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1. BESCHOUWING
Dit project is dé kans om de verschillende schalen van de 
Kievitswijk en de stad Antwerpen te laten samenvloeien tot 
een nieuw stedelijk geheel :  een transitie tussen buurt en 
stationsomgeving. 

De gegeven situatie is  een dens stadsweefsel gekenmerkt door 
een uitgesproken verleden. Net zoals in andere steden schuift 
ook in Antwerpen het stadscentrum op naar de stationsbuurt, 
waar ontwikkelingen op sterk gedifferentieerde schalen de 
vergeten achterkanten vormgeven. Zulke projecten brengen 
buurten in stroomversnellingen waar de publieke ruimte 
geen voet aan de grond krijgt. 

De positie en het behoud van de QVIT site maakt deel uit 
van een bewogen geschiedenis, gedragen door de buurt en 
ondersteund door verschillende besturen. 
De site wordt omringd door de Zoo, de Copernicussite, een 
buurtschool, een feestzaal en een woonwijk. Elk van deze 
buren hebben hun eigen behoeftes en toekomstplannen. Zo 
zou ondermeer de Zoo van Antwerpen een nieuwe ingang 
op het Giraffenplein willen creëren, iets wat de Ploegstraat 
zeker ten goede zou komen. Geperst tussen 2 muren is de 
Ploegstraat namelijk een weinig uitnodigende publieke 
ruimte. 
De Provinciestraat kruist de Plantin en Moretuslei, welke de 
eerste grote mobiliteitsas is die aansluiting geeft met het 
stadscentrum. Dit vertaalt zich dan ook in een drukbezet 
gevitrineeerd gelijkvloers. Jammergenoeg staan vele van 
deze etalages leeg en vragen om een herinterpretatie van 
wat zulke glazen kijkdozen kunnen zijn en tonen. De kerktoren 
staat daarentegen alvast klaar om als referentiepunt de 
straat aan te kondigen in de buurt. 

Deze buurt bezit danzkij haar situering het potentieel om  een 
dense woon- en werkomgeving te creëren voor stedelingen. 
Binnen dit geheel functioneert de QVIT site als een soort 
decompressiezone waar buurtbewoners en bezoekers voelen 
dat ze aan een belangrijk en gewaardeerd onderdeel van de 
gemeenschap deelnemen.  

OP DE LOCATIE.
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Deze eerste schematische neerslag op het aangereikte 
programma toont een ambitie naar nieuwe vormen van 
ontmoeten. De verhouding tussen beheer, gebruik en onderhoud 
brengt een veelheid aan uitdagingen met zich mee.

De verschillende stromen van gebruikers dienen hun weg te 
vinden doorheen duidelijk afgebakende ruimtes die tegelijkertijd 
mogelijke ontmoetingen stimuleren. Doorzichten zijn hierbij 
direct inzetbare vormen. Tegelijk moet het gebouw vlot 
functioneren in het dagelijks gebruik van de werknemers. Het 
doorbreken van gewoontes en aanreiken van alternatieven kan 
werken binnen deze site aangenaam en leerrijk maken. 

Toeristen, leerkrachten, buurtbewoners, bedienden, 
restaurantbezoekers,... maken de site uniek door haar diversiteit. 
Hier schuilt de sociale en architecturale uitdaging  gezien de ruimte 
zo dient worden vormgegeven en georganiseerd dat iedereen 
zich WELKOM voelt. Het terrein zal expliciet opengewerkt 
worden zodat geen drempel de mensen tegenhoudt de site te 
betreden. Dit maakt toevallige en spontane aanrakingen met de 
site mogelijk. 

Kinderen zijn hier vaak een spilfiguur, want waar zij graag naartoe 
komen om te ontmoeten, ontmoeten de ouders ook. Het lijkt ons 
dan ook belangrijk een expliciete ruimte voor kinderen op te 
nemen in dit programma.

Nog meer zal een sterke procesbetrokkendheid bij een ruim 
publiek ervoor zorgen dat we het Matteüs-effect kunnen 
elimineren. 

Door arbeid, ook onder de vorm van zelfontwikkeling, centraal te 
plaatsen als de inhoudelijke relatie tussen de thema’s wordt er 
een duidelijke boodschap uitgestuurd: zien samenwerken, doet 
samenwerken. 

Verder zal de interne organisatie bepalen hoe werknemers de 
klanten en bezoekers kunnen onthalen.
Ook op een grotere schaal zal de organisatie fundamentele 
toekomstige samenwerkingen tussen functies op de site 
toelaten.

Alzo moet de site een diversiteit binnen één geheel worden.

POLYVALENTE RUIMTE
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OP HET PROGRAMMA.
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2. OPVATTING

Het nieuwe actie- en kennisgericht centrum als een verbinding tussen de bestaande faciliteiten vraagt om een integratie 
in het stedelijk weefsel en haar dynamiek. 

Er vormt zich een genereus, publiek en multifunctioneel gelijkvloers dat naadloos aansluiting vindt binnen de Kievitswijk: 
het KIVIETSPLATFORM; waar buitenruimtes het verlengstuk zijn van de binnenruimtes en een wisselwerking ontstaat 
tussen het beheer en gebruik van de omliggende functies.

* PITCH
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ANTWERPEN CENTRAAL
ZOO ANTWERPEN

KIEVITSWIJK

KIEVITSNEST

KIEVITSPLATFORM
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3. UITDRUKKING

IN DE BUURT. ALS STADSKAMER. DOOR WISSELWERKING.
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IN DE BUURT

De buurt is als een verzameling entiteiten met elk  hun kwaliteiten, 
opportuniteiten en gebreken. Voor een stevige belichaming van 
de buurt moet er bewegingsruimte zijn, een zekere vorm van 
porositeit die deze entiteiten optimaal laat functioneren.

De porositeit van dit project zit hem in het bewerken van de 
begrenzingen en overgangen tussen straten en gevels. 
Expressie die we op verschillende niveaus en schalen tot 
uitdrukking willen brengen. 

De ontwikkeling van dit project zal andere ontwikkelingen 
binnen en buiten het studiegebied stimuleren. Soms zal zich 
dit op een subtiele manier op de publieke ruimte tussen hoge 
torens afspelen. Voor de serres van de Zoo, de Copernicussite, 
het schooltje de Krekel en de feestzaal Eeninghe kan deze 
interventie deel uitmaken van een grotere visie. 

Zo roept het terrein van de feestzaal een verlangen op om 
zich volledig te openen naar onze site. De school zou hierdoor 
uitbreidingsmogelijkheden krijgen. De kerk heeft met haar 
imposante gevel een troef in de straat. Enkel haar terugsprong 
creëert een onbenutte en onbeduidde restruimte die dienst doet 
als urinoir en afvalhoek. Over de hele de Provinciestraat wordt 
de gelijkvloers herzien als drager van doorzichten en functies.
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ALS STADSKAMER. ONDERSCHEIDING

Vandaag onderscheiden we op de QVIT site behoeftes en 
mogelijkheden die opeengestapeld werden doorheen het 
verleden. De intenties van toen bevatten en hun actuele waarde 
positioneren is een delicate ervaringsgerichte daad.

De huidige constructies vereisen dan ook stuk voor stuk een 
nauwkeurige evaluatie van de bestaande toestand en een 
doordachte handhavingsfilosofie.

Bij gebruik van nieuwe technologieën in oude gebouwen dient 
met de nodige omzichtigheid omgesprongen te worden. Dit 
vereist voorzorgen die op hun evolutie anticiperen; hun interactie 
in de tijd moet een expressie vinden die in harmonie is met de 
bestaande structuren en in de lijn van de geschiedenis van het 
gebouw ligt. 

Construeren, renoveren en deconstrueren maken deel uit van het  
gezamelijk proces van vernieuwing en vervollediging, gestuurd 
door de wijzigende behoeftes binnen de maatschappij.

Stadskamers zijn ruimtes die door hun omrandingen binnen de 
stad ingezet kunnen worden. 
De fluïditeit van de binnen-buitenruimtes die zo ontstaan 
dragen een langdurigheid in zich mee die toestaat ze overheen 
de ‘tijd’ te laten werken.    Opeenvolgende culturen en generaties 
interpreteren en positioneren deze stadskamers telkens anders.

We trachten de volledige site vanuit dit perspectief op te vatten. 
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INPLANTINGINSNIJDING HORIZON

Het snijden in de site levert zicht, licht en ruimte op aan 
de gebouwen en levert een kwalitative bijdrage aan het 
constructief en organisatorisch vermogen. We vrijwaren 
de kerk, de kapel en het kloostergebouw in hun pure vorm. 

De doorwaadbaarheid, leesbaarheid en beheersbaarheid van dit 
project worden hierdoor fundamenteel verhoogd. De buurt krijgt 
er een nieuwe dynamiek bij onder de vorm van een rondgang 
overheen de site.

- Langs de steeg links van de kerk steken we een pleintje over tot 
aan de kloostertuin die in de verte aansluit met de straat. -

De inplanting van twee nieuwe volumes vervolledigt het 
kloostergebouw en nestelt zich als één centraal geheel binnen 
het bouwblok. Door de publieke ruimte als een corridor naar 
binnen te leiden, creëren we een hoekgebouw in de Ploegstraat 
en een weidse entree naar het binnengebied.

Het bouwblok wordt resoluut geopend naar de Kievitswijk. Dit 
zal ondermeer richting geven aan toekomstprojecten, zoals dat 
voor  de aanpalende serres. Ze zullen ‘face to face’ communiceren 
en interageren met elkaar.

Dit biedt uitdagingen met betrekking tot nieuwe bouwblok-
typologieën in de stad.

De exacte breedte en aanleg van de corridor zal verder 
gekalibreerd worden aan de hand van deze toekomstvisies. 

De ‘footprint’ van 1716 m2, bezet ongeveer 55% van de site: een 
waardevolle verhouding in de dense stad. 

De introductie van een horizonlijn fungeert als een indicatie voor 
de  verdere interventies binnen het project. Deze horizon beoogt 
een openheid die de site tot een toegankelijk en transparant 
geheel omvormt.

De bezoekers krijgen verschillende standpunten en 
referentiepunten en kunnen zo de site te doorgronden. 

Het creëert perspectieven in de diepte en bewegingen in de 
hoogte.
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MURENPLATFORM BAKSTEEN

Gezien de hoogteverschillen op de site ontstaat er tussen de 
grond en de horizon een spanningsveld dat zich vertaalt in een 
platform. 

Het activiteiten-platform komt vandaag reeds deels naar voren 
in het diverse gebruik van de kerk en wordt gekenmerkt door  een 
zwart-wit tegelpatroon. 

Op basis van dit patroon behandelen we het gehele platform, dat 
binnen -en buitenruimtes in elkaar laat overlopen. 
Er worden 3 delen onderscheiden, het eerste deel van het platform 
bevindt zich aan de Ploegstraat waar de corridor doorloopt in het 
gelijkvloers. In het  tweede gedeelte loopt  het terras van de tuin 
over in het klooster. Tot slot is er het platform gelegen tussen de 
kerk en de kapel, daar had het zich reeds ingeschreven. 

Het Kievitsplatform als het draagvlak van het buurtleven in de 
Kievitswijk.

De zoektocht naar baksteen als materialisatie met haar 
kwaliteiten, mogelijkheden en consequenties. 

Baksteen die in staat is te herstellen, te vervolledigen en 
aansluiting te zoeken en een eigen identiteit en aanwezigheid 
binnen de site bezit. 
Baksteen die de waarde en sfeer van de bestaande gevels recht 
aan doet en  het gebouw een eigenheid geeft binnen de straat en 
de stad.

De baksteen tekent de open ruimte en nuanceert de grote 
volumes. Een fraaie interpretatie die deel gaat uitmaken van de 
verzameling van verscheidene en karaktervolle materialiteiten 
in de buurt. 

Voortvloeiend uit deze behoeftes en verlangens wordt blauwe 
baksteen doorheen de hele site gebruikt, nu eens om accenten te 
leggen, dan weer om muren te herstellen.

Door hun sterke aanwezigheid begeleiden de bakstenen muren 
mensen doorheen de site.

De muren scheiden en onderscheiden.

Dit vormt de aanzet om nieuwe connecties uit te bouwen, 
hierbij worden specifieke ingrepen mogelijk in overleg met de 
achterliggende instanties. 
De muur naar de Krekel kan verlaagd en geperforeerd worden 
zodat zonlicht en uitzicht de speeltijden van de kindjes doet 
opleven. Alsook de scheidingsmuur met zaal Eeninghe kan 
opengewerkt worden, met de mogelijke creatie van een 
nieuwe vlotte toegang. Het meeste potentieel zit er in de muur 
gericht naar de Copernicussite,  waar een ware symbiose kan 
plaatsvinden.

Deze punctuele openingen maken een netwerk van 
samenwerkingen en ontmoetingen mogelijk. Dit resulteert in een 
creatief en duurzaam beheer, iets wat het project nog sterker in 
de buurt zal inschrijven en doen manifesteren.

Deze muren bezitten een groot potentieel om via kunstprojecten 
opgeladen te worden en alzo het parcours leesbaarder en rijker 
te maken.

De muren als leidraad.
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KERKVOLUME KAPEL

Het nieuwe volume zoekt aansluiting tussen zijn oude en nieuwe 
rooilijn, wat het vormelijk bespeelbaar maakt. Deze twist 
genereert alzo een gevellijn die zich naar de nieuwe corridor 
toedraait. Het verleggen van het zwaartepunt versterkt de 
inplanting op het terrein.

Via deze uitgesproken volumetrie krijgt de Ploegstraat een  
gezicht die de herkenbaarheid van de site verhoogt in een straat 
met veelal achterkanten.

Hierdoor wordt het terrein geopend naar de binnentuin, als een 
poort van en naar de buurt.

De twist schuift ook het interieur een eigenzinnige ruimtelijkheid 
toe. Zes inwendige verdiepen kiezen zichten en lichten doorheen 
de perforaties in de bakstenen wanden.

Een gebouw als signaal.

Als een artefact, in diens dubbele betekenis, staat de kapel op 
de site. 

Het behoud van deze kapel komt voort uit haar architecturale 
kwaliteit en de scenografie die ze ondersteunt in de kloostertuin. 
Ze kadert een gezellige en bruikbare open ruimte af die zich 
reeds sterk manifesteerde bij de huidige gebruikers.

De kapel als een scharnierpunt, daar waar de site van richting 
verandert. De bestaande en beperkte doorgang op dit punt  
splitst de site ongewild en zeer fragiel in tweeën. Door een 
insnijding, met eenzelfde fragiliteit, bekomen we een verbinding 
met de gehele site. Deze ingreep maakt een nieuwe gevelopening 
die licht en zicht biedt in de kapel.

Een oriëntatiepunt op de site.  

De kerk is als een doos met 4 gigantische wanden die de ruimte 
gemoedelijk vorm geven. 

Door het optimaliseren van elke wand bekomen we een 
gebruiksvriendelijke polyvalente ruimte, met interventies op de  
‘horizon’ hoogte.

A) De interventie op de voorgevel zal het statuut van de ingang 
drastisch veranderen. Zijn actuele zwaarheid en dichtheid 
verhindert een soepele interactie met de straat en haar 
gebruikers. Het WELKOM-gehalte wordt sterk verhoogd: 
enerzijds via doorzichten naar de achterliggende ruimtes 
vanaf de straat, anderzijds als een uitstalraam dat beelden en 
tekeningen van activiteiten tentoonstelt. ‘Bekend is bemind.’
B) De achtergevel vloeit voort uit de intenties van de voorgevel:  
doorzicht bieden op de site. De gevel is in deze cruciaal voor de 
aansluiting van de polyvalente zaal met de rest van de site.
C) De blinde zijgevel biedt zich aan als drager. Er worden boxen 
in geschoven die voor materiaalopslag dienen. Een subtiele 
passerel laat de ruimte op een nieuwe manier ontdekken tijdens 
de verschillende activiteiten. Deze passerel activeert als een 
gaanderij de blinde gevel als drager voor exposities. 
D)  Een fijne doorsteek dringt langs de linkse zijgevel door in de 
site. Door deze passage te versterken worden perspectieven 
naar de kerk en het binnengebied geopend. De nieuwe openingen 
onder de bestaande glasramen veranderen de oriëntatie van de 
kerk, en genereren  andere gebruiksvormen.

A

B

C

D
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DOOR WISSELWERKING
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 ONTMOETING

 KANTOREN

 

 WONEN

 CIRCULATIE

 WISSELWERKING

1. Ontmoetingscentrum
2. Sociaal restaurant
3. Vergaderzaal
4. Vergaderzaal/Kinderatelier
5. Polyvalente zaal
6. Dienstenruimtes

7. Docatlas
8. Gebouwbeheer
9. Cluster 5
10. Cluster 2
11. Cluster 4 
12. Cluster 3
13.  Personeelsruimte
14. Archief

ONTMOETING

KANTOREN

WONEN

CIRCULATIE

WISSELWERKING

1. ONTMOETINGSCENTRUM
2. RESTAURANT
3. VERGADERZAAL
4. KINDER-ATELIER
5. POLYVALENTE ZAAL
6. DIENSTENRUIMTES

7. DOC ATLAS
8. IVA GEBOUWBEHEERDER
9. CLUSTER 5
10. CLUSTER 2
11. CLUSTER 4
12. CLUSTER 3
13. PERSONEELSRUIMTE
14. ARCHIEF

Als grondlegger van dit project bezetten we het volledige 
gelijkvloers met publieke functies. Met dit opzet bekrachtigen 
we de attitude die we vanuit het proces willen meegeven in het 
gebruik en beheer van de site.

Vooraan in de Ploegstraat vindt het ontmoetingscentrum haar 
gading als nieuwe gezicht en uitstraling van de site. 
Een centraal geplaatste balie onthaalt en verwijst door naar de 
verschillende functies.  
Hierop aansluitend plaatsen we het restaurant als dagelijkse 
daadkracht binnen het geheel. Door de bestaande patine in deze 
zaal krijgt dit gezamelijk gebeuren een sterke identiteit en sfeer 
die versterkt wordt met het uitzicht op de binnentuin. Door 
hun positie bezitten deze beide functies een vanzelfsprekende 
toegankelijkheid, ook op gebied van laden en lossen. Verder 
maken we een opening in het opgegeven programma door het 
loskoppelen van de vergaderzalen en het ontmoetingscentrum.  
Zo functioneren deze volledig autonoom, en zijn ze ook vlot 
inzetbaar als uitbreidingsmogelijkheid van het restaurant. 
De kapel laden we op met een zeer kostbaar programma: een 
kinderatelier. Op die manier tonen we de kinderen dat ze deel 
uitmaken van belangrijk deel van de samenleving.  Het ontwikkelen 
van een betrokkendheid van jongs af aan creëert begrip van 
en voor de buurt naar de toekomst toe. De polyvalente zaal 
activeert en vervolledigt de logica van dit publieke gelijkvloers.
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BEHEERSBAARHEIDVERTICALITEIT

De site bezit een ritme door een opeenvolging van sequenties. 

Via een accordeon-werking kan elke stadskamer in haar geheel of 
in aparte delen ingezet worden. Deze ademhaling voert zuurstof 
aan in het gebouw. Dit maakt het gebouw beheersbaar en laat 
toe dat allerhande groepen en werkingen hun gading vinden. 

Langsheen de circulatieassen liggen pareltjes geweven.

Het  zijn  multi-inzetbare ruimtes die gezien hun specifieke 
ligging een optimaal gebruik kunnen halen. We geven ze dan ook 
een andere afwerking, zodat de gebruikers bewust zijn van de 
kruisbestuivingen die erin plaatsvinden. 
Enerzijds gaat het om de vergaderzalen die reeds vanuit het 
programma “bij voorkeur te delen waren met andere gebruikers 
waar mogelijk”.  Anderzijds om het leslokaal, de back office 
en de personeelsruimte die ingezet kunnen worden als ware 
teamspelers in het gebouw. Terwijl ze perfect aan het programma 
voldoen, tonen ze zich eveneens van hun andere zijde. 

Het kenniscentrum strekt zich uit over de verdiepen. 
Via het centraal geplaatst atrium wordt de horizontale  
doorwaadbaarheid naadloos verticaal doorgezet. Van hieruit 
worden alle clusters ontsloten. 
De eerste cluster: Docatlas, ligt boven het ontmoetingscentrum 
verdeeld over 2 plateaus. Zo creëren we een dynamiek tussen 
verschillende zones en sferen: van sereen en gesloten tot open en 
energiek. Via 2 circulatiezones staan de bovenliggende bureaus 
in directe verbinding met de bibliotheek. 
Tegenover de bibliotheek ligt cluster 6: de gebouwbeheerder.  
Vanuit het hoekgebouw hebben ze een overzicht op de site. 
Op de volgende verdiepen liggen clusters 2,3,4 en 5. Deze zijn 
opgevat als open plateaus, vrij invulbaar door de verschillende 
toekomstige gebruikers, of als eventuele uitbreiding van de 
bibliotheek.
De personeelsruimte bovenaan sluit de kantorenzone af. Deze 
panoramische ruimte biedt een waardering aan zijn personeel. 
Door zijn dagdagelijks gebruik kan deze eveneens ingezet worden 
voor representatieve activiteiten. 
De woningen, gelegen bovenop het kloostergebouw kunnen 
onafhankelijk functioneren binnen het samenwerkend geheel. 

WISSELWERKING
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Moyen orientalOccidental AsiatiqueArabo-Andalou

We creëren een ruimte waar verschillende culturen en functies 
samenleven en in elkaar overvloeien. Hiertussen wordt de 
leesbaarheid van de site wordt verhoogd door het gebruik van 
tegels als universele taal. 
Voor kinderen wordt het een spel. Voor anderen een leidraad 
bij het ontdekken van de site. Subtiele signalisaties, zoals 
blindentegels, kunnen in het motief verwerkt worden. Stilaan 
onderscheiden er zich rustpunten en wandelroutes overheen 
het platform.

Via schaalsprongen in het motief duiden we op de 
verscheidenheid van verhoudingen op de site. Van kleinschalig 
tot monumentaal, van bouwblok tot stad, van lokaal tot globaal.

Punctueel klimt dit motief ook op in verticale elementen en 
transfomeert zich in andere materialen. Zo kunnen poorten en 
deuren die de site beheersbaar maken voorzien worden van open 
en gesloten vlakken.

Het motief als een eenheid in de diversiteit.

LEESBAARHEID MOTIEF
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4. OPBOUW
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GELIJKVLOERS
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18

15

15
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15. OPSLAG BAR
16. AVONDTERRAS
17. LAAD & LOS ZONE
18. BINNENTUIN

1.   ONTMOETINGSHAL 250M²²²
2.   ONTHAAL
3.   ATRIUM MET STIJGPUNT
4.   RESTAURANT 170M²
5.   KEUKEN 64M²
6.   TUSSEN OPSLAG
7.   KOELCEL
8. KANTOOR 15M²
9. PERSONEELSTERRAS
10. ZONNETERRAS
11. VERGADERZALEN 190M²
12. KINDERATELIER 65M²²
13. POLYVALENTE ZAAL 655M²
14. BAR
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NIVEAU +1
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1.   DOCATLAS  252M²
2.   BALIE
3.   CATALOGUS INFO PUNT
4.   ZELFSTUDIEPLEIN
5.   DIGITALE LEERHOEK
6.   AUDIOVISUELE HOEK
7.   ZIT- & LEESHOEK
8.   CLUSTER GEBOUWBEHEERDER
9.   KANTOOR  52M²
10. COMMANDOKAMER  35M²
11. TOILETTEN  36M²
12. KITCHENETTE  5,5M²
13. VERGADERZALEN  38M²
14. CLUSTER 2  190M²
15. CLUSTER 5  58M²

16. GAANDERIJ



1.   DOCATLAS   180M²
2.   LESLOKAAL  80M²
3.  CLUSTER 3   180M² 
4.  CLUSTER 4  148M²
5.  TOILETTEN 36M²
6.   KITCHENETTE 5,5M²
7.   VERGADERZALEN 38M²

NIVEAU +2
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1.   DOCATLAS
2.  KANTOOR 177M²
3.  BACKOFFICE 50M²
4.  TOILETTEN 13M²
5.  KITCHENETTE 7M²
6.  WONING 1 - 55M²
7.  WONING 2 - 70M²
8.  WONING 3 - 73M²
9.  WONING 4 - 84M²

NIVEAU +3

1

2

5

6

7

8

9

3
4



23

1.  PERSONEELSRUIMTE 164M²
2.  SLAAPVERTREKKEN WONING 1-4
3.  ZONNETERRAS
4.  UITKIJKPUNT

NIVEAU +4
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2
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4
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1.    ARCHIEF BIB 65M²
2.    OPSLAG BIB 32M²
3.    KLEEDKAMERS 73M²
4.    TOILETTEN48M²
5.   ARCHIEVEN CLUSTERS 2-6   122M²
6.   SERVER LOKAAL 20M²
7.   RESTAURANT - AFVAL/AFWAS   60M²²
8.    TECHNIEKEN 100M²²
9.    KINDERATELIER 58M²
10. TOILETTEN /VESTIAIRE 58M²
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Nauw aansluitend bij de keuken en het restaurant kan het 
ontmoetingscentrum ingezet worden als uitbreiding bij recepties 
en andere festiviteiten. Vanuit het restaurant is er ook een 
rechtstreekse visuele relatie naar wat er zich afspeelt in het 
ontmoetingscentrum.

De trappen zorgen voor een verhoogd podium van waarop muziek 
of speeches kunnen gegeven worden. De trappen spiegelen 
tegelijk het gebruik van de ruimte, door een iets of wat informele 
tribune aan te bieden.

Binnen het gehele project nemen we een attitude aan die we 
via haar werking willen overbrengen aan de gebruikers. Op de 
volgende schema’s tonen we mogelijkheden aan hoe ruimtes 
zich naar elkaar toe kunnen ontplooien en openen.

Beginnende bij de corridor die vanaf de straat op eenzelfde 
niveau overvloeit in de ontmoetingsruimte, kunnen activiteiten 
zich hierdoor zeer nauw tonen aan voorbijgangers en bezoekers 
van het gebouw. Het onthaal staat hierbij frontaal klaar om 
mensen verder door te verwijzen. Allerhande buurtactiviteiten 
kunnen via deze binnen-buiten relatie spontane ontmoetingen 
uitlokken.

Als expliciet antwoord op de vraag in het programma, maar ook 
uit belang van een optimale bezetting binnen dit project, kan het 
restaurant van 100 naar 200 couverts uitgebreid worden. 

Door het centraal plaatsen van de keuken bereiken we een 
optimale werking en bediening. 

CORRIDOR NAAR ONTMOETINGSRUIMTE ONTMOETINGSRUIMTE NAAR RESTAURANT RESTAURANT NAAR VERGADERZALEN
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RESTAURANT NAAR TERRAS VERGADERZALEN NAAR BINNENTUIN

Verder kan het restaurant ook uitgebreid worden naar het terras 
dat pal naar het zuiden georiënteerd is en een uitzicht biedt op 
de binnentuin. Vanuit het restaurant is er een overzicht op de 
bewegingen en activiteiten die zich afspelen op de site.

KIEVITSNEST NAAR T’ PLEINTJE

Vergaderingen kunnen uitmonden in de binnentuin met een bbq 
of gewoon een stoeltje in de zon. We trachten het huidige gebruik 
van de plek te vertalen in goed functionerende en beheersbare 
ruimtes. Rechtstreekse toegangen vergemakkelijken het 
gebruik voor de buurtbewoners, zonder zich af te zonderen van 
de gehele werking.

De kapel voelt zich ideaal omgeven door open ruimte. De 
kinderateliers kunnen allerhande relaties met de omgeving 
exploiteren.

Alsook het Kievitsnest steekt zijn neus aan de deur. Met een 
bar op wieltjes kan dit plein vlot worden omgebouwd tot 
buitencafeetje. Door het openwerken van deze achtergevel valt 
er nog meer noodzakelijk licht binnen en krijgen we een volledig 
doorzicht vanaf de Provinciestraat.
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KIEVITSNEST BIJ OPTREDENS KIEVITSNEST BIJ ROMMELMARKT KIEVITSNEST BIJ EXPOSITIES

Bezoekers van modeshows, of eerder rommel -of biomarkten 
kunnen zich doorheen het Kievitsnest een weg banen langs de 
bar naar het achterliggende pleintje.  De voetgangers kijken 
vanop straat los doorheen de kerk als een groot overdekt plein.

Door het openwerken van de zijgevel heroriënteren we de 
ruimte naar de straatkant toe. Een tijdelijk podium versterkt 
deze spiegeling van de oorspronkelijke kerkopbouw en sluit 
voor even de hoofdingang af. Met een ‘verhangbaar’ technisch 
vakwerk kan het podium in de hoofdbeuk verschillende 
opstellingen aannemen.

Vanuit de steeg krijgen we nieuwe zichten en lichten die deze 
fijne passage aantrekkelijk maken als doorsteek naar het 
binnengebied.

Exposities stimuleren de ruimtelijkheid die deze polyvalente 
zaal bezit. Een subtiele passerel vult dit ruimschoots aan en 
biedt een overzicht en laat tegelijk een nieuwe dimensie van de 
kerk ontdekken. 
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ATRIUM NAAR WONINGEN ATRIUM NAAR VERGADERZALEN

De woningen vinden bovenop een complex programma hun weg 
langs het atrium naar een exclusieve ligging. Hun aanwezigheid 
garandeert een levendige ontwikkeling doorheen het gebouw, 
en beïnvloedt het statuut van dit atrium. Er wordt een 
overgangszone vrijgehouden die de publiek-private verhouding 
in balans houdt.

ATRIUM NAAR LESLOKAAL EN BACK OFFICE

Doorheen het gebouw duiken vergaderzalen op die multi-
inzetbaar zijn voor  de verschillende clusters, maar ook door 
buitenstaanders door hun autonome ligging langs de circulatie-
as. Deze zalen nestelen zich als accenten in het gebouw en 
differentëren zich door hun verhoudingen, materialisatie, en 
akoestiek. 

Deze twee lokalen bezitten een enorme flexibiliteit die ons ertoe 
bracht hen optimaal in te zetten. Opnieuw toont de positionering 
van het atrium haar kwaliteit om ruimtes te ontsluiten. 



SANITAIR

SNEDE AA

30



SNEDE BB

31



GEVEL PLOEGSTRAAT
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GEVEL CORRIDOR



BAR
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GEVEL PROVINCIESTRAAT
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37ZICHT 2 OP CORRIDOR



38 ZICHT 1  IN PLOEGSTRAAT



39ZICHT 2 OP CORRIDOR



40 ZICHT 4 OP BINNENTUIN
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42 ZICHT OP KLASLOKAAL VANUIT BIB
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44 ZICHT OP BALIE BIB VANUIT ATRIUM



45ZICHT 5 KERK VANAF PROVINCIESTRAAT



46 ZICHT 6 KERK VANAF PROVINCIESTRAAT



47INTERIEUR KERK VANAF PASSEREL



48 INTERIEUR KERK 



49



50

5. TECHNIEK
STABILITEITOPTIMAAL GEBRUIK

Bestaand gebouw. 

Inleiding
Het bestaand gebouw is een constructie uit de eerste helft 
van de 20e eeuw.  Het plan heeft een Z-vorm van 27 + 25 + 22 
meter lengte met een breedte tussen de 6 en 10 meter.  Stevige 
bakstenen metselwerkmuren van 36 cm dikte dragen de twee 
of drie verdiepingen.  Het gebouw is over heel haar oppervlak 
onderkelderd.  Het betreft een halfdiepe kelder waarvan de helft 
onder de grond zit en de andere helft uit de grond steekt. 
De vloerplaten zijn in  beton dat ter plaatse gestort werd.  Sommige 
balken zijn zichtbaar, anderen zijn geïntegreerd in de dwarse 
muren.  We vermoeden dat deze steeds loodrecht op de gevels 
staan en dat de platen op de gevels en de balken steunen.  De 
binnenmuren die voor de ruimtelijke indeling zorgen zijn wellicht, 
desondanks hun relatieve dikte van 24 cm, niet structureel.  
Deze hypothese wordt gestaafd door de afwezigheid van deze 
muren op de gelijkvloerse verdieping.  Vele ruimtes hebben op 
dit niveau geen indeling maar een vrije overspanning identiek aan 
die van de breedte van het gebouw.  

Uit een eerste analyse blijkt dat de bestaande structuren 
van de verschillende gebouwen nog in goede staat zijn.  Al 
zijn weinig structurele elementen als balken of kolomen 
zichtbaar, de afwerkingen vertonen echter geen structurele 
gebreken.  Aangezien de functies niet fundamenteel gewijzigd 
zullen worden, blijven de belastingen grotendeels dezelfde.  
De structurele logica bestaat erin de bestaande structuren 
te behouden.  Dit betekent dat de bestaande lasten van de 
vloerplaten en de gebruiksbelasting via de originele structuren  
door de funderingen gedragen worden. 

Afbraakwerken
De noordelijke vleugel wordt helemaal afgebroken alsook twee 
traveeën van de centrale vleugel.  Deze afbraakwerken zijn nodig 
om plaats te maken voor het nieuwe gebouw en de doorgang 
mogelijk te maken naar  de binnentuin.  Alle kleine constructies 
in de binnentuin die tegen de voormalige kerk leunen worden 
afgebroken om de binnentuin te vergroten. 

Nieuwe ingrepen
De nieuwe ingrepen in het bestaande gebouw zijn voornamelijk : 
- de bouw van nieuwe vergaderzalen,
- het verwijderen van het merendeel van de binnenwanden, 
- nieuwe doorgangen doorheen bestaande muren, 
- de integratie van een nieuwe trap, 
- de demontage van een structurele draagmuur in het 

Duurzaamheid kan niet als een afzonderlijke visie of ‘label’ 
worden gezien, maar is een integraal onderdeel van het hele 
proces: ecologisch, sociaal en financieel. Publiekegebouwen 
zijn pas duurzaam, indien ze bestendig zijn tegen de tijd en zich 
kunnen aanpassen aan de steeds wisselende wensen van haar 
gebruikers. Flexibiliteit is een beginsel waarbij de kwaliteit 
van de ontworpen ruimte bewaard kan blijven. Alleen dan is er 
volgens ons sprake van echte duurzaamheid. Met het maken van 
een goed ontwerp is het gebouw niet af. De uitdaging ligt juist 
bij de wijze van realisatie en het beheer. Bij duurzame stedelijke 
ontwikkeling is het belangrijk alle kosten en baten op de korte 
en lange termijn te evalueren en op basis daarvan beslissingen 
te nemen. Een kortzichtige (korte termijn) en beperkte visie 
(eenzijdig onderwerp) draagt niet bij aan duurzaamheid. 

Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen licht, lucht, 
groen, flexibiliteit, energie, oriëntatie, akoestiek, economie en 
materialisatie.

Het gegeven om het bestaande hoofdvolume van het 
kloostergebouw deels te ‘omarmen’ met 2 nieuwe gebouwen, 
als een jas rond het klooster, zorgt voor een compact gebouw. 
Deze nieuwe isolerende schil kan tevens na akkoord met 
VDAB-complex verder worden vervolledigd, een nieuw gezicht 
voor VDAB en een nieuw uitzicht voor het kenniscentrum. Een 
bouwfysisch, energetisch aangepast volume wordt gecreëerd.

De open plateau werking  van het sociaal centrum (zowel in 
nieuwbouw als bestaand gebouw) laat flexibel invulbaar gebruik 
toe, en garandeert een lange levensduur met mogelijks diverse 
invullingen. 
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toekomstige restaurant en bovenliggende clusters door de 
lasten over te dragen op nieuwe balken, steunend op nieuwe 
kolommen, 
- de afbraak van twee traveen in de centrale vleugel en de 
nieuwe afsluiting van de overblijvende vleugel, 
- de bouw van enkele woningen op het dak. 

De nieuw woningen op het dak worden met lichte materialen 
opgetrokken om bijkomende lasten tot een minimum te beperken.  
Door de afbraak van de vele interne zware  muren worden de 
nieuwe lasten grotendeels gecompenseerd.  
Het ondervangen  van de vloerplaten na de demontage van de 
draagmuren is de meest complexe ingreep in het bestaande 
gebouw.  Niettemin blijft het een conventionele ingreep.  Na 
het stutten van de platen worden de draagmuren afgebroken.  
Nieuwe balken gesteund door nieuwe kolommen vervangen de 
draagmuur.  Omdat het steunpunt van de plaat niet gewijzigd 
wordt,  heeft dit geen gevolg voor de bestaande betonnen plaat. 
 
Het nieuwe gebouw. 

Structuur
Het nieuwe gebouw herbergt de bibliotheek, de leslokalen & de 
kantoorruimte, het ontmoetingscentrum, de  personeelsruimte 
en het  archief.  Het gebouw heeft een L-vormig grondplan van 
30 + 8 meter op 12 en 8 meter breedte.  De korte zijde van de 
L is geconnecteerd met de bestaande centrale vleugel.  De 
nieuwbouw is in geprefabriceerde  elementen van gewapend 
beton  opgetrokken en telt naast de kelder en het gelijkvloers 
nog vier verdiepingen.  
Op de gelijkvloerse verdieping zijn twee gevels volledig in glas in  
tegenstelling tot de gevels van de verdiepingen die vrij gesloten 
betonnen gevels zijn.  De noordelijke hoek van het gebouw steekt 
per niveau steeds verder uit boven de doorgang.  Hierdoor zijn 
de zijgevel en straatgevel niet verticaal, maar hellen zij schuin 
omhoog. 

De nieuwe constructie grenst slechts over een beperkte lengte 
aan het naburige gebouw.  Dit  laatste heeft eveneens een 
kelderverdiep.  Gezien de recente bouw en het aantal niveaus 
steunt het buurgebouw hoogstwaarschijnlijk op een diepe 
fundering van het type paalfundering.  
Voor de andere grenzende randen met het naburige perceel is een 
berlienerwand voorzien voor een probleemloze  uitvoering van 
de werken.  Dit geldt eveneens voor de zone aan de Ploegstraat.  
De contactzone met het bestaande gebouw moet ondermetseld 
worden gezien het niveauverschil.  Wel wordt een zettingsvoeg 

voorzien tussen bestaande constructie en de nieuwbouw om 
differentiële zettingen op te vangen. 

De opbouw van het gebouw is in geprefabriceerd gewapend 
beton.  Dit is  economisch interessant en laat een snellere 
bouwtermijn toe.  Geprefabriceerde voorgespannen welfsels  
met een beperkte dikte maken grote overspanningen mogelijk.  
Toch voorzien we een tussenliggend steunpunt voor de welfsels.  
Door de overspanning te halveren beperken we de dikte van de 
structurele plaat tot 25 cm.  Het tussenliggende steunpunt is een 
continue balk op kolommen met een tussenafstand van 5 meter.  

Omdat de zijgevel schuin naar buiten toe helt, ontstaat er een 
parasitaire horizontale krachtencomponent.  Deze vangen we 
op met de stijve verticale circulatiekernen in gewapend beton.  
Het zijn diezelfde betonnen kernen die de horizontale stabiliteit 
verzekeren voor windbelasting. 
De kolommen worden eveneens schuin gemonteerd om de 
overspanningen van de welfsels ongeveer gelijk te houden. 

Funderingen
Al zaten er geen grondsonderingen in de wedstrijdbundel, de 
internet site van DOV (Databank Ondergrond Vlaanderen) laat 
toe sonderingen te analyseren van het naburig centraal station.  
Deze wijzen op een ondergrond van grijsgroene, zandhoudende 
klei.  Op een diepte van 6 à 8 meter bevindt zich een dikke, zeer 
compacte laag.  
Wij willen onze nieuwe funderingen ook op deze laag afsteunen 
via funderingsputten of paalfunderingen.  Funderingsputten 
zijn een eenvoudige en economisch voordelige oplossing.  
Vanuit de kelder moet amper gegraven worden om deze laag te 
bereiken.  Door de nabijheid van het naburige gebouw zullen er 
misschien palen nodig zijn voor deze zone.  Een grondiger analyse 
hieromtrent is nodig. 

 
De oude kerk. 

Inleiding
De plannen van de kerk dateren  van 1925.  Vermoedelijk is de 
kerk in die periode opgetrokken.  Deze neogotische constructie 
is een combinatie van metselwerkmuren, metselwerkgewelven 
en betonnen elementen.  Bij het bezoek  heeft niets geduid op 
structurele gebreken.  

Structuren
De voorziene interventies hebben een beperkte structurele 

impact.  
De voornaamste zijn : 
² de nieuwe openingen in zijgevel en straatgevel, 
² de heraanleg van het kleine voorplein, 
² de nieuwe doorgang tussen het voorpleintje en de steeg 
ten zuiden van de kerk, 
² de bouw van een nieuwe trap, 
² het ophangen van een lichte passerelle in de noordelijke 
zijbeuk, 
² de bouw van een nieuw ondergronds sanitair tegen het 
voormalige koor. 

De nieuwe openingen in de gevels komen systematisch onder 
bestaande vensters of bogen.  Hierdoor wordt de lastendaling 
nauwelijks gewijzigd.  De enige uitzondering hierop is de 
doorgang tussen het voorplein en de steeg.  De te maken opening 
is even groot als het bovenliggende torentje.  Nieuwe betonnen 
balken en kolommen dragen de lasten over naar de onderliggende 
bestaande funderingen. 
Een lichte metalen passerelle wordt opgehangen in de noordelijke 
zijbeuk.  Door de beperkte breedte blijven de lasten beperkt.  
Kabels brengen de krachten over naar de bestaande zware 
betonnen elementen op zolder.  
Een nieuwe sanitaire cel is nodig.  Deze graven we in naast 
het koor.  Een nieuwe trap zorgt voor de toegang.  Heel deze 
constructie is in gewapend beton.   

Brandweerstand. 

De bestaande structuren zijn in metselwerk of gewapend beton.  
Beide materialen zijn brandbestendig.  Locale sonderingen 
in de bestaande betonnen elementen zullen nodig zijn om 
de betondekking te kennen.  Deze betondekking bepaalt de 
effectieve brandweerstand.  
Voor de nieuwe constructies voorzien we een voldoende 
betondekking voor de brandweerstand. 
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SPECIALE TECHNIEKEN

Deze nota schetst de ambities van het ontwerpteam. Het zijn in 
dit stadium nog maar voorstellen waarvoor meer bevestiging 
en informatie nodig zijn, door bijkomend studiewerk bij de 
verwezenlijking van het project, alsook budgettair.
Om de exploitatiekosten te beperken, zijn alle materialen en 
uitrusting zo gekozen dat ze door hun kwaliteit maar een minimaal 
onderhoud vergen. Bij het ontwerp volgen we de methodiek van 
de “trias energetica”: minder (de behoeften drukken), beter (de 
beste toestellen met het beste rendement selecteren), anders 
(voor het resterende gedeelte aan verbruikte energie proberen 
hernieuwbare energie te gebruiken).

1. ENERGETISCH CONCEPT

1.1. Hoofdgebouw - klooster

1.1.1. Minder – De buitenschil
De nieuwe delen zijn zeer goed geïsoleerd. De ambitie bestaat 
erin om tot K30 te komen (globale isolatiecoëfficiënt). Door 
een zorgvuldig ontwerp en een nauwkeurige uitvoering bij 
de verwezenlijking worden koudebruggen weggewerkt en de 
luchtdichtheid van het gebouw verbeterd.
Het bestaande gebouw wordt gedeeltelijk door de 
nieuwbouwconstructie omhuld, wat de compactheid van het 
project ten goede komt en de verliezen van het bestaande 
gebouw beperkt. Het bestaande dak wordt geïsoleerd. Alleen 
de westelijke wand en de muur die uitgeeft op de binnenkoer 
worden niet geïsoleerd. De mogelijkheid om dat alsnog te doen 
zal onderzocht worden in de loop van het project en rekening 
houdende met het budget. Isoleren kan ook nog in een latere fase 
(en afhankelijk van de eventuele overeenkomsten met de VDAB).
De oververhitting wordt beperkt door buitenzonneweringen 
tegen de zuidelijk gerichte gevels. Alle gebruikte beglazing heeft 
een zonnefactor lager dan 0.4. Beschaduwing door de omliggende 
stedelijke bebouwing kan een impact hebben op de noodzaak 
aan zonnewering. Die doorgedreven studie zal in de loop van het 
project worden gevoerd.

1.1.2. Beter – Verwarmings- en ventilatiesysteem 
Een centrale gascondensatieketel levert water voor de 
verwarming en het sanitair van de hele site.
Een gecentraliseerde luchtbehandelingsgroep staat in voor de 
ventilatie van de lokalen. Hij is uitgerust met ventilatoren met 
variabel debiet en een warmterecuperatie (warmtewiel) die het 
mogelijk maakt om de warmte en de vochtigheid uit de lucht (>70 
%) te recupereren.
De keuken krijgt een eigen ventilatiegroep, gekoppeld aan 

een afzuigkap met vetfilter. Dat afzuigsysteem zal zijn debiet 
automatisch aanpassen aan de werkelijke behoeften in de 
keuken.
Uit gemakkelijkheidsoverwegingen beschikt elke leefruimte 
over een eigen kleine ventilatiegroep met warmtewisselaar.
De sectionering en de regeling van de verwarmings- en 
ventilatiekringen gebeurt op zo’n manier dat een onafhankelijke 
werking mogelijk wordt voor de verschillende in het gebouw 
aanwezige functies.
Om de investeringskosten tot het minimum te beperken en 
dankzij de sterke isolatie van het gebouw kan de verwarming 
van de bibliotheek en het restaurant gebeuren aan de hand 
van warmwaterbatterijen op de ventilatieluchtstroom (één 
batterij per zone). De andere lokalen krijgen radiatoren met 
thermostatische kranen.

1.1.3. Beter – Passief koelsysteem
Voor de passieve koeling stellen wij twee oplossingen voor. De 
keuzen voor een van beide zal moeten gebeuren op basis van 
later studiewerk en afhankelijk van de behoefte en het budget.

1.1.3.1. Techniek 1: warmtepomp bodem/water 
We stellen voor om de ketel in de winter te koppelen aan een 
bodem/waterwarmtepomp. De bodemwarmtepomp zal prioriteit 
krijgen op de condensatieketel zolang haar rendement voor de 
productie van warmte hoger ligt dan dat van de ketel.
De bodemwarmtewisselaar bestaat uit geothermische sondes 
die een seizoensopslag van energie mogelijk maken. De ’s winters 
opgeslagen koude is in de zomer beschikbaar en omgekeerd. 
’s Zomers produceert de bodemwarmtepomp koude die door 
koudwaterbatterijen aan de ventilatielucht wordt afgegeven 
(één batterij per zone).

1.1.3.2. Techniek 2: night cooling
Bepaalde ramen krijgen een motortje om een “night cooling”-
systeem mogelijk te maken. Als de buitentemperatuur het 
toelaat gaan de gemotoriseerde ramen open, om tijdens de nacht 
af te koelen te door luchtcirculatie in de lokalen. Een verticale 
koker zorgt dankzij een schoorsteeneffect voor de afvoer van de 
warme lucht.

1.1.4. Anders - Hernieuwbare energie
Het dak van de personeelsruimte (~120m² | ~17kWc | 15.000 
kWh/jaar) en de woningen (~100m² | ~14kWc | ~12.000kWh/jaar) 
is onder een hellingsgraad van 10° op het zuiden gericht. 
Fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen in het dak geïntegreerd 
worden en er ook de waterdichtingsfunctie op zich nemen 

(optimalisering van de kostprijs van de installatie door vervanging 
van het dak). 

Opmerking over het gebruik van warmtekrachtkoppeling
Er is een studie gemaakt van de mogelijkheid om voor een 
gedeelte van de warmteproductie een beroep te doen op een 
warmtekrachtkoppelingsgroep. Daarbij hebben we vastgesteld 
dat die oplossing in dit specifieke geval weinig bijdraagt 
omdat het gebouw in de zomer heel weinig warmte vraagt. 
Warmtekrachtkoppeling is voor dit project dus niet relevant.

1.2. Kerk – Minder en beter
Werkhypothese: onregelmatig gebruik van de kerk, de 
georganiseerde evenementen duren maximum één tot twee uur.
In het meubilair ingewerkte luchtverwarmers brengen de 
kerk vooraf op temperatuur. Tijdens het evenement zullen de 
luchtverwarmers om akoestische redenen kunnen uitgezet 
worden. Daarna zal de temperatuur geleidelijk afnemen. 
Om het verlies tot een minimum te beperken, werken de 
luchtverwarmers rechtstreeks met gas en maken ze ook gebruik 
van de condensatietechnologie.
Buiten de perioden waarin ze in gebruikt is, wordt de ruimte 
vorstvrij gehouden.

1.3. Kinderatelier – Minder en beter
Het gebouw wordt al dan niet geïsoleerd, afhankelijk van de 
gebruiksfrequentie van de ruimte en van het beschikbare budget.
Deze ruimte wordt verwarmd met radiatoren die hun warm water 
krijgen van de centrale ketel in het hoofdgebouw.

2. ANDERE BIJZONDERE TECHNISCHE UITRUSTING

2.1. Organisatie van de technieken
Het centraliseren van de technieken maakt besparingen mogelijk 
op het vlak van onderhoud.
3 kokers staan ter beschikking om de technische leidingen 
verticaal te verspreiden. De horizontale distributie blijft 
zichtbaar maar op een esthetisch verantwoorde manier. In de 
kantoren vergemakkelijken valse plafonds het wegwerken van 
de kabels.

2.2. Sanitaire installaties
De sanitaire toestellen worden geselecteerd op basis van hun 
verzorgde design, gebruiksergonomie en onderhoudsgemak. 
We maken gebruik van drukverminderaars en waterbesparende 
spoelbakken (3/6l). Het sanitair en de gootstenen voor de 
schoonmaak werken op regenwater.
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2.3. Elektrische installaties

Tijdens de studie zal de noodzaak van een hoogspanningscabine 
bekeken worden. Een noodstroombron (UPS) is alleen voorzien 
voor de lokalen voor de bediening en de veiligheid.
De realisatie van de verlichting gebeurt volgens de NBN EN 
12464-norm en met fluorescentielampen met hoog rendement. 
Ze worden bediend door aanwezigheidsdetectoren en afhankelijk 
van het beschikbare daglicht.
De uitrusting van de verschillende werkposten zal gebeuren 
volgens de instructies van de gebruikers.

2.4. Veiligheidsinstallaties 
De noodverlichting (NBN EN 1838) en de branddetectie (NBN 
S21-100) worden voorzien overeenkomstig de geldende normen. 
De installaties voor inbraakdetectie, toegangscontrole en 
camerabewaking (CCTV) zullen voorzien worden volgens de 
instructies van de gebruikers.
Twee nieuwe liften voor PBM (waarvan een goederenlift) 
bedienen de verschillende niveaus.
Als optie kan een ontruimingsalarminstallaties  “met gesproken 
woord” geplaatst worden (EN 54-16).

2.5. Brandbeveiligingsinstallatie 
Blusapparatuur en brandhaspels zijn voorzien, in 
overeenstemming met de basisnormen.
Het atrium boven de refter is brandgecompartimenteerd. Het is 
daarom niet nodig om er een sprinkler- of rookafzuigsysteem te 
installeren. 
2.6. BMS-systeem
Het bestek schrijft een BMS-systeem voor. Dat moet het 
mogelijk maken om de energiekosten nauwkeurig over de 
verschillende gebruikers te verdelen. De HVAC-installaties 
van de verschillende entiteiten zullen onafhankelijk van elkaar 
regelbaar zijn.
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AKOESTIEK

Ruimteakoestiek van de kerkzaal

Gelet op het polyvalente karakter van de functies die in de kerkzaal 
plaats zullen vinden, moet een aangepaste ruimteakoestiek 
voorzien worden. De lange nagalmtijd (Reverberation Time, 
RT) van meerdere seconden in de bestaande situatie is immers 
hoofdzakelijk geschikt voor koor- en orgelmuziek. Voor de 
meeste andere functies, zoals tentoonstellingen, lezingen, 
ontmoetingsactiviteiten en optredens is een aanzienlijk kortere 
nagalmtijd gewenst. Dit laat toe om de spraakverstaanbaarheid 
bij lezingen te verbeteren, de geluidsniveaus bij sociale 
activiteiten te temperen en een aangenaam akoestisch 
“landschap” te creëren. Hierbij wordt niet gestreefd naar een 
al te droge akoestiek (RT < 1.2s), wat een bevreemdend effect 
teweeg zou brengen in de beleving van deze ruimte, maar naar 
een optimaal compromis tussen levendigheid en comfort (RT 
grootteorde 1.5 - 2.0s). Onze akoestische visie voor pakweg 
een buurtmarkt gaat eerder uit van een aangenaam “gegons” van 
activiteit i.p.v. een hinderlijk “geroezemoes” waar het moeilijk is 
elkaar te verstaan.

Daarom stellen we voor om in de kerkzaal van het QVIT-klooster 
een architecturaal en artistiek aangepaste installatie van 
akoestisch absorberende stof te voorzien op basis van bijv. 
velours of moltondoek. Dit laat toe om de grote benodigde 
kwantiteit aan akoestisch absorberend materiaal (300 à 400m2) 
op esthetische en flexibele wijze te integreren in de architectuur, 
hierbij rekening houdend met de (theater)technische ingrepen. 
Een groot deel van de absorptie wordt op hoogte voorzien, met 
name in of onder de nagalmende gewelven van het middenschip 
en de zijbeuken. Voor optredens wordt tevens absorptie achter 
of rond het podium aanbevolen, bijvoorbeeld d.m.v. zogenaamde 
backdrop theatergordijnen.

Voorbeelden van succesvolle akoestische ingrepen in 
vergelijkbare ruimtes, in dit geval met een sterk gewenst 
artistiek karakter, zijn het Kraakhuis van De Bijloke (met een 
variabele nagalmtijd), of de Parnassuskerk in Gent (met een 
vaste nagalmtijd).
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De procesgerichtheid vertrekt vanuit de intenties van de 
opdrachtgever, aangevuld met de behoeftes van de toekomstige 
beheerder en met aandacht voor de verwachtingen van de 
eindgebruikers. 

Om tot een geslaagd project en geïntegreerd resultaat te komen 
dient een grondig proces doorlopen te worden. Gestructureerde 
vergadermomenten met de verschillende belanghebbende 
partijen zijn hierbij onontbeerlijke terugkoppelingsmomenten 
doorheen het proces. De onderhandelingsfases doorlopen 
de verschillende etappes van schetsontwerp tot definitieve 
oplevering, waarbij fase per fase de nodige doelstellingen naar 
resultaat, communicatie en nazorg bekeken worden.

Via de procesmethodiek wordt, in overleg met de opdrachtgever, 
de manier van aanpak omschreven. Parallel aan het ontwerpen via 
tekeningen en maquettes, zal ook via observatie -en participatie 
momenten het ontwerp verder ontplooid worden. Op die manier 
worden er correcte verwachtingen gecreëerd bij de betrokken 
partijen en zet aan tot een nauwe procesbetrokkenheid.  
Bezoeken aan gelijkaardige infrastructuren zijn goede case-
studies om in dialoog de behoeftes van de eindgebruiker te 
bevatten. 

Te allen tijde wordt deze methodiek doorheen de verscheidene 
fases afgetoetst aan het procesbeheer, dat de verhouding 
tussen de opdracht, de planning, het budget en het ontwerp 
uitbalanceerd.

We zien de procesbereidheid als geïntegreerd onderdeel van de 
procesgerichtheid, gezien het optimale resultaat bekomen wordt 
wanneer het project zich in het midden van de tafel bevindt.  

Binnen dit project nemen we een attitude aan die zich specifiek 
toelegt op de werking van de gelijkvloers. De bereidheid is 
oprecht aanwezig om binnen deze visie een project te realiseren. 
Als architect geven we uiteindelijk vorm aan uitdagingen in de 
ruimte, maar gaan deze zelf ook bewust van een enthousiasme 
uit  tijdens het gehele proces. 

Wisselwerking in het project doorheen wisselwerking tijdens het 
projectproces.
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