor de bouwheer meest duurzame concept. We 
realiseren hiermee een reductie in verbruik leidingwater van 46% t.o.v. een standaardconcept en 
een reductie van liefst 80% in de lozing naar de riolering. 

Volgens de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening dient het project in ieder concept 
ook in een stormwaterbekken te voorzien. De capaciteit van dit bekken, bepaald door de 
dakoppervlakte van het gebouw, is minimaal 235 m3. Het water dat wordt opgevangen in 
het stormbekken wordt opgepompt naar een buffer- en infiltratievoorziening te integreren 
in de omgevingsaanleg rondom het nieuwe gebouw. Rekening houdend met een maximum 
lozingsdebiet van 15 L/s/ha voor een 10-jarige bui van 20 min., mogen we 12 L/s water 
pompen naar de externe buffer- en infiltratievoorziening. Met dit lozingsdebiet kunnen we 
een vol stormbekken op 6 uur ledigen. De externe buffer- en infiltratievoorziening dient dus 
op 6 uur tijd een volume van minimaal 235 m3 te kunnen opvangen. Het effectief te voorzien 
extern buffervolume wordt bepaald door de grootte van deze voorzieningen en de specifieke 
infiltratiecapaciteit van de bodem. 

GEBOUWBEHEERSSYSTEEM EN MONITORING
Het project wordt uitgerust met een performant centraal gebouwbeheerssysteem (GBS) voor 
het beheer van de HVAC-installaties en een aantal onderdelen van de elektrische en sanitaire 
installaties (statussen, alarmmeldingen,…). De meeste controlesystemen van deze externe 
installaties blijven echter stand-alone functioneren. Dit komt de betrouwbaarheid van de diverse 
installaties ten goede en biedt meer flexibiliteit in exploitatie, doordat een van deze systemen 
later eenvoudig kan aangepast of vervangen worden zonder dat het hele overkoepelend 
beheerssysteem dient te worden aangepast of vervangen. 
Het GBS is uitgerust met een computer met een grafische operator interface. De interface laat 
o.a. toe grafieken en historieken te genereren van alle parameters in de installatie. Dit laat een 
adequate opvolging en beheer van de installaties toe. Alarmen en storingen in de installatie 
worden direct gemeld en kunnen via een modemverbinding automatisch worden doorgestuurd. 
Via de modem kan een onderhoudsfirma ook van op afstand de installatie permanent opvolgen 
en beheren. 

Voor de opvolging en optimalisatie van het energieverbruik in het gebouw worden de belangrijkste 
energiestromen in het gebouw continu gemonitord. Het gebouw wordt hiertoe uitgerust met 
een automatische (sub)metering (een Automatic Meter Reading-concept of telemetrie) om 
de captatie van de verbruiksgegevens in een energieboekhoudingspakket zoveel mogelijk te 
kunnen automatiseren. Via deze energiemonitoring kan de correcte werking van de installatie 
opgevolgd worden, kunnen eventuele problemen tijdig geïdentificeerd worden, kan de regeling 
gepast worden bijgestuurd en kunnen deze bijsturingen achteraf geëvalueerd worden.
Metering is voorzien van de hoofdmeters van de nutsmaatschappijen, de functie-gebonden 
en installatietechnische grootverbruikers, het gasverbruik van alle hoofdinstallaties, het 
waterverbruik van alle hoofdinstallaties, de elektrische verbruiken van de hoofdinstallaties en 
de detailmonitoring van de installaties duurzame energieproductie. De metering zal minimaal 
voldoen aan de prestatievoorschriften, opgenomen in het BWLKE (Brussels Wetboek van Lucht, 
Klimaat en Energiebeheersing). 

Om de gebouwgebruikers bewust te houden van de duurzaamheid van hun gebouw zal in de 
hoofdtoegang van het gebouw een display worden voorzien om de gebouwgebruikers dagelijks 
te kunnen informeren over het gemeten energie- en waterverbruik in het gebouw. 

Overzicht duurzame maatregelen watergebruik.

In het standaard concept voldoen we aan de wettelijke voorschriften zoals het voorzien van een 
stormwaterbekken, maar worden er geen maatregelen voorzien die tot een meer duurzaam 
watergebruik leiden. 

In het eco-standaard concept wordt door toepassing van waterbesparende toestellen en 
kraanwerk de vraag naar water beperkt. Dit doen we o.a. door de toiletten te voorzien van 
een dubbele spoeltoets, door mechanisch zelfsluitende lavabokranen te voorzien en door het 
installeren van waterbesparende douches. Verbruikers die geen drinkbaar water vergen sluiten 
we aan op een apart grijs water circuit, gevoed door het regenwater dat we op de daken van dit 
nieuwe gebouw opvangen. 

Het aanbod aan grijs water is echter veel kleiner dan de vraag naar grijs water in het gebouw voor de 
spoeling van de toiletten, urinoirs en het onderhoud van het gebouw en de groenvoorzieningen. 
Jaargemiddeld verdampt er 25% van het regenwater op de daken op het dak zelf. Filtering van het 
regenwater levert nog eens 10% extra verlies op, zodat maar gemiddeld 68% van het regenwater 
dat op een dak terecht komt in aanmerking komt voor hergebruik in het gebouw. Voor dit project 
kunnen we met het beschikbare regenwater van de daken maar 34% van de totale grijs water 
behoeften dekken. Toepassing van groendaken zou in dit project het aanbod aan grijs water in 
het gebouw nog verder beperken waardoor de vraag naar het dure en kwalitatieve leidingwater 
opnieuw zou toenemen. 

Om het aanbod aan grijs water te kunnen verhogen en de vraag naar leidingwater verder te 
kunnen reduceren wordt in het eco-innovatief concept het afvalwater uit het gebouw gezuiverd 
en in het grijs water circuit hergebruikt. Het afvalwater van de toiletten, urinoirs, lavabo’s en de 
douches (Droog Weer Afvoer, kortweg DWA) wordt hierbij apart verzameld en eerst fysische 
gezuiverd in een septische put en een trommelzeef. In een tweede stap gebeurt de biologische 
zuivering met membraanfiltratie (membraanbioreactor). In een derde en finale zuiveringsstap 
wordt het effluent nog gezuiverd in een actief kool filter en behandeld met UV-licht. De kwaliteit 
van het gezuiverd afvalwater van zo’n installatie voldoet aan de milieuvoorschriften voor lozing 
van effluent in oppervlaktewateren. 

Het gezuiverd afvalwater wordt dan samen met het regenwater opnieuw verdeeld in het gebouw 
naar de verschillende gebruikers grijs water. Door toevoeging van deze waterzuiveringsinstallatie 
kan de vraag naar grijs water in het gebouw helemaal worden gedekt. 

Omdat er in dit concept nu een overaanbod is aan grijs water, zal het grijs water nu ook toegepast 
worden in de adiabatische droogkoelers van de HVAC-installaties. Anderzijds stijgt de vraag 
naar leidingwater in het eco-innovatief energieconcept door het extra waterverbruik in de 
brandstofcel.
 

Resultaat waterbalans voor ieder waterconcept.

WATERBALANS STANDAARD ECO-STANDAARD ECO-INNOVATIEF

Totale watervraag [m3/jaar] 30.771 23.514 27.343

leidingwater [m3/jaar] 30.771 13.644 16.544
grijs water [m3/jaar] 0 9.870 10.799

Aanbod grijs water [m3/jaar] 0 4.158 15.741

regenwater [m3/jaar] 0 4.158 4.158
gezuiverd afvalwater [m3/jaar] 0 0 11.583

Dekkingsgraad vraag grijs water [m3/jaar] 0 34% 100%

Totaal verbruik water [m3/jaar] 30.771 23.514 27.343

leidingwater [m3/jaar] 30.771 20.187 16.542
grijs water [m3/jaar] 0 3.327 10.801

Reductie waterverbuik t.o.v. standaard 34% 46%

Totaal lozing riolering [m3/jaar] 28.657 16.779 4.703

droog weer afvoer DWA [m3/jaar] 24.037 16.779 4.703
regenafvoer RW [m3/jaar] 4.620 0 0

Reductie lozing riolering 30% 80%

Totaal lozing infiltratievoorziening [m3/jaar] 0 1.294 5.402

DUURZAME MAATREGEL WATER STANDAARD ECO-STANDAARD ECO-INNOVATIEF

Waterbesparende toestellen en kraanwerk neen ja ja

Preventie verliezen door waterlekken
centrale waterlekdetectie leidingwater neen ja ja

magneetafsluiter op centrale voeding sanitair blok neen ja ja

Opvang en hergerbuik regenwater daken neen ja ja

Zuivering en hergebruik afvalwater neen neen ja
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TECHNISCHE LOKALEN

De samenvatting van de vermogensramingen zijn in onderstaande tabel weergegeven. De 
vermogens van de primaire installaties laten toe het gebouw autonoom te laten functioneren, 
onafhankelijk van de beslissing tot uitbouw van een warmtenetwerk op de site binnen het kader 
van het masterplan dat nog in opmaak is.

Overzicht van de te installeren vermogens primaire installaties

De inplanting van de technische lokalen is afgestemd op de interne organisatie van het project. 
De opstelling van de centrale ventilatiegroepen werd verdeeld over 3 zones:
- niveau -2 onder de toren: ventilatie functies alle niveaus in de toren
- niveau -2 onder hoofdvolume: ventilatie functies hoofdvolume niveau -1/+0/+1
- niveau +7 hoofdvolume: 3x2 ventilatiegroepen, telkens aansluitend dicht bij de kokers van 
iedere kern, voor de ventilatie niveaus +2 tot +7. 

Het kelderniveau op niveau -2 is extra hoog voorzien, enerzijds om de opstelling van de 
ventilatiegroepen op dit niveau mogelijk te maken, anderzijds om de verdeling van de grote 
primaire luchtkanalen naar de verschillende kokers van het bovenliggend niveau -1 te kunnen 
verwezenlijken met behoud van een vrije hoogte van 3m onder deze technische installaties voor 
de invulling van het magazijn en de parking voor kleine bestelwagens op het niveau -2. 
De productie van warmte door de brandstofcel en de gasketels is voorzien in een technische 
ruimte op niveau +7 van het hoofdvolume. De watergekoelde koelmachines werden opgesteld 
diep in de kelders van het gebouw zodat het geluid en de trillingen van deze machines geen 
bron van hinder zouden kunnen vormen voor de opnamestudio’s. Ook de warmtepomp voor 
recuperatie van de warmte uit de datacentra wordt daar voorzien. De droogkoelers worden op 
het dak van het hoofdvolume opgesteld, in een aan het zicht onttrokken verzonken daknis. Ook 
de autonome noodkoelinstallatie voor de datacentra wordt op het dak van het hoofdvolume 
geplaatst. De hydraulische hoofdverdeling van alle warmte en koude naar de verschillende 
verticale kokers gebeurt aan het plafond van de kelder niveau -2, die hiervoor in het ontwerp 
extra hoog is voorzien. 
De transfo’s voor de hoogspanningsinstallatie worden voorzien op niveau -1, optimaal bereikbaar 
indien ze later eventueel dienen vervangen te worden. De noodstroomgeneratoren staan 
opgesteld in twee afzonderlijke technische lokalen op het hoogste niveau van het hoofdvolume. 
De verdiepingsborden worden in niskasten in de centrale kernen opgesteld
De datacentra liggen verspreid over de verschillende niveaus in functie van hun specifieke eisen 
en de installaties die ze herbergen en risicospreiding. IT-patchrooms verspreid over alle niveaus 
zorgen ervoor dat alle datavoorzieningen binnen de 90m kabellengte kunnen aangesloten 
worden. 

PRIMAIRE INSTALLTIES ENERGIE & VENTILATIE EENHEID VERMOGEN

PRODUCTIE WARMTE kW 1.925

basisverwarming warmtepomp recuperatie warmte kW 400

recuperatie warmte brandstofcel kW 185

piekverwarming aardgasketels kW 1.340

PRODUCTIE KOUDE kW 5.200

compressorkoelmachine (EER 5,5 - ESEER 6,1) kW 3 x 1.270

koelmachine met turbocor compressor (EER 5,0 - ESEER 8,5) kW 1.270

sorptiekoelmachine kW 120

redundante noodkoelinstallatie DC kW 775

VENTILATIEBEHOEFTEN m3/h 318.000

TV studio 300 - nieuwstudio m3/h 17.500
TV studio 375 - actua studio m3/h 22.500
TV studio 375 - wissel studio m3/h 22.500
TV studio 110 - livestudio sport m3/h 5.000
TV studio 110 - livestudio ketnet m3/h 5.000
HQ-audio opnamestudio m3/h 3.000
TV studio 50 - studio presentatrice m3/h 2.000
eventruimte m3/h 13.500
inkom / foyer m3/h 8.000
restaurant m3/h 12.000
keuken m3/h 10.000
randaccomodaties studio's m3/h 18.000
facilitaire functies m3/h 11.000
parkings productie m3/h 25.000
magazijnen m3/h 13.000
auditorium en randvoorzieningen m3/h 14.000
generieke werkomgeving (3 x 2 luchtgroepen) m3/h 116.000

parkings bestel & personenwagens CO-ventilatie m3/h 200.000

STROOMVOORZIENINGEN

hoogspanningsaansluiting kVA 6.400

noodstroomvoorziening vitale functies kVA 200

noodstroomvoorziening kritische functies kVA 2.750

UPS-voorzieningen verzekerd net kVA 130

productie elektriciteit brandstofcel kW 250

Technische ruimte data
(datacenter en faciliteiten)

Technische ruimte ventilatie

Technische ruimte ventilatie

Technische ruimte sterkstroom
Technisch lokaal gas en water (teller)

Technische ruimte data
(IT-patchroom)

Technische ruimte sterkstroom

Lokaal datacenter

Lokaal datacenter

Centraal datacenter 1

Centraal datacenter 2 en
datacenter  antennepark 

Technische ruimte hydraulica
(verwarming en koeling)

Technische ruimte ventilatie

Technische ruimte sterkstroom

Technische ruimte ventilatie

Technische ruimte ventilatie

Technische ruimte sterkstroom

TECHNIEKEN

Technische ruimte sanitair en bluswater

Technische ruimte hydraulica
(verwarming en koeling)

Vide aan- en afvoer koelmachines

IT-patchroom

IT-patchroom

IT-patchroom

IT-patchroom

IT-patchroom

IT-patchroom

-4
-5

-3

-2

-1

+5

+6

+7

+4
+3

+2
MV
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Alle waterputten voor opslag, buffering of behandeling zijn voorzien op niveau -5 en -4. De 
hoofdverdeling van het water naar de verschillende verticale kokers in het gebouw gebeurt aan 
het plafond van extra hoge niveau -2.  

PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK

De drie onderzochte energieconcepten dienden te beantwoorden aan de Brusselse EPB-
voorschriften. Vanaf 1 januari 2015 zijn de Passief criteria voor tertiaire gebouwen van 
toepassing.

 

Resultaten EPB-eenheid kantoor.

De EPB-software laat nog niet toe om de innovatieve brandstofcel als energiebron in te geven. 
In deze EPB-berekeningen hebben we deze installatie als een WKK ingegeven, maar zoals al 
gemeld bij de beschrijving van de brandstofceltechnologie, scoort een brandstofcel energetisch 
veel beter dan een WKK. In de EPB-berekening zal dit resulteren in een uiteindelijk lager totaal 
primair energieverbruik. 

Voor de analyse van de verschillende energieconcepten hebben we op basis van de 
energiesimulaties en –berekeningen ook een raming gemaakt van de reële te verwachten 
energieverbruiken van alle verbruikers in het gebouw. De globale verbruiken zijn in de tabel 
samengevat.

Samenvatting gesimuleerd energieverbruik. 

In de volgende tabel zijn de verbruiken omgerekend naar primaire energieverbruiken, de basis 
om de energie-efficiëntie van een gebouw te beoordelen. Deze verbruiken zijn wel berekend 
voor het hele project, en niet alleen voor de EPB kantooreenheid,  zoals de resultaten berekend 
in de voorgaande EPB-tabel.

 

EPB passief niveau Brussel STANDAARD ECO-STANDAARD ECO-INNOVATIEF

Netto energiebehoefte voor verwarming (NEV) 7,3 kWh/m2 6,4 kWh/m2 6,4kWh/m2
eis: NEV � 15 kWh/m2

Netto energiebehoefte voor koeling (NEK) 13,6 kWh/m2 13,6 kWh/m2 13,6 kWh/m2
eis: NEK � 15 kWh/m2

Ventilatie-eisen voldaan voldaan voldaan
eis: te voldoen aan minimale eisen

Luchtdichtheid voldaan voldaan voldaan
eis: n50 � 0,6 Vol/uur

Totaal primair energieverbruik 69,2 kWh/m2 59,4 kWh/m2 60,5 kWh/m2
eis � 85 kWh/m2

Voldaan aan de Passief criteria Brussel ? ja ja ja

SIMULATIE ENERGIEVERBRUIK STANDAARD ECO- ECO-
STANDAARD INNOVATIEF

PRODUCTIE WARMTE & KOUDE
(comfortklimatisatie)
elektriciteit [kWh/ jaar] 184.050 157.140 79.850

aardgas [kWh/jaar] 360.900 469.000 4.762.800

elektriciteit (pompen en regeling) [kWh/jaar)] 33.250 42.600 47.600

VENTILATIE

elektriciteit (ventilatoren) [kWh/ jaar] 898.000 911.500 913.650

aardgas (bevochtiging) [kWh/jaar] 13.500 13.500 0

VERLICHTING

elektriciteit (verlichting) [kWh/ jaar] 1.995.000 1.382.400 1.348.400

NIET GEBOUW GEBONDEN VERBRUIK

elektriciteit (gebruikers) [kWh/jaar] 2.208.600 2.208.600 2.208.600

LIFTEN

elektriciteit (liften) [kWh/jaar] 68.300 68.300 68.300

DATACENTRA

elektriciteit IT-infrastructuur [kWh/jaar] 3.531.000 3.531.000 3.531.000

klimatisatie [kWh/jaar] 636.000 578.000 409.000

LEIDINGWATER & GRIJS WATER

elektriciteit (pompen) [kWh/ jaar] 2.920 4.321 71.232

PRODUCTIE ELEKTRICITEIT

elektriciteit [kWh/ jaar] 0 -332.250 -2.025.000

LEVERING WARMTE AAN WARMTENETWERK

warmte [kWh/jaar] 0 0 -2.500.000

Primair energieverbruik van de 3 energieconcepten

Vergelijken we het weerhouden eco-innovatief energieconcept t.o.v. het standaard 
energieconcept, dan zien we een reductie van 22% in totaal primair energieverbruik. Het 
gebouwgebonden energieverbruik daarentegen is zelfs met 61% kleiner geworden. Bekijken we 
het aandeel eigen elektriciteitsproductie door de brandstofcel en levering warmte aan 
warmtenetwerk t.o.v. het effectief primair verbruik van gas en elektriciteit, dan zien we dat het 
eco-innovatieve concept kan instaan voor een eigen duurzame invulling van 70% van het 
gebouwgebonden energieverbruik. Houden we alleen rekening met de eigen geproduceerde 
stroom, dan wordt 47% van de gebouwgebonden primaire energiebehoeften gedekt door eigen 
energieproductie via de brandstofceltechnologie. Dit komt neer op een eigen primaire 
energievoorziening van ongeveer 90 kWh/m2/jaar (zonder de parkings). 

Grafiek gebouw gebonden primair energieverbruik eco-innovatief concept

Een significant  aandeel van de primaire energiebehoeften wordt dus gedekt door een eigen 
energieproductie. Het Brussels Gewest heeft echter nog geen beslissing genomen of energie 
afkomstig van een brandstofcel als hernieuwbare energie mag worden beschouwd. Afhankelijk 
van deze beslissing zal het project al dan niet het label van een nZEB gebouw (Nearly Zero Energy 
Building) kunnen dragen. 

WAARDERING VAN DUURZAME KANTOREN

In het kader van de evaluatie van de duurzaamheid wenst de VRT de publicatie “Waardering 
van kantoorgebouwen, op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse Overheid” 
(uitgave 12/2010) te hanteren als een leidraad. In het bijzonder wilt de VRT deze evaluatietool 
toepassen op de kantooromgeving binnen dit project. Deze evaluatie zal in het hele bouwproces 
als een rode draad worden meegenomen. Tijdens het ontwerpproces zullen het ontwerp en de 
materiaalkeuzes op vooraf gedefinieerde milestones aan deze evaluatietool afgetoetst worden. 
Bij oplevering zal dan een eindevaluatie plaatsvinden, gebaseerd op enerzijds de goedgekeurde 
as-built dossiers en anderzijds op controlemetingen, uitgevoerd in situ ter verificatie van de 
effectief gerealiseerde doelstellingen tussen voorlopige en definitieve oplevering. 

SIMULATIE ENERGIEVERBRUIK STANDAARD ECO- ECO-
STANDAARD INNOVATIEF

TOTAAL ENERGIEVERBRUIK GEBOUW
(gebouwgebonden + niet gebouwgebonden)

elektriciteit (verbruik + productie)  [kWh/jaar] 9.557.120 8.551.611 6.652.632

aardgas [kWh/jaar] 374.400 482.500 4.762.800

warmtelevering warmtenetwerk [kWh/jaar] 0 0 -2.500.000

TOTAAL PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK
(gebouwgebonden + niet gebouwgebonden)

primair energieverbruik (gas + elek) 24.267.200 21.861.528 21.394.380
[kWh/jaar]

reductie t.o.v. standaard concept 10% 12%

primair energieverbruik (gas + elek + warmte) 24.267.200 21.861.528 18.894.380
[kWh/jaar]

reductie t.o.v. standaard concept 10% 22%

GBOUWGEBONDEN ENERGIEVERBRUIK (cfr definitie EPB)(voor volledig gebouw, niet op EPB-eenheid kantoor)
(gebouwgebonden: comfortklimatisatie, ventilatie, verlichting, energieproductie)

elektriciteit  verbruik [kWh/jaar] 3.110.300 2.493.640 2.389.500

aardgas [kWh/jaar] 374.400 482.500 4.762.800

elektriciteitproductie [kWh/jaar] 0 -332.250 -2.025.000

warmtelevering warmtenetwerk [kWh/jaar] 0 0 -2.500.000

GEBOUWGEBONDEN PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK (cfr definitie EPB)
(gebouwgebonden: comfortklimatisatie, ventilatie, verlichting, energieproductie)

primair energieverbruik (gas + elek) 8.150.150 6.716.600 10.736.550
[kWh/jaar]

reductie t.o.v. standaard concept 18% -32%

primair energieproductie (elek + warmte) 0 -830.625 -7.562.500
[kWh/jaar]

aandeel duurzame energie 12% 70%

totaal primair energieverbruik 8.150.150 5.885.975 3.174.050
[kWh/jaar]

reductie t.o.v. standaard concept 28% 61%

ECO-innovatief

47% productie ELEK

23% levering warmte

30% netto verbruik
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Leefbaarheid en welzijn
Eisen Commentaar

Voldaan 0 1 2 3 4

Toegankelijkheid 4 4 4 16,00  / 16,00
Thermisch comfort 4

Koude jaarhelft
Temperatuurregeling van de gebruiksruimten 0,2 4 0,89  / 0,89

Koude jaarhelft
Aanwezigheid mogelijkheden tot gebruikersingrepen 0,2 0 0,00  / 0,89

Koude jaarhelft - de effectieve temperatuur 1,3 3 4,00  / 5,33
Warme jaarhelft - Met mechanische luchtbehandeling

Temperatuurregeling van de gebruiksruimten 0,2 4 0,89  / 0,89
Warme jaarhelft - Met mechanische lucthbehandeling

Aanwezigheid mogelijkheden tot gebruikersingrepen 0,2 0 0,00  / 0,89
Warme jaarhelft - de effectieve temperatuur

Met mechanische luchtbehandeling 1,3 3 4,00  / 5,33
Zonder mechanische luchtbehandeling 0,0 3 0,00  / 0,00

Tocht 0,2 3 0,67  / 0,89
Luchttemperatuurverschil tussen hoofd en voeten 0,2 4 0,89  / 0,89

Akoestisch comfort 3 3 3 9,00  / 12,00
Trillingscomfort 2 2 4 8,00  / 8,00
Visueel comfort 3 3 2 6,00  / 12,00
Luchtkwaliteit en ventilatie 4

Automatische luchtkwaliteitssturing 0,4 1 0,44  / 1,78
CO2-metingen in ruimten voor permanente menselijke bezetting 2,7 3 8,00  / 10,67
Vochtmetingen in ruimten voor permanente menselijke bezetting 0,9 2 1,78  / 3,56

20 20 Totaal 60,6  / 80,00
Gemiddelde 3,03

Energie
Eisen Commentaar

0 1 2 3 4

Primair energieverbruik 20 20 66,37  / 80,00

20 20 Totaal 66,4  / 80,00
Gemiddelde 3,32

Totaal

Totaal

Waardering van kantoorgebouw:
p.1/2   

VRT Open Oproep OO2801

Gewicht,
per categorie
aparte score

Gewicht,
per categorie
aparte score

Score

Score

3,3

Voor de eisen zonder score zal het ontwerp van de kantooromgeving aan de minimale eisen 
opgenomen in dit evaluatiedocument voldoen, tenzij er in het Programma van Eisen strengere of 
meer specifieke prestatie-eisen werden vooropgesteld. 

De ontwerpers stellen de bouwheer voor om het ontwerp op het vlak van toegankelijkheid te 
laten evalueren  door een gespecialiseerd onafhankelijk toegankelijkheidsbureau. Op een aantal 
vooraf bepaalde milestones kan het bureau dan het actuele ontwerp analyseren en eventuele 
knelpunten opsporen, melden en voorstellen aan de ontwerpers en bouwheer formuleren. Dit 
moet aan de toekomstige gebouwgebruiker de garantie geven dat het gebouw bij oplevering 
integraal toegankelijk zal zijn, niet alleen voor personen met motorische beperkingen, maar ook 
voor personen met visuele, auditieve en mentale beperkingen. 

Bij de beoordeling van het thermisch comfort is steeds het resultaat van de slechtst beoordeelde 
typewerkplek doorslaggevend. Voor het comfort zijn dit meestal de landschapsburelen, waar 
vanuit economische en praktische overwegingen de mogelijkheden tot ingrepen op het comfort 
door de individuele gebruiker worden beperkt. Door de reeds in het PvE vermelde prestatie-eisen 
zal het ontwerp op het vlak van akoestisch comfort vrij goed scoren. De ingenieur akoestiek die 
deel uitmaakt van het ontwerpteam zal het ontwerp en de uitvoering continu overwaken om de 
vooropgestelde akoestische prestatie-eisen bij oplevering te kunnen waarborgen. 

Een goed visueel comfort maakt integraal deel uit van het basisontwerp, zowel op het vlak 
van daglicht als op het vlak van kunstmatige verlichting. De gerealiseerde prestatie-eisen op 
de werkplekken zullen bij oplevering door middel van metingen effectief in situ gecontroleerd 
worden. 

De berekende streefwaarde voor het peil van primair energieverbruik in het kantoordeel van het 

project is E44. De resultaten van deze oriënterende EPB-berekening zijn in bijlage toegevoegd. 
De EPB-software laat nog niet toe om een brandstofcel als energiebron in te geven. In deze EPB-
berekeningen hebben we deze installatie nog als een WKK ingegeven, maar zoals al gemeld bij de 
beschrijving van de brandstofceltechnologie scoort een brandstofcel energetisch veel beter dan 
een WKK. In de EPB-berekening zal dit resulteren in een uiteindelijk lager E-peil. 

In de omgeving van het gebouw zijn er al heel wat mogelijkheden voor openbaar vervoer. Deze 
voorzieningen zullen in het kader van het nog op te maken masterplan voor de site ongetwijfeld 
nog verbeterd worden. Om een lange levensduur van het gebouw te kunnen waarborgen zal 
er o.a. een correct bouwfysisch / bouwkundig ontwerp worden uitgewerkt, een correcte 
detaillering van de gevel- en dakopbouw i.v.m. een goede vochthuishouding gebeuren en 
zullen koudebruggen in het ontwerp worden vermeden. Het verbruik aan leidingwater wordt 
in het concept maximaal gereduceerd door toepassing van waterbesparende toestellen en door 
hergebruik van grijs water in het gebouw. 

Alle gebruikte hout in de structuur en afwerking gebouw zal op een duurzame wijze gewonnen 
zijn. Dit zal telkens met een duurzaam houtlabel door de aannemer moeten bevestigd worden 
(b.v. FSC-label). De afwerkingsmaterialen zullen emissiearm zijn. Globaal wordt voor dit project 
een score van minstens 40 % beoogd.  

De afgevinkte detaillijst van deze waarderingstool is in bijlage toegevoegd. Deze evaluatie voor 
de kantooromgeving van het nieuwe gebouw resulteert in een eindscore van 4 sterren. 

Deze 4-sterrenwaardering bevestigt dat het voorliggend ontwerp niet alleen energiezuinig, maar 
ook duurzaam is in al zijn facetten, en dit zowel op het domein van leefbaarheid en welzijn, als op 
het domein van energie en milieu.

Milieu en duurzaamheid
Eisen Commentaar

0 1 2 3 4

Ligging 3 3 3 9,00  / 12,00
Voorzieningen 3 3 4 12,00  / 12,00
Levensduur 5 5 4 20,00  / 20,00
Watergebruik 3

Afwatering 0,6 4 2,40  / 2,40
Opvang hemelwater 0,3 4 1,20  / 1,20
Hergebruik hemelwater 0,6 4 2,40  / 2,40
Terreinverharding 0,3 0 0,00  / 1,20
Waterbesparingsmaatregelen 0,6 3 1,80  / 2,40
Afvalwater 0,3 4 1,20  / 1,20
Drainage 0,3 4 1,20  / 1,20

Materiaalgebruik 6 6 2 12,00  / 24,00
20 20 Totaal 63,2  / 80,00

Gemiddelde 3,16

Waardering van kantoorgebouw:
p.2/2   

VRT Open Oproep OO2801

Totaal

3,16

Leefbaarheid & 
welzijn

3,03 3,17

Score per groep Totaal

Gewicht,
per categorie
aparte score

Score

����

Milieu & 
duurzaamheid

����

Energie

3,32
���� ����
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AANPAK 

De architecten zullen de drijvende kracht en aanjager vormen van het bouwteam, waar alle 
actoren zowel van de zijde van de bouwheer als van de ontwerpers een plaats in hebben. 
De zaakvoerder-ontwerpers hebben een traditie van grote persoonlijke betrokkenheid. Ze zijn 
steeds persoonlijk aanwezig op de cruciale ontwerp- en werfvergaderingen. Het garandeert 
permanentie en continuïteit, de projecten zijn door de zaakvoerders tot in het detail gekend. 
Door die continue betrokkenheid kunnen we een kwaliteitsbewaking garanderen vanaf het 
schetsontwerp tot aan de oplevering van de werken.
Belangrijk in alle fasen van het project, is de juiste bepaling van de taakomschrijvingen voor de 
verschillende partijen binnen het ontwerp- en bouwteam.
De architecten leiden en coördineren, de andere leden adviseren de architecten, elk binnen hun 
domein. De architecten toetsen de ontwerpopties met de constructieve en bouwtechnische 
logica, de consequenties voor de technische installaties, de impact op de bouwkost en de 
uitvoeringstermijn. 

COMMUNICATIE

Het Ontwerpteam heeft reeds meerdere ervaringen in teamleiding en coördinatie bij 
verschillende multidisciplinaire samenwerkingsverbanden aangetoond. 
Het inschrijvende ontwerpteam zal een organisatiestructuur opzetten die de aanbestedende 
opdrachtgever de garantie moet bieden op efficiënte wijze met het ontwerpteam te 
communiceren en dit tijdens de volledige duur van de opmaak van het Project.
Meer bepaald zal de Opdrachtgever bi-directioneel met het ontwerpteam kunnen communiceren 
via een zogenaamd “Single Point of Contact” (“SPOC”) of Projectleider Ontwerpteam. 
De verschillende informatiestromen worden zo op dergelijke wijze efficiënt verzameld en 
gekanaliseerd. Deze “SPOC“ zal instaan voor de doorstroming van alle informatie naar het 
ontwerpteam en zal er tevens op toezien dat de onderling vooropgestelde communicatietermijnen 
worden gerespecteerd.
Naargelang de fase en te bespreken materie zal de “SPOC” bij vergaderingen op de verschillende 
niveaus  en met de verschillende partners en stakeholders vergezeld worden van één of meerdere 
personen. Het is de ervaring van het Ontwerpteam  dat zo een voldoende grote redundantie in 
het proces kan in gebouwen

OVERLEGSTRUCTUUR

KICK OFF / STARTVERGADERING

Bij de start van de studie zal het ontwerpteam een uiteenzetting geven voor de verschillende 
leden van de Kerngroep, Stuurgroep, de eventuele verschillende Werkgroepen, de eventuele 
Stakeholders, de verschillende adviesorganen en  de eventueel te betrekken externe partners. 
Deze startvergadering moet toelaten dat elk van deze partners en/of groepen op gecoördineerde 
wijze haar aandachtspunten te formuleren. 
Het ontwerpteam zal het ingediende wedstrijdontwerp duiden en kaderen. Ter aanvulling bij 
het door het Ontwerpteam opgemaakte verslag van deze startvergadering kan de Kerngroep 
bijkomende informatie verzamelen en hieraan toevoegen.

ONTWERPTEAMVERGADERINGEN

Het Ontwerpteam zal een intense wekelijkse vergader- en besprekingsstructuur opstellen. Dit 
moet toelaten dat alle facetten van het ontwerp door de verschillende leden van het team kritisch 
geëvalueerd, verwerkt en uiteindelijk gedragen kunnen worden.

KERNGROEPVERGADERINGEN

De Kerngroep wordt gevormd door de Opdrachtgever, verschillende Stakeholders en eventuele 
externe partners. Zij zullen naargelang de noodzaak en naar inschatting van de Opdrachtgever 
samenkomen.

STUURGROEPVERGADERINGEN

De Stuurgroep wordt samengesteld door de Opdrachtgever, Projectmanager en Projectleider 
van het Ontwerpteam.
Minstens 3-wekelijkse tot maandelijkse besprekingen met de Stuurgroep moeten het 
ontwerpteam inzicht geven in de essentiële vragen, bemerkingen en aandachtspunten van de 
Aanbestedende Overheid. Desgevallend en indien gewenst door de leden van de Stuurgroep 
kunnen leden van de Werkgroep of andere, al dan niet externe Stakeholders, hierbij aansluiten.
De door de Projectmanager en in overleg met de verschillende partners opgemaakte agenda 
moet toelaten dat zowel het Ontwerpteam als de Stuurgroep de relevante capaciteiten en 
partners kunnen uitnodigen aan deze besprekingen.
De Stuurgroepvergaderingen lopen tot het einde van het Project.

HET REALISATIEPROCES

METHODIEK

Voor dit project is er een hecht projectteam samengesteld; de verschillende partners hebben in 
het verleden herhaaldelijk samengewerkt. Benadering en zienswijze sluiten nauw bij elkaar aan. 
Allen hebben een ruime expertise. Met deze configuratie brengen we visie, inzicht, lokale kennis, 
ervaring en knowhow samen in één ontwerpteam. Het tot stand brengen van architectuur, 
stedenbouw en stadsontwerp met een blijvende kwaliteit en duurzaamheid vereist immers een 
dergelijke bundeling van deskundigheden.

Het team zal, zonder vooringenomenheid, samen met de bouwheer - binnen de vooropgestelde 
parameters en randvoorwaarden - opportuniteiten zoeken. Hoe kan met de beschikbare 
middelen meer gerealiseerd worden dan strikt gevraagd ?

De eigen visie aangaande architectuur, de architectuurkritiek en -geschiedenis zal dit proces 
onderhuids sturen zodat het project een eigen karakter en identiteit krijgt.

Kwaliteit nastreven binnen het vereiste kader betekent voor ons het programma voorop stellen. 
Het is kwaliteit zoeken in wat evident is. Dit is pas mogelijk na een grondige analyse van alle 
randvoorwaarden en het omzetten van de synthese hiervan in een duidelijk functioneel schema. 

Een gebouw is eveneens een gebruiksinstrument. Aan de basis hiervan ligt een helder en leesbaar 
plan, dat verschillende invullingen toelaat en, door middel van eenvoudige ingrepen, voor ieder 
soort gebruik een geschikte ruimte weet te creëren en een flexibele indeling mogelijk maakt. 
Dergelijk plan mag zijn wil niet opleggen, maar moet mogelijkheden toelaten op korte en lange 
termijn.

Een doorgedreven technische en bouwfysische uitwerking evenals een logische constructieve 
opbouw is de volgende stap. Een subtiele detaillering en een grote aandacht voor de afwerking, 
textuur en materiaalkeuzes afgestemd op het totaalconcept, verlenen het project de nodige 
gevoeligheid en finesse.

Wij vertrekken vanuit een intensieve samenwerking met de afdeling duurzaamheid van het 
studiebureau. Dit betekent dat van bij het begin van de conceptvorming rekening wordt 
gehouden met het aspect duurzaamheid. Correcte keuzes moeten reeds aan de basis gemaakt 
worden, zodat technische ingrepen om het vooropgestelde resultaat te bekomen, achteraf 
kunnen vermeden worden. Duurzaamheid betekent niet alleen een laag energieverbruik, maar 
ook een doordachte materiaalkeuze die de ecologische footprint van het gebouw beperkt, een 
multifunctionele/flexibele planopbouw, een solide constructie, een tijdloze vormgeving,…

Het zijn deze elementen die het ontwerpteam als leidraad wil aanhouden, om samen met het 
volledige bouwteam de juiste keuzes te maken gedurende het hele werkproces. 

PROCESBEREIDHEID 

Een hecht ontwerpteam alleen volstaat niet om een kwalitatief ontwerp te realiseren. Wij menen 
dat een kwalitatief project enkel kan ontstaan bij gratie van een betrokken bouwheer en een 
goede verstandhouding met alle bevoegde diensten en overheden. Het Ontwerpteam is er van 
overtuigd dat een open dialoog essentieel is voor het welslagen van het Project. Een humane 
dialoog die steunt op het respect voor het creatieve proces van de ontwerpers enerzijds en de 
aandacht voor realiteit en bezorgdheden van de opdrachtgever anderzijds.

De relatie bouwheer-architect en in een latere fase ook aannemer, dient er één te zijn van samen 
werken aan een gezamenlijk project. Het belang van een sterk bouwteam, waar alle actoren een 
plaats in hebben, waarbij men samen zoekt naar oplossingen, kan niet genoeg benadrukt worden.
Het is aan de ontwerpers om hun ideeën met verve te verdedigen maar ook om input en 
betrokkenheid aan te moedigen, om constructieve kritiek mee op te nemen in hun ontwerpproces.

We zijn ons ervan bewust dat doorheen het ontwerpproces prioriteiten kunnen worden   
bijgestuurd. We menen dat dit essentieel is en beseffen dat door op een project te werken er 
nieuwe inzichten kunnen ontstaan, zowel door het ontwerpteam maar ook door de bouwheer.
Enkel op die manier ontstaat een concept dat, in nauwe samenwerking tussen de ontwerpende 
partijen en de uiteindelijke gebruikers, ontwikkeld wordt tot een totaalplan. Hierin wordt het 
antwoord op de artistieke, technische en gebruikseisen tot één ondeelbare eenheid verenigd. 

Het overleg en proces zal stapsgewijs plaatsvinden. Binnen het raamwerk en concepten van deze 
offerte zullen de verschillende partijen op diverse momenten hun inbreng en ideeën kunnen 
formuleren. Het is van het grootste belang dat een gedegen draagvlak kan gecreëerd worden
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KOSTENBEHEERSING

Wij hebben enkele specifieke tools opgezet door onze expertise als projectmanager bij de 
bouwbegeleiding  van grote projecten. Tools die de bouwpartners ten allen tijde een overzicht 
geven op de financiële stand van zaken, zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase. 

Tijdens de ontwerpfase wordt het vastgelegd basisbudget bewaakt door middel van 
wijzigingsaanvragen per perceel (of deelproject) met vermelding van de omschrijving en de 
reden van wijziging. De aard van de wijziging wordt gecatalogeerd, alsook de invloed op kost, 
planning en oppervlakte. Uiteraard wordt de status perfect opgevolgd. Met dit overzicht kan 
men steeds de volledige evolutie van het project opvragen en het budget van het lopende project 
monitoren.

Voor de uitvoeringsfase wordt het financiële overzicht opgebouwd rond drie delen; 
budget, facturatie en forecast. In het deel budget worden alle verrekeningsoverzichten, de 
overschrijdingen van de vermoedelijke hoeveelheden en de min- en meerwerken opgenomen. 
Het deel facturatie geeft een overzicht van alle vorderingstaten en bijhorende informatie 
betreffende onder andere het deel herziening. In het deel forecast wordt het bouwbudget 
uitgezet over de uitvoeringstermijn als prognose. Uit de verschillende bovenstaande delen 
worden de noodzakelijke cijfers (of de gevraagde cijfers voor de Raad van Bestuur) gedistilleerd 
om maandelijks een financiële rapportage te brengen op maat van de klant. 
Specifieke typelijsten werden opgemaakt die een overzicht geven van alle verrekeningen, min- 
en meerwerken inclusief alle bijhorende informatie betreffende indieningdatum, goedgekeurd 
bedrag de beoordelingen enzovoorts.
Specifieke typelijsten werden opgemaakt die een overzicht geven van alle afgegeven documenten 
zoals uitvoeringsplannen, uitvoeringsdetails en technische fiches én die telkens de toestand 
weergeven van wie welke actie tegen wanneer dient te ondernemen, zodat het bouwproces nooit 
verstoord wordt. Deze lijsten en overzichten worden opgesteld per perceel en / of deelproject.
Met bovenstaande gegevens kan elke bouwpartner op elk moment in het bouwproces een 
gedetailleerd overzicht verkrijgen van de financiële toestand van het project. Niet enkel de 
toestand op een gegeven moment; met de forecast blijft steeds het totale budget bewaakt.

Ook de wijze van opbouw van onze bijgevoegde raming voor dit project heeft tot doel deze aan 
te wenden tijdens de ontwerpfase. Het allerbelangrijkste van de bovenvermelde tools is steeds 
het feit dat zowel tijdens de ontwerpfase als de uitvoeringsfase de geschiedenis van de evolutie 
van het budget gekend is en blijft. Alle beslissingen, met de nodige informatie, zijn en blijven 
terug te vinden in de overzichten.  Deze tools geven het bouwteam de mogelijkheid om het 
project op elk moment bij te sturen, bijvoorbeeld in functie van tegenvallende aanbestedingen 
en daarmee het eindbudget niet uit het oog te verliezen.

Buiten de bovenvermelde tools kan het volledige team eventueel gebruik maken van BIM.
BIM is afkomstig uit het Engels en staat voor Building Information Model. Het is een nieuwe 
samenwerkingsvorm waarbij essentiële informatie van een bouwproject weggeschreven wordt 
in een centrale database, aangestuurd en beheerd via 3D modellen. Iedereen die betrokken is 
bij het bouwwerk, zoals de bouwheer, architect, studiebureau, aannemer, gebouwbeheerder,… 
heeft toegang tot deze informatie en modellen.

BIM betekent ook dat alle partijen gedurende het bouwproces werken met dezelfde informatie en 
van elkaars beslissingen op de hoogte zijn. De informatie is altijd actueel en continu beschikbaar 
voor alle betrokkenen. Op die manier kan efficiënter samengewerkt worden en kan de faalkost 
aanzienlijk verminderd worden. 
Het gebouw wordt als het ware ‘virtueel’ gebouwd voordat het in uitvoering gaat. Hierdoor 
beschikt de  bouwheer over gedetailleerde informatie om in aanbesteding te gaan en krijgt hij 
inzicht in de uitvoeringsplanning.
Omdat het BIM proces verschilt van het huidige ontwerp- en bouwproces is het belangrijk dat bij 
dergelijke samenwerkingsvormen een BIM protocol vastgelegd wordt. Dit protocol omschrijft 
op welke manier samen gewerkt wordt en bevat praktische afspraken m.b.t. de taakverdeling, de 
verantwoordelijkheden, te gebruiken standaarden, uitwisselingsformaten,….

Het al dan niet implementeren van BIM dient verder besproken te worden met de opdrachtgever. 
Weet dat ons team dit kan implementeren indien hier interesse voor zou bestaan.

PLANNING EN TIMING

De planning van de studieopdracht en het realisatieproces volgen de richtdata opgegeven door de 
VRT, maar werden uitgebreid met de specifieke termijnen voor Europese aanbestedingsperioden, 
de verbintenistermijn, de doorlooptijden voor vergunningen en perioden voor goedkeuringen 
door de klant. De vooropgestelde perioden van ingebruikname, verdere afwerkingen en andere 
belangrijke data worden volledig gerespecteerd. In onze overzichtplanning werd rekening 
gehouden met de vaste bouwverlofperioden en feestdagen.

Voor de algemene planning in GANT-formaat verwijzen wij graag naar de bijlage.

Overzicht van belangrijkste milestones:  

Indienen offertes Open Oproep 28 1  dag 27/03/2015 27/03/2015 
Nazicht offertes / bekendmaking ontwerpteam 45 dagen 27/03/2015 02/06/2015 
Afsluiten overeenkomst met ontwerpteam  15  dagen 03/06/2015 23/06/2015 
Opstart  ontwerpteam  1  dag 03/08/2015 03/08/2015 
Studieopdracht  557 dagen 03/08/2015 12/10/2017 

Fase 1  IW 10 dagen 03/08/2015 14/08/2015 
Fase 2  VO 90 dagen 17/08/2015 12/01/2016 

Voorontwerp 90 dagen 17/08/2015 12/01/2016 
Goedkeuring klant 10 dagen 08/12/2015 12/01/2016 

Fase 3  DO 100 dagen 13/01/2016 31/05/2016 
Definitief  ontwerp 90 dagen 13/01/2016 17/05/2016 
Stedenbouwkundige vergunning 30 dagen 06/04/2016 17/05/2016 
Goedkeuring klant 10 dagen 18/05/2016 31/05/2016 

Indiening vergunningsaanvragen 1  dag 01/06/2016 01/06/2016 
Fase 4 UO 357 dagen 01/06/2016 12/10/2017 

Fase 4a Aanbestedingsdossier  120 dagen 01/06/2016 15/11/2016 
Goedkeuring klant 15  dagen 02/11/2016 22/11/2016 
Europese aanbesteding   52  dagen 23/11/2016 02/02/2017 
Opening offertes 1  dag 02/02/2017 02/02/2017 
Verbintenistermijn 180 dagen 03/02/2017 12/10/2017 
Nazicht offertes 15  dagen 03/02/2017 23/02/2017 
Vraag om verantwoording 1  dag 23/02/2017 23/02/2017 
Verantwoording inschrijver  15  dagen 24/02/2017 16/03/2017 
Nazicht verantwoording 10 dagen 17/03/2017 30/03/2017 
Definitief  gunningverslag 10 dagen 31/03/2017 13/04/2017 
Goedkeuring klant 10 dagen 14/04/2017 27/04/2017 
Niet-gunning  1  dag 27/04/2017 27/04/2017 
Stand sti l l  15  dagen 28/04/2017 18/05/2017 
Gunning 1  dag 18/05/2017 18/05/2017 
Voorziene startperiode  45 dagen 30/06/2017 31/08/2017 

Uitvoering 1213  dagen 01/09/2017 26/04/2022 
Fase 5  CO 690 dagen 01/09/2017 23/04/2020 
Voorlopige oplevering 1  dag 23/04/2020 23/04/2020 
Fase 6 WB 523 dagen 24/04/2020 24/04/2022 

Inhuizing administratieve diensten 1  dag 01/09/2020 01/09/2020 
Volledige ingebruikname alle  facil iteiten  1  dag 01/06/2021 01/06/2021 

Voor de algemene planning in GANT-formaat verwijzen wij graag naar de bij lage.

WERKGROEPVERGADERINGEN

De Werkgroepvergaderingen worden 2-wekelijks georganiseerd. Projectmanager, de 
verschillende leden van het Ontwerpteam en eventueel de vertegenwoordigers van de 
verschillende diensten en departementen die deel uitmaken van de Opdrachtgever, geven het 
project vorm, bespreken het, wegen af en komen tot conclusies die in indien noodzakelijk binnen 
de Stuurgroep geaffirmeerd worden. De werkgroepvergaderingen zijn het directe klankbord 
voor het Ontwerpteam.
De Werkgroepvergaderingen lopen tot en met de indiening van de bouwaanvraag. De 
werkgroep kan op regelmatige tijdstippen geconsulteerd worden bij de opmaak van het 
aanbestedingsdossier.

TERUGKOPPELING EN TOETSING

Na de besprekingen  binnen de Kerngroep en toetsing binnen de Stuurgroep kunnen 
terugkoppelingen naar de werkgroepen en verschillende externe partners (stad, brandweer, …) 
plaatsvinden.

ONLINE PROJECTBEHEER

Het team heeft ruime ervaring met online-platformen (Chapoo, Autodesk Buzzsaw) voor 
het beheer van informatie. Zij leiden de samenwerking binnen een project in goede banen 
en zorgen ervoor dat alle leden van het Projectteam altijd beschikken over de meest recente, 
meest nauwkeurige informatie. Het automatiseert standaard bouwprocessen en versnelt de 
communicatie. Bovendien zorgt het ervoor dat informatieaanvragen, ingediende plannen en 
wijzigingsopdrachten proactief kunnen worden beheerd.
De online-beheerssystemen worden naargelang de fase waarbinnen het vereist zou zijn, voorzien 
door de projectmanager of (bij ontbreken hiervan) de opdrachtgever.
Goedkeuringen
De goedkeuringen zullen hetzij onderbouwd worden met rapporten gedragen door de 
verschillende belanghebbenden (kerngroep, stuurgroep, ...), hetzij opgenomen worden in de 
opgemaakte verslagen of eenvoudigweg door middel van mail- en briefverkeer.
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