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1 VISIE

In deze studie is gewerkt met de beschikbare informatie uit het programma van eisen en met de 
vragen en de gesprekken die hieraan zijn voorafgegaan. Maar we weten allemaal dat dit slechts een 
start is en dat aan de hand van de dialoog die op gang komt na dit initiële onderzoek, het echte werk 
nog moet beginnen.
We willen dan ook dit voorstel presenteren als een resultaat van een intensief ontwerpend onder-
zoek, meer dan als een afgewerkt geheel.
We hebben keuzes gemaakt en zullen deze ook staven aan de hand van schetsen, denkoefeningen 
en tekeningen, maar weet dat we de dialoog in deze procedure altijd missen. We zijn dan ook meer 
dan bereid  met u in dialoog te gaan om samen de genomen stappen te doorlopen en ergens andere 
wegen in te slaan als we als totaal team het project kunnen verbeteren.

1.1 AMBITIES  EN VERWACHTINGEN

In de opdrachtomschrijving worden de verwachtingen duidelijk beschreven en geargumenteerd.

De academiecampus wil alle leerlingen voor muziek, dans, woord en kunst optimaal kunnen onder-
brengen in een inspirerende campus die voldoet aan de huidige akoestische, energetische en veilig-
heidseisen en die beschikt over de nodige faciliteiten.
De campus wil een heldere structuur aanbieden in een sober en eigentijds kader, transparant, open, 
overzichtelijk, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. 

De academiecampus wil zich uitdrukken in tijdloze en aantrekkelijke architectuur met warme, vrien-
delijke en uitnodigende uitstraling.
De renovatie van de huidige gebouwen staat op de agenda, maar behoort niet tot deze opdracht.

Samengevat zijn dit een aantal aandachtspunten:
- centrale toegang, zowel vanuit Oude Godstraat als vanuit Hof van Riemenstraat; 
  lage drempel, overzicht en controle
- leesbaar en toegankelijk gebouw; 
  integrale toegankelijkheid, weinig bewegwijzering, makkelijk in gebruik
- functioneel duurzaam
- bouwkundig duurzaam
- ecologisch duurzaam
- BEN-gebouw als energieprestatie met inzet van hernieuwbare energiebronnen
- kunstintegratie
- draaischijf voor sociaal- culturele evenementen en verenigingsleven van de gemeente
- beide academies samen in één campus, maar met eigen identiteit en gemeenschappelijke lokalen
- graag een centrale expositieruimte
- makkelijke verbinding van alle ruimten op de site
- grote zalen bereikbaar maken, los van de klaslokalen voor voorstellingen

1.2 GEBRUIKERS

- leerlingen (kind>volwassenen), ouders en personeel 
  van beide academies
- Academie MUWODA 
- Academie BTK 
- bezoekers; voorstellingen, toonmomenten, tentoonstellingen,…

1.3 SITE EN PERCEEL

De campussite is gelegen in het hart van Heist-op-den-Berg, gren-
zend aan de ene zijde aan de oude Godstraat, anderzijds aan de 
Hof van Riemenstraat.
Het terrein ligt in helling aan de voet van de berg. De huidige 
inkom aan de Oude Godstraat ligt bijgevolg een verdieping hoger 
dan de achterzijde. 
Momenteel staan er tijdelijke containerklassen op het binnenge-
bied en is de open ruimte centraal een parkeerplaats.
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1.4 LEZING VAN HET MASTERPLAN 

Uit het masterplan leren we dat er ambities zijn om de ‘berg’ een 
centralere rol te geven in de kern van de gemeente. De ontsluiting 
van dat gebied zou hier mee (her)bekeken worden. 
We onderschrijven het grootste deel van de aannames die worden 
gedaan in het masterplan:
- integratie van de berg versterkt het plein en de gebouwen,
  horeca, etc. die daaraan grenzen
- het doorgaande verkeer op dat plein is nu overheersend en
  maakt die integratie nauwelijks mogelijk
- het autoluw maken van de zone tussen beide verkeersaders zal
  dit idee mee ondersteunen

1.5 LEZING VAN HET RUP ACADEMIE 

De site voor de uitbreiding is bepaald door het geldende RUP 
Academie en stelt volgende voorwaarden qua volumetrie op het 
terrein:
- 3 bouwzones:
  A: max hoogte 10m
  B: max hoogte 16m
  C: max hoogte 6m > 13m met 45°regel  
- bijgebouwen mogelijk in volledige zone, maximaal 3m hoogte
- verplichte doorwaadbaarheid van gebied
- zone gemotoriseerd verkeerbeperkt tot zone achteraan
- dakvorm vrij

C
B

A

1.6 VOLUMETRIE EN INPLANTING

In dit onderdeel nemen we u mee in onze ontwerpstappen omtrent de volumetrie en de inplanting 
van het gebouw op de site.
Aan de hand van een aantal ingrepen is de volumetrie bepaald.

Voor de duidelijkheid hebben we de campus ingedeeld in een aantal entiteiten:
A inkomgebouw Oude Godstraat
B groot klassengebouw
C mogelijke uitbreiding in u-vorm
D binnengebied of de Hortus Conclusus
E evenementenplein 
F voorplein (schema 1 benaming gebouwdelen)

Wanneer we de richtlijnen van het RUP bestuderen, zien we dat  de stroken, voorbehouden voor 
uitbreiding zich bevinden:
- rond het bestaande gebouw, verbreding en verhoging van bestaand volume 
- uitbreiding van voorbouw in de diepte
- nieuw volume tegen scheimuur

Hier stellen zich meteen een aantal fundamentele ontwerpvragen:
- hoe gaan we om met de uitbreiding op de site?
- gaan we tegen de bestaande volumes bouwen of niet?
- gaan we u-vormig de site afbouwen?
- wat met het binnengebied?
- hoe sluiten we aan met beide kanten openbare ruimte?
- hoe realiseren we de doorgangen op het terrein?

Het programma beslaat ongeveer 2.600 m² uitbreiding.

Er zijn een aantal pistes te bekijken:
1. aansluiten aan gebouwdeel B 
- voordeel:  gang dubbel te gebruiken en een minimale footprint te
  maken op het perceel, maximale compactheid
- nadeel: beperken van de lichtinval, vreemde aansluitingen in
  volumetrie, grote ingreep op bestaande werking, moeilijk uit te
  voeren met gebouw in gebruik en niet voldoende m² om alles in 
  onder te brengen.
 2. afbouwen u-vorm op gebouwdeel C
- voordeel: open binnenruimte, campusgevoel, omsluiten van de
  site, voldoende plaats voor volledige programma
- nadeel: indien heel programma hier is het volume zwaar en
  dominant 
3. uitbreiden gebouwdeel A
- voordeel: compactheid
- nadeel: te weinig voor bruikbare ruimten

We zien het meeste heil in de uitbreiding als een afzonderlijke entiteit, in gebouwdeel C dus, maar 
niet voor het volledige programma omdat we het binnengebied D niet te veel willen belasten met 
zware gevelwanden. Ook naar de omgeving toe vinden we het niet gepast een zwaar volume te 
plaatsen langs de tuinen.
Het zal dus een uitdaging worden om het volume compacter te maken.

C

BA

ORIGINELE PLANNEN 1968

De lezing van de bestaande en de originele plannen van het 
gebouw leren ons dat er oorspronkelijk een zeer grote zaal 
gepland was in het verlengde van gebouw A. 
Dat verklaart meteen de nogal eigenaardige ingreep van de ronde 
wand aan het binnengebied die nu schijnbaar nergens naar refe-
reert en de eigenaardige uitbouw aan gebouw B die ooit een 
verbinding moest maken met de toneeltoren. 
Het gebouw zou zo een binnengebied omsluiten dat veel kleiner is 
dan wat zich op het huidige perceel afspeelt.

UIT: RUP ACADEMIE
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De idee zijn we wel genegen: het afbouwen van de campus rond 
een Hortus Conclusus die de ‘toonfunctie’, de grote presentatie-
zaal of het auditorium omvat. 

Maar we willen meer: de zaal, veel kleiner dan in het ontwerp uit 
1968, zou deel kunnen uitmaken van het binnengebied indien het 
onder het maaiveld blijft; het dak van de zaal kan op zijn beurt 
opnieuw een auditorium worden, maar dan in openlucht. Zo 
kunnen we extra functionaliteiten geven op dezelfde ruimte én 
kunnen we het volume C veel compacter houden.

Het binnengebied D krijgt zo een belangrijke functie als openlucht-
theater, maar kan het tevens dienst doen om beide toegangen van 
het gebouw te verbinden. 

De opdracht vraagt een doorwaadbaarheid van het binnenge-
bied voor gebruikers en een vlotte verbinding van niveau Oude 
Godstraat en het lager gelegen niveau Hof van Riemenstraat voor 
voetgangers en fi etsers.
Het behoud en de opwaardering van de centrale, open, groene 
ruimte is een belangrijke vraag waarop we dit een gepast antwoord 
vinden. 
Bovendien zou het fi jn zijn om langs beide maaivelden, die elk 
op een ander niveau liggen, de centrale inkom/galerij te kunnen 
betreden.

A

D

C

SCHEMA 3 EN 4: VOLUME VERKLEINEN EN ZAAL ONDER DE GROND

Daarom kiezen we ervoor om het volume C smaller te maken: het vergroot het binnengebied, het 
wordt zo minder zwaar tgv de buurt en het maakt mogelijk een doorgang te maken die vanuit de 
Oude Godstraat fi etsers en voetgangers toelaat naar de Hof van Riemenstraat door te steken en 
omgekeerd.
We winnen dus op een paar vlakken:
- doorsteek
- inkom langs beide zijden evenwaardig in gebouw A
- een zaal + een buitenauditorium
- een licht volume C
- groter groen binnengebied D 
(vergelijk de oppervlakte van het groene vlak in schema 6 met dat op het schema 1 van het RUP)

SCHEMA 5: BLOK C SMALLER EN 
DOORSTEEK & INKOM BEIDE KANTEN

C

Zo komen we tot een volume dat beantwoordt aan de gestelde 
vragen in de inleiding:
- antwoord op de gevraagde m² uitbreiding
- maximale open ruimte, beperkte footprint
- licht en lucht, ook ifv passieve zonnewinsten
- centrale, gekoppelde ruimten waar gevraagd
- centrale toegangen langs beide maaivelden 
- maximale doorwaadbaarheid van het binnengebied

SCHEMA 6: SNEDE EN DAK SCHUIN

Wanneer we dan inzoomen op de nieuwe uitbreiding in gebouw C, dan zien we dat we, wanneer 
we de  gevraagde functies koppelen, we toch nog een heel klassieke opbouw krijgen van een lange 
gang met klassen. 
Om de gang te doorbreken én om de klassen verschillende oriëntaties aan te bieden, maken we 
centraal in het volume een snede.

Deze snede maakt het meteen ook mogelijk de twee lokalen pop-rock-jazz ondergronds te koppelen 
aan het auditorium en licht te geven via deze snede. We kiezen ervoor om het hoofdvolume aan de 
Oude Godstraat achteraan af te schuinen in de snede. 
Zo wordt het volume expressiever én werkt hij nog beter als lichtvanger voor de andere lokalen.

Hiermee lossen we weer een paar zaken tegelijk op:
- verkleinen van volume C, lichter maken door snede
- duidelijke opdeling van hoog volume aan de straat en afbouw naar de tuinen
- expressie van de kunstlokalen van achterste deel mogelijk door dak schuin te trekken in hoogste
  modelklas
- lichtvanger centraal doorbreekt gang en maakt variatie mogelijk voor de aangrenzende lokalen
- lokalen onder de grond met akoestisch grootste risico
- koppeling van die lokalen met grote zaal en gemeenschappelijke bergruimte

SCHEMA 7
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2 ONTWERP

2.1 PROGRAMMASTUDIE

Het aantal leerlingen van de school is in de loop der tijd exponentieel gegroeid en de vraag naar 
uitbreiding is groot en nijpend. Een deel van de lokalen van de kunstacademie zijn ondertussen 
defi nitief ondergebracht op een andere locatie zodat er duidelijk zicht is op de nood en de wens van 
het programma op deze campussite.

In de programmastudie werd gezocht naar synergiën, koppelingen van functies en een duidelijke 
routing in het gebouw om te komen tot een ideale werking voor de gebruikers. Het werd al snel 
duidelijk dat er meer ruimte nodig was voor sanitair, bergruimte en technische lokalen dan voorzien 
in het PVE. We zochten naar een gulden middenweg om het gevraagde programma te verzoenen 
met het vooropgesteld budget.

In het schema hiernaast ziet u een analyse van de gevraagde netto-bruto oppervlaktes. Hieronder 
vindt u hoe we deze analyse hebben ruimtelijk hebben vertaald.

GROTERE OPP.
EXPO- RUIMTE

M² GEVRAAGD

M² ONTWERP

MEER BERG-
RUIMTE

GROTERE BRUTO-NETTO
VERMITS MEER NODIG
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2.2 PLANNEN
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DWARSSNEDE

LANGSE SNEDE
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LANGSE SNEDE DOOR AUDITORIUM

GEVEL BLOK C 

GEVEL BINNENGEBIED

GEVEL OUDE GODSTRAAT
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2.3 IDENTITEIT EN LEESBAARHEID

De expressie van het gebouw bepaalt in grote mate het beeld van 
de campus. We vinden het belangrijk dat de beeldtaal communi-
ceert met de bestaande gebouwen, zonder daarom historiserend 
te zijn. Een té opvallende ingreep vinden we dan weer ongepast.

We kiezen voor een sobere materialisatie en een volumetrie die 
een stapeling aangeeft van volumes. Open en gesloten vlakken 
wisselen elkaar af in een harmonie waarbij de gesloten delen aan 
de gevels volumes suggereren. 
Gezien de ramen tegen een van de zijwanden zijn geplaatst, geeft 
dat in de binnenruimten een aangenaam strijklicht op de wanden.

Het volume is duidelijk nieuw, het verwijst enkel in materie naar de 
details van het bestaande (betonelementen). 

De inplanting en de doorzichten langs beide zijden van de dans-
zaal van gebouw A, maken dat er een evenwicht ontstaat tussen 
de 3 volumes. Deze doorzichten versterken de insteek om het 
centrale plein te betrekken bij de openbare ruimte. 

Er is een visuele verbinding tussen het voorplein F, het binnenge-
bied D en het nieuwe plein E.

De grote ramen geven voorbijgangers én gebruikers een inkijk 
op de levendigheid van het programma. Ook langs het verbin-
dingspad kan je binnenkijken in de semi-ondergrondse zaal onder 
het openluchttheater.

Centraal verbindt de grote expositieruimte alle gebouwen aan 
elkaar. Het is ook de etalage van de academies voor voorbijgan-
gers en geïnteresseerden.
Op die manier wordt de campus deel van de gemeente en opent 
ze haar deuren voor al haar bewoners.

REF:    CLAUDIO REIS        DAVID CHIPPERFIELD                                       FRANCISCO LOPEZ  GUDULA RUDOLF

ZICHT OP HET NIEUWE VOLUME VANUIT HET EVENEMENTENPLEIN EN HET OPENLUCHTTHEATER NAAR DE ONDERDOORGANG.



OpenOproep 31|05 - code B | 20 06 2016

15

ZICHT OP DE DOORSTEEK VANUIT HOF VAN RIEMENSTRAAT NAAR OUDE GODSTRAAT.

2.4 ROUTING 

Op bijhorend schema geven we aan hoe men circuleert in de 
campus.

2.4.1 INKOM

Er zijn twee evenwaardige inkompartijen voorzien in gebouw A
- langs zijde Oude Godstraat met trap en helling
- langs zijde binnenplein over het openluchttheater naar dezelfde 
  ontvangst- en presentatieruimte
Daarnaast is er een inkom in gebouw C:
- onder de onderdoorgang, naast de fi etsenstalling
Voor laden en lossen, en als nooduitgangen:
- achteraan in gebouw B 
- achteraan in gebouw C
- openluchttrap vanuit auditorium
- rechtstreekse deur in het grote lokaal woord in gebouw C

Bezoekers en gebruikers komen dus voornamelijk binnen langs 
de centrale exporuimte. Daar is ook het secretariaat gelegen. 
Deze ruimte verbindt alle gebouwen op één laag met elkaar en 
vormt dus het hart van de campus. Hier kan je ook vertoeven 
tussen, voor en na de lessen. Deze ruimte kan ook ingericht 
worden voor tijdelijke tentoonstellingen en opengesteld na de 
lesuren.

2.4.2 STIJGPUNTEN

Er zijn twee liften op de campus:
- bestaande lift in gebouw B
- nieuwe, grote lift in gebouw C
Er zijn 3 hoofdtrappenhuizen:
- gebouw C: centraal 
- gebouw B: voor- en achteraan
En twee nevencirculaties:
- vanuit de exporuimte
- achteraan in gebouw C
Daarnaast zijn er twee buitentrappen:
- vanuit de oude Godstraat naar het binnengebied
- vluchttrap vanuit auditorium in de binnentuin

C B

A

2.4.3 SIGNALISATIE

Een goed ontworpen gebouw heeft weinig signalisatie nodig. Door de structuur en de routing helder 
te maken, wordt het gebouw leesbaar uit zichtzelf. de centrale exporuimte is de link en het vertrek-
punt, de rest wijst zicht uit.
We geven een aantal beelden mee voor de wijze waarop we de interne signalisatie zouden kunnen 
aanduiden en hoe we de sfeer van de binnenruimten zien.
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BINNENZICHT OP AUDITORIUM MET AKOESTISCHE WANDEN  | DOORZICHT VANUIT BINNENSTRAAT
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BINNENZICHT OP CENTRALE EXPORUIMTE / ONTHAALZONE MET DOORGANG NAAR OPENLUCHTTHEATER
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2.5 MOBILITEIT EN OMGEVING

Inzake mobiliteit hanteren we het STOP-principe: eerst stappers, 
dan trappers, dan het openbaar vervoer en als laatste geven we 
voorrang aan het private vervoer.

Voetgangers betreden het gebouw langs de exporuimte zowel aan 
de zijde Oude Godstraat als over de helling van het openluchtthe-
ater aan de zijde Hof van Riemenstraat.

Fietsers die hun fi ets willen stallen in de overdekte fi etsenstalling 
nemen ofwel de helling aan de inkom Oude Godstraat ofwel rijden 
ze vanuit de Hof van Riemenstraat tot aan de fi etsenberging in de 
doorgang. Van daaruit kiezen ze om daar binnen te gaan of om via 
de exporuimte te komen.
Fietsers die hun fi ets stallen aan de zijde Hof van Riemenstraat, 
lopen verder te voet de helling van het openluchttheater op of 
gaan naar de ingang die hen het best past.

Het openbaar vervoer kan desgevallend langzaam rijden door de 
Oude Godstraat, hoewel dat moet bekeken worden in het grotere 
geheel van de mobiliteit in de gemeente.

Voor parkeren met de wagen, verwijzen we naar de parking, 
gelegen aan de school, iets verder in de Hof van Riemenstraat.
Enkele auto’s voor andersvaliden en kortparkeerders of leveringen 
bijvoorbeeld, kunnen worden gestald in de zone achteraan, waar 
we de bestaande garagebox afbreken. 
We voorzien hier een parkeerstrook voor 21 wagens, voorzien van 
groen en aangelegd als een inkompartij vanuit de achterliggende 
straat. 
Deze zone sluit aan bij het achterliggende evenementenplein. 
Dit rechthoekige plein is een verharde strook die aansluit bij het 
openluchttheater en dienst kan doen als zone voor het plaatsen 
van een podium, voor een openluchtvoorstelling, het plaatsen van 
een doek voor buitencinema, enz… 
Het is tevens een zone die ook kan gebruikt worden door de orde-
diensten, of voor het laden en lossen van groot materieel.

Vooraan, aan het inkomplein voorzien we enkel een kiss&ride 
zone in de autoluwe straat die overgaat in het plein, de voet van 
de berg.
Dit voorplein zien we als een uitbreiding van het plein waar we 
gemotoriseerd vervoer willen ontmoedigen. 
We voorzien hier één-richtingsverkeer, enkel bergop, via een geni-
velleerd plein in plateaus in cascade. 
Een smalle rijzone is afgebakend op het openbare domein, naast 
een ruime zone voor zachte weggebruikers. 
Bomen en straatmeubilair delen de ruimte in en zorgen voor een 
aangenaam en veilige inkom van de academiecampus.

We volgen hier de aanbevelingen van het masterplan in die zin dat 
we de geloven in het versterken van de pleinfunctie indien de berg 
letterlijk kan doorlopen in het plein, zonder te worden doorbroken 
door een straat. Daarom stellen we in onze omgevingsaanleg voor 
om de zone voor de academiecampus letterlijk mee op te nemen 
in de taluds van de berg. 

P P 
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2.6 TOEKOMSTVISIE

De renovatie en aanpassingen van het bestaande gebouw maken geen deel uit van de opdracht. 
Het ontwerpend onderzoek heeft echter enkele opportuniteiten aan het licht gebracht, zaken die het 
project kunnen versterken en die we zouden kunnen meenemen naar een mogelijke volgende fase:

1. Rechtstreekse verbinding vanuit het wandelpad naar het auditorium op niveau tuin.
    Zo bekomen we een soort balkon. Vanuit dit balkon kunnen we ook openingen maken naar de
    centrale exporuimte zodat er een doorkijk is in de zaal. 
    Desgevallend kan hier een interne trap worden geplaatst vanuit de exporuimte naar dat balkon.

2. Verplaatsen van het secretariaat van de Academie voor Beeldende & Toegepaste Kunst.
    Door deze parallel op te stellen in de exporuimte, wordt het plan veel duidelijker en leesbaarder.
    Beide administraties zouden gelijkwaardig kunnen werken op het onthaal niveau en de ruimte die
    daar nu voor ingenomen wordt kan beter of anders worden benut.

3. Bekijken van het ‘uitsteekstel’ van gebouw B.
   Waar deze vroeger de verbinding vormde tussen het hoofdgebouw en de toneeltoren met bij-
   horende functies en onderaan een overdekte doorgang naar de besloten binnentuin, is het
   ‘uitsteeksel’ momenteel een vreemde eend in de bijt.

We zien een paar mogelijkheden:
 - de buitentrap van het nieuwe auditorium integreren in de toren en zo een extra binnen-verbinding-
maken met die -1 laag van gebouwdeel B

 - een kunstintegratieproject dat de toren afmaakt en de zijgevel behandelt als een effen canvas
 - eventueel een combinatie van deze beide
 - een soort (verbrede) voorzetgevel voorzien aan de gehele lengte van gebouw B zodat er extra 
ruimte ontstaat en het ‘uitsteeksel’ mee kan worden geïntegreerd.

In dit voorstel nemen we de optie om op die plek het kunstintegratieproject in te plannen.

3 KUNSTINTEGRATIE

De academiecampus is een kunstencampus waar kunstintegratie niet mag ontbreken. Hier zijn 
verschillende pistes denkbaar:
- samenwerking met studenten, oud-studenten of leraren, betrokken aan de academies
- externe kunstenaar aanstellen voor de integratie van dit onderdeel.
- samenwerking van kunstenaar met studenten

We hebben in deze niet kunnen polsen naar de voorkeuren van de opdrachtgevers en doen daarom 
suggesties naar een mogelijke plek, een mogelijke invulling, zodat we samen kunnen zoeken naar 
de beste persoon op de beste plaats.

Wellicht is de aanpak van het huidige gebouw niet voor morgen. Inspelen op de mogelijke oplos-
singen is daarom momenteel niet aan de orde. Wanneer het gebouw zal worden aangepakt, zijn er 
wellicht ander voorwaarden en andere vragen, die zich stellen.
Momenteel is het ‘uitsteeksel’, dat vroeger de verbinding moest maken met de toneeltoren, een 
vreemd stuk op de campus. Vreemd is daarom niet fout, vreemd kan ook een aanleiding zijn om net 
daar iets te doen.

En precies daar, in de aansluiting van het openluchttheater met het evenementenplein zijn er wel 
mogelijkheden te bedenken.
We zien daarom het snijvlak (de zijgevel) als een” canvas” en de uitbreiding naar de toneeltoren als 
een “structuur” die samen het onderwerp vormen van de kunstintegratie.
Deze zone kan abstract worden ingericht met licht, muziek,... maar zou ook een paar (in)directe 
functionaliteiten kunnen bevatten:
- structuur waaraan een scherm kan worden opgehangen voor buitencinema
- een constructie die dienst doet als overdekking voor optredens
- een lichtstructuur die zichtbaar is vanuit het voorplein en de Hortus Conclusus verlicht
- een combinatie met geluid/muziek voor evenementen
- …

REF:  OVERTREDERS W | OLAFUR ELIASSON |MASSIMO UBERTI | JAMES TURRELL | LIGHTOPIA GENT | MUZIKALE INSTALLATIE CASA DA MUSICA PORTO
NICOLE WERMERS | FRANCESCO LIBRIZZI STUDIO | OSCAR TUAZON | RON GILAD | SARAH FRITZSIMONS | STUDIO JÄGNEFÄLT MILTON

REF:  PIOTR KOWALSKI | ART MUSIC STUDIO

DOORZICHT VANUIT EXPORUIMTE IN AUDITORIUM VIA BALKON + INKOM

SECRETARIAAT
MUWODA

SECRETARIAAT
BTK

BEIDE SECRETARIATEN IN CENTRALE INKOM

ZONE KUNSTINTEGRATIE : CANVAS + PODIUM, LUIFEL, CINEMA,....
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4 BOUWPRINCIPES

4.1 STRUCTUURNOTA

4.1.1 VERBOUWING

De verbouwing beperkt zich in hoofdzaak tot het maken van 
enkele nieuwe muuropeningen om de link tussen het bestaande 
gebouw en de nieuwe uitbreiding te maken. De structuur van de 
bestaande gebouwen blijft dus grotendeels intact.

4.1.2 UITBREIDING

De uitbreiding bestaat uit een nieuwe vleugel met de leslokalen aan de zuidoost zijde van het 
perceel, het auditorium centraal op het perceel en een publieke passage die straat via een trappartij 
en pad met het achterliggende terrein verbindt.

De nieuwe vleugel heeft een rechthoekig grondplan en meet ongeveer 13x50m.
Aan de straatzijde telt het gebouw 5 niveaus waarvan 2 ondergronds. Aan de zijde van het binnen-
gebied wordt het aantal niveau’s beperkt tot 3 waarvan 1 niveau ondergronds.

Voor de bovenbouw bestaan de draagvloeren uit voorgespannen predallen die telkens in de kortste 
richting overspannen enerzijds evenwijdig aan de straatzijde, anderzijds evenwijdig aan de langse 
gevels. Voorgespannen predallen bieden het voordeel dat de draagvloeren relatief dun (22 cm) 
kunnen worden gehouden voor toch al aanzienlijke overspanningen (tot ± 9,4 m boven modellokaal)  
omdat tegelijk kan worden geprofi teerd van de voorspanning als de hyperstaticiteit (doorlopende 
plaat), samen met het feit dat ze alzijdig kunnen worden ondersteund.

De dragende wanden worden zoveel als mogelijk uitgevoerd in gelijmde silicaatblokken omdat ze 
in vergelijking met traditioneel metselwerk een hogere draagkracht hebben, zwaarder zijn waardoor 
ze ook akoestisch interessanter zijn en vooral ook economischer omdat de snelheid van uitvoering 
tijdens de werffase hoger ligt. Waar nodig worden ze aangevuld met betonwanden die in sommige 
gevallen worden ingezet als wandligger om zo een grotere fl exibiliteit te waarborgen op een onder-
liggend niveau, zo bijvoorbeeld boven het inkomgedeelte op niveau 1 en 2, maar ook op niveau 0 
boven de lokalen voor Woord die gelegen zijn op niveau -1 t.o.v. de straat.
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Het auditorium is in de helling geschoven en maakt gebruik van de natuurlijke glooiing van het 
terrein. De afdek van het auditorium bestaat uit voorgespannen welfsels met een druklaag die in 
staat zijn om de overspanning van ± 13,5 m in één keer te maken en de hoge lasten van daktuin te 
dragen. De dragende wanden worden uitgevoerd in beton.

Aangezien het gebouw overal minstens 1 niveau ondergronds wordt aangezet, bevindt het zich 
volgens het beschikbare sonderingsverslag in de draagkrachtige lagen. Nog volgens dat sonde-
ringsverslag werd er geen grondwater aangetroffen. 
Het volledige gebouw is gefundeerd op een algemene funderingsplaat met minimale dikte van 30 cm 
en verzwaard in de zones met de hoogste belastingen.
De funderingswanden worden eveneens uitgevoerd in ter plaatse gestort beton met een minimale 
dikte van 30 cm.

Om de uitvoering van de trap en kelder aan straatzijde mogelijk te maken, zal er eerst een berliner 
wand worden uitgevoerd. Aan de naburige gebouwen wordt er plaatselijk onderschoeid teneinde te 
allen tijde de stabiliteit te garanderen.

Verder onderzoek van de aanzetpeilen van de naburige funderingen zal tijdens uitvoering noodza-
kelijk zijn om het meest economische systeem te bepalen.
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4.2 DUURZAAM BOUWEN

Dit ontwerpteam kiest op basis van grondig onderzoek van het 
programma en de mogelijkheden van de site resoluut voor door-
gedreven doelstellingen om de primaire energiebehoefte te redu-
ceren zodat de BEN-richtlijn gehaald kan worden. We baseren ons 
hierbij op de penta energetica. Deze is geïnspireerd op de trias 
energetica, maar legt een grotere nadruk op passieve technieken.
   

1. Optimaliseren van het ontwerp 
    qua oriëntatie, plaatsbesteding en functievervulling van de schaarse ruimte.

Om de behoefte aan warmte in het stookseizoen te beperken worden volgende maatregelen 
genomen: 
 - Compacte bouwvorm met eveneens een gunstige invloed op  materiaalgebruik en kosten. 
 - De Passiefhuis-standaard wordt gehanteerd als uitgangspunt voor een optimaal winter- en zomer-
comfort. In dit concept wordt de klemtoon gelegd op de reductie van de netto-energiebehoefte. De 
isolatie en luchtdichtheid van de gebouwschil vergen geen specifi ek onderhoud en zullen gedu-
rende de hele levensduur van het gebouw blijven renderen. De performante gebouwschil zorgt 
ervoor dat de binnenomgeving amper beïnvloed wordt door de buitenomgeving, wat de klimatisatie 
van de vereenvoudigd. 

2. Gebruik vrije energie
    Pas vrije energie toe zoals daglicht en natuurlijke ventilatie.

Om optimaal gebruik te maken van zonlicht (warmte en daglicht) werd in het ontwerp een optimum 
gezocht tussen daglichttoetreding, warmtewinst (g-waarde beglazing) en zomercomfort (passieve 
koelstrategie door toepassing van zonnewering).

Om optimaal gebruik te maken van zonlicht (warmte en daglicht) werd in het ontwerp een optimum 
gezocht tussen daglichttoetreding, warmtewinst (g-waarde beglazing) en zomercomfort (passieve 
koelstrategie door toepassing van zonnewering).

3. Beperk de behoefte aan actieve energie 
   door te investeren in passieve technieken die energiediensten leveren zonder aangekochte
   energie.
   De verse lucht voor de ventilatie zal via een grondbuis aangezogen worden zodat de lucht in het
   stookseizoen kan voorverwarmen en in de zomermaanden kan afkoelen. 
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4. Gebruik duurzame energie
    Vul dan de energiebehoefte maximaal aan met hernieuwbare energiebronnen.

Plaatsing van een warmtepomp met een BEO-veld (koeling en verwarming) en PV-panelen op het 
beschikbaar dakoppervlak en aan de wand om zoveel mogelijk eigen energie op te wekken.

5. Dek overblijvende primaire energiebehoeften door het gebruik van effi ciënte installaties. 

Verwarming en koeling
Voor de verwarming en koeling van het gebouw wordt gekozen voor een warmtepomp gekoppeld 
aan een BEO-veld. De ‘gratis’ energie uit de lucht/bodem wordt in de winter gebruikt om het gebouw 
op te warmen en in de zomer om het gebouw te koelen. 
Als afgiftesysteem zal vloerverwarming in combinatie met wandverwarming toegepast worden. Dit 
om een optimaal afgifterendement en comfort te bekomen. Dit afgiftesysteem zal ook aangewend 
worden voor koeling, aangevuld met koelplafonds waar nodig. In combinatie met een warmtepomp 
zorgen deze lage-temperatuur afgifte-elementen immers voor een optimaal rendement. 

Ventilatie
De nodige verse lucht wordt voorzien door een ventilatiesysteem type D met warmterecuperatie. Dit 
wil zeggen dat de warmte uit de afgezogen lucht wordt overgedragen aan de inkomende verse lucht. 
De ventilatie gebeurt vraaggestuurd zodat slechts het benodigde luchtdebiet wordt toegevoerd en 
onnodige ventilatieverliezen worden vermeden. 
Door de warmteterugwinning bij het ventilatiesysteem D kan, in combinatie met verbeterde lucht-
dichtheid, een lager energieverbruik voor de verwarming van het gebouw gerealiseerd worden. 
Een ander, zelfs belangrijker, voordeel van een ventilatiesysteem, is de toename van het comfort. 
CO2 en andere hinderlijke gassen zullen door te ventileren uit het gebouw verdreven worden, wat 
een positieve invloed zal hebben op het concentratievermogen van de gebouwgebruikers. 

Elektriciteit
Doordat de verwarming met behulp van een warmtepomp wordt opgewekt, is het mogelijk deze 
elektriciteitsvraag zelf op te wekken met PV-panelen (optie). De PV-installatie van 26,2 kWp wekt 
jaarlijks 63.637 kWh primaire energie op. 
Door een gebouw te voorzien van effi ciënte apparaten zoals energiezuinige computers, goede prin-
ters en effi ciënte verlichting kan de elektriciteitsconsumptie met 50% worden gereduceerd zonder 
verlies van comfort. 
De toestellen in de HVAC-installatie zijn ontworpen om te werken met een maximale effi ciëntie. 
Het ventilatiesysteem wordt bijvoorbeeld aangedreven door zeer effi ciënte gelijkstroomventilatoren. 
Zuinige apparaten zijn over hun levensduur goedkoper dan conventionele toestellen. Zij betalen 
zichzelf terug in de vorm van energiebesparing.

In dit project wordt geopteerd om het benodigd lichtniveau te halen 
met een maximum specifi ek elektrisch vermogen voor verlichting 
van maximaal 2 W/(m².100 lux) voor de gebruiksruimten. Er zal 
LED-verlichting toegepast worden. 
Om het daglichtconcept ook op energetische wijze te verzilveren 
wordt er daglichtdimming voorzien in alle ruimten met daglicht. 
Tevens worden de ruimtes voorzien met aanwezigheidssturing.

Nazorg
Na de inregeling van het gebouw zal er continu verder aandacht 
moeten besteed worden aan het effi ciënt energiebeheer of alle 
gedane investeringen kunnen snel hun effect verliezen. 
Dit staat of valt met een goede energie- en waterboekhouding. 

Een moderne energiemonitoring zal instaan voor de opvolging van 
gas, elektriciteit en waterverbruik. De energieboekhouding garan-
deert op deze manier dat een intelligent ontworpen gebouw ook 
jarenlang haar comfortdoelstellingen effi ciënt en bedrijfszeker kan 
waarmaken.

Dat duurzamer bouwen rendabel én initieel betaalbaar is, werd 
reeds aangetoond bij eerder uitgevoerde projecten van het 
ontwerpteam. Bovendien staat het ontwerpteam garant voor een 
economische evaluatie van het voorgestelde energieconcept. 

Het ontwerp geeft de bouwheer de mogelijkheid het ambitieniveau 
qua energieverbruik steeds aan te passen op basis van deze of 
andere overwegingen.



OpenOproep 31|05 |2016  - code B | 20 06 2016

24

4.3 AKOESTIEK

luchtgeluidisolatie volgens norm voor schoolgebouwen NBN 
S01-400:2:2012:
- Van leslokaal naar leslokaal: 44 dB
- Van muzieklokaal naar leslokaal: 56 dB
- Van muzieklokaal naar muzieklokaal: 52 dB
- Geen norm naar (circulatie)hal

Algemeen principe bouw:
Binnenwanden uit betonblokken (bepleisterd), betonnen vloeren, 
betonnen buitenwanden = massa = positief voor akoestiek (lucht-
geluid). Voor contactgeluid worden o.a. overal zwevende chapes 
voorzien.

Organisatie:
Van bij de ontwerpfase werd rekening gehouden met de ideale 
positie lokalen t.o.v. elkaar. Op die manier kunnen extra maatre-
gelen, en dus ook kosten, worden voorkomen en betere prestaties 
gegarandeerd.

We voorzien 3 categorieën:
1- Zwaar akoestisch = auditorium & poprockjazz lokalen
 65 dB en akoestische deur van 45 dB
2- Muzieklokalen
 52 dB en akoestische deuren 39 dB
3- Gewone lokalen
 44 dB en standaard deur verbeterd door valdorpel 35 dB

Categorie 1 (elektronisch versterkte jazz & auditorium)
Deze lokalen zijn in de grond geplaatst (en grenzend naast elkaar) om de buren en andere muziek / 
klaslokalen zo weinig mogelijk te hinderen. In principe is het voor zowel jazz als auditorium noodza-
kelijk om met een box–in-box systeem te werken. Doordat het auditorium in een aparte 1e fase zal 
uitgevoerd worden, zijn de dragende wanden en vloerplaat sowieso ontkoppeld en gezien de massa 
van de betonnen constructie is het overbodig om in deze ruimte met box-in-box systeem te werken 
en daarmee goedkoper.
De 2 jazzlokalen zijn de enige 2 ruimtes in het gebouw die van ontkoppelde wanden en zwevende 
vloerplaten op verende blokjes moeten voorzien worden om de akoestische normen te halen. Bijko-
mend is een dubbel verlaagd plafond voorzien met voldoende spouwhoogte om ook de lage frequen-
ties te dempen. Die ingrepen zijn noodzakelijk om luchtgeluid te beperken naar de aangrenzende 
lokalen, zowel horizontaal als verticaal. Het 100% absorberende plafond verbetert ook de akoestiek 
in het lokaal zelf, samen met de absorberende houten wand.

Extra voorziening in auditorium: absorptie op het plafond t.h.v. podium en absorberende zijwanden 
t.h.v. podium (vb. houten latten). Achterwand van het podium en de overige wanden en plafond 
mogen geluidweerkaatsend zijn omwille van de vorm van het auditorium, die beter werkt dan een 
rechthoek. Als de tribune ingeschoven is, bij een lagere bezetting, is er dus ook hogere nagalmtijd, 
maar anderzijds fungeert die tribune zelf ook als absorberende wand met zijn openingen. We voor-
zien extra absorptie op het stuk wand boven die tribune voorzien.
Een opgehoogde vloer is akoestisch niet nodig gezien de ontkoppeling door fasering, maar omdat 
een zwevende dansvloer / sportvloer wordt gevraagd zal dit de akoestiek alleen nog verbeteren.

Categorie 2
De ensemble / samenspel lokalen zijn gepositioneerd boven de jazzlokalen. Vergelijkbaar maar 
minder luid en bijgevolg minder akoestische verbeteringen nodig. Aangezien dat deze lokalen zich 
boven de jazzlokalen bevinden is er minder luchtgeluidisolatie nodig, dan wanneer er bv een gewoon 
klaslokaal zou boven liggen (dan is de norm strenger > 56 dB ipv 52 dB). Aangezien 1 van de 2 jazz-
lokaal ook gebruik wordt als woordlokaal hebben we die in elkaar nabijheid voorzien, Woordlokalen 
vallen echter onder categorie 1 en hebben bijgevolg zwaardere akoestische isolatie nodig als ze vlak 
naast elkaar liggen. O.a. daarom hebben we deze gescheiden door een patio. 
Alle andere muzieklokalen en klassikale vakken (in zelfde categorie geïnterpreteerd omdat hier 
mogelijk ook een piano wordt voorzien) zijn gegroepeerd op de bovenste 2 verdiepingen. 
In alle muzieklokalen is minstens 1 absorptiewand voorzien om de akoestiek in het lokaal zelf te 
verbeteren én wordt het volledige plafond absorberend d.m.v. verlaagd plafond bv. Rockfon.

Categorie 3
BTK leslokalen en het modellokaal liggen bewust boven de woordlokalen die tot dezelfde akoes-
tische categorie behoren. Boven die BTK lokalen zijn geen lokalen aanwezig die hinder kunnen 
veroorzaken. Enkel BTK 3D leslokaal beschouwen we als categorie 2 aangezien hier ook getim-
merd wordt. Hier zijn dus wel extra akoestische voorzieningen nodig, net zoals in de BTK lokalen die 
boven de ensemble lokalen liggen.
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DA=DnTw+C (dB) L'l=L'nTw+Cl (dB) T60sec Vloer Wand Plafond Vloer Wand Plafond
Lokaal = ontvangstruimte

Gang
Andere
Lokalen Gang

Andere
Lokalen

-2 Auditorium 42 65 55 50 1.5 30cm massieve betonplaat 30cm massieve betonwand 30cm massieve betonplaat Sport-dansvloer Geluidsabsorptie achterwand Verlaagd absoberend plafond boven sportvloer 
of welfsels met equiv massa Telescopische tribune Geluidsabsorptie stuk zijwand naast sportvloer Spouw boven verlaagd plafond voor laagfrequente absorptie

zetels lichte vulling Rest van wanden onbekleed
akoestiek onafh van bezetting Geen flutter wegens trapeziumvorm

Inkomdeuren Rw=44dB
Pop Rock Jazz 42 65 55 50 0.6 Box in Box design 19cm volle betonblokken Dubbele gipskartonplaat Geluidsabsorberende boxen verdeeld Verlaagd plafond

Zwevende vloerplaat 150mm op bekisting op zwevende plaat Soepele hangers Inkomdeuren Rw=44dB Spouw boven verlaagd plafond voor laagfrequente absorptie
Spouw 80mm met Minerale wol in spouw Spouw met 25cm minerale wol
minerale wol
verende blokjes 3/m²

Lokaal is zendruimte Draagplaat steeds min 20cm massief beton
-1 Woord groot 32 44 60 60 0.8 Zwevende chape 10cm volle betonblokken 14cm Inkomdeuren Rw=35dB Verlaagd plafond

Opdeelbaar 5mm geslotencellig PE schuim of silicaat 21,4cm akoestisch verbeterde deur Spouw boven verlaagd plafond 
snede in chape aan te brengen onder mobiel wand

Woord Indivi 32 44 60 60 0.8 Zwevende chape 10cm volle betonblokken 14cm Inkomdeuren Rw=35dB Verlaagd plafond
5mm geslotencellig PE schuim of silicaat 21,4cm akoestisch verbeterde deur Spouw boven verlaagd plafond

Samenspel 36 52 60 50 0.8 Zwevende chape 8cm volle betonblokken 19cm Inkomdeuren Rw=39dB Verlaagd plafond
2cm minerale wol of silicaat 2x15cm spouw 4cm akoestische deur Spouw boven verlaagd plafond voor laagfrequente absorptie

0 Leslokaal 3DBk 36 52 60 50 0.8 Zwevende chape 8cm volle betonblokken 19cm Inkomdeuren Rw=39dB Verlaagd plafond
Timmerwerk 2cm minerale wol of silicaat 2x15cm spouw 4cm akoestische deur Spouw boven verlaagd plafond 

Andere leslokalen 32 44 60 55 0.8 Zwevende chape 10cm volle betonblokken 14cm Inkomdeuren Rw=35dB Verlaagd plafond
2x5mm geslotencellig PE schuim of silicaat 21,4cm akoestisch verbeterde deur Spouw boven verlaagd plafond 

1 Instrument 36 52 60 55 0.7 Zwevende chape 10cm volle betonblokken 19cm één parallelle wand geluidsabsorberend Verlaagd plafond
Muz geschiedenis 0.8 2x5mm geslotencellig PE schuim of silicaat 2x15cm spouw 4cm Inkomdeuren Rw=39dB Spouw boven verlaagd plafond voor laagfrequente absorptie

akoestische deur
2 Instrument 36 52 60 50 0.7 Zwevende chape 8cm volle betonblokken 19cm één parallelle wand geluidsabsorberend Verlaagd plafond

AMV 0.8 2cm minerale wol of silicaat 2x15cm spouw 4cm Inkomdeuren Rw=39dB Spouw boven verlaagd plafond voor laagfrequente absorptie
akoestische deur
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4.5 MATERIALEN

CONSTRUCTIE
beton, prefabbeton gevels met textuurmatten
zwaar metselwerk in silicaat of betonblokken
metalen buitenschrijnwerk 
akoestisch verbeterde beglazing 
met aangepaste G-factor ifv oriëntatie
regelbare zonwering met horizontale lamellen in aluminium

AFWERKING
verlaagde akoestische  plafonds Rockphon of evenwaardig
wanden: zichtbeton voor circulatie, lokalen gepleisterd of akoesti-
sche, houten voorzetwanden
vloeren:  auditorium: zwevende houten sportvloer
 ateliers: industriële gietvloer of polybeton
 exporuimte: gietvloer over bestaande vloeren
 lokalen: zachte vloerbedekking rubber of linoleum

BUITENAANLEG
voorplein in cascade, evenementenplein en doorgang 
 in natuursteen of gekleurd beton
leuningen in gemoffeld staal
trappen in prefabbeton
helling en trap openluchttheater intensief groen

4.4 FASERING

Het ontwerp houdt rekening met het feit dat het gebouw ten alle 
tijden in gebruik blijft. We kiezen er bewust voor om de tijdelijke 
installaties niet te moeten verplaatsen. We voorzien de werken 
gefaseerd in volgende stappen:

FASE 1
-werfzone: afgebakende zone, bereikbaar vanuit Hof van Riemenstraat
-toegang voor gebruikers: alle toegangen aan de Oude Godstraat blijven bereikbaar, ook deze 
achteraan gebouw B

-bouwen van auditorium onder het binnenplein

-verplaatsen van de functies uit de containers naar het nieuwe auditorium
-toegang tot auditorium via de buitentrap

FASE 2
-werfzone: de linkerkant van het perceel wordt volledig ingenomen als werkzone, toegang tot de 
werf aan zijde Hof van Riemenstraat
-de containers worden weggehaald
-het gebouw wordt gebouwd en de aansluiting met het auditorium wordt gerealiseerd.

FASE 3
-werfzone: centrale exporuimte en aanhorige lokalen
-verbinding maken tussen beide gebouwen door exporuimte open te maken
-toegang via de alternatieve wegen en nieuw gebouw

BETON, PREFABBETON MET INLEG- TEXTUURMATTEN  REF: EL PATI DE COBI POBLENOU

INTENSIEF GROEN OPENLUCHTTHEATER | FIETSTRAP | CASCADE STRAAT (HIER OVERDREVEN) FILM: THE ITALIAN JOB

POLYBETON | GIETVLOER & ZACHTE VLOERBEDEKKING REF: VERHOEVEN CS | VIERKLAVER TEMSE | AKOESTISCHE WANDEN EN PLAFONDS REF: GEMEENTEHUIS NIJLEN
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4 RAMING EN KOSTENBEHEERSING

SAMENVATTENDE ELEMENTENBEGROTING :
WERFINSTALLATIE & VOORBEREIDENDE WERKEN 1.27 % 50 064.50
ARCHITECTUUR & CONSTRUCTIE 64.71 % 2 549 054.34
TECHNISCHE INSTALLATIES 27.83 % 1 096 164.95
OMGEVINGSWERKEN 6.20 % 244 162.50

prijzen excl. btw en studiekosten ALGEMEEN TOTAAL EXCL. BTW 3 939 446.29

m2 € €/m2
KENGETALLEN BRUTO OPP 2 615.00 3 939 446.29 1 506.48

inclusief overdekte fietsenstalling schachten, technische ruimten e.d.

OPTIES :
fotovoltaïsche installatie 36 800.00
aankoop groene energie PM
meetcampagne installaties en energiemonitoring PM

STUDIEKOSTEN - HONORARIA
Architectuur - Interieur  - Omgevingsaanleg 7.00% 275 761.24
Stabiliteit 1.30% 51 212.80
Technieken - EPB - Akoestiek 3.00% 118 183.39
Totaal Honoraria 11.30% 445 157.43

DETAIL ELEMENTENBEGROTING :

WERFINSTALLATIE & VOORBEREIDENDE WERKEN 50 064.50

m2 € €/m2
BRUTO OPP 2 615.00 50 064.50 19.15

(excl. vides,buitenmuren, terrassen en buitenruimtes. Inclusief circulatieruimten & kelders)

werfinrichting, bouwplaatsvoorzieningen, veiligheid

plaatsbeschrijvingen

bescherming bestaande constructies - fasering

ARCHITECTUUR & CONSTRUCTIE 2 549 054.34

m2 € €/m2
BRUTO OPP 2 615.00 2 549 054.34 974.78

ONDERBOUW 631 533.49

Grondverzet incl. afvoer 
Totaal VH m3 5 065.17 25.00 126 629.25

Onderschoeiingen - beton
Totaal VH m² 249.50 340.00 84 830.00

riolering
Totaal VH m 392.00 38.00 14 896.00

rioleringselementen / toezichtputten / pompputten / infiltratievoorzieningen
Totaal VH SOG 1.00 8 500.00 8 500.00

beschoeiing bouwput - berlinerwand
Totaal VH m 58.00 580.00 33 640.00

isolatie ondergronds
Totaal VH m2 4 821.92 22.00 106 082.24

plaatfunderingen - stortklaar beton / gewapend
Totaal VH m² 1 048.00 105.00 110 040.00

funderingswanden - algemeen
Totaal VH m² 839.52 175.00 146 916.00

BOVENBOUW 641 548.04

vol metselwerk zwaar (sillicaat / volle betonblok)
Totaal VH m² 2 126.25 125.00 265 780.88

beton - staande vlakken
Totaal VH m2 624.48 145.00 90 549.17

beton - pijlers en kolommen
Totaal VH st 9.00 380.00 3 420.00

sloop-& aanpassingswerken bestaand gebouw
Totaal VH m² 303.00 35.00 10 605.00

structuurelementen staal
Totaal VH kg 1 452.00 3.00 4 356.00

geprefabriceerde elementen / welfsels spanbeton - met druklaag
Totaal VH m2 318.00 100.00 31 800.00

geprefabriceerde elementen / voorgespannen predal - met druklaag
Totaal VH m2 2 035.00 95.00 193 325.00

prefab trappen
Totaal VH st 7.00 4 250.00 29 750.00

prefab lijnelementen
Totaal VH m 239.24 50.00 11 962.00

DAKWERKEN 124 963.10

geïsoleerd plat dak
Totaal VH m² 1 056.00 76.00 80 256.00

rookluik
Totaal VH st 1.00 4 500.00 4 500.00

NIET INBEGREPEN IN RAMING:
studiekosten en erelonen
aansluitingkosten of aanpassings- of verzwaringskosten nutsleidingen en voorzieningen
sloopkosten bestaande bebouwing,infrastructuur en omgeving
renovatie of verbouwing bestaande academie, tenzij uitdrukkelijk vermeld
onderzoek en gevolgkosten archeologische- & bodemonderzoeken
omgevingsaanleg & infrastructuurwerken buiten het opgegeven perceel
proeven en studies van de ondergrond en bodemgesteldheid en de  afwijkende implicaties ervan voor o.a. funderingstechnieken, grondwaterverlaging e.d.
aankoop en installatie eerste uitrustingen tenzij expliciet vermeld
vast & los meubilair, decoratie e.d.,  tenzij uitdrukkelijk vermeld
investeringen vermeld als optioneel
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dakkoepels
Totaal VH st 2.00 2 000.00 4 000.00

diversen (dakrandprofielen, regenwaterafvoerbuizen, ankerpunten, ...)
Totaal VH SOG 1.00 15 394.60 15 394.60

borstweringen, handgrepen e.d.
Totaal VH m 112.50 185.00 20 812.50

GEVELSLUITING 551 449.86

gevels - architectonisch beton geïsoleerd
Totaal VH m2 1 394.91 210.00 292 930.26

buitenschrijnwerk 
Totaal VH m2 377.34 490.00 184 896.60

plafondisolatie exterieur
Totaal VH m2 111.00 85.00 9 435.00

zonwering
Totaal VH m2 320.94 200.00 64 188.00

BINNENAFWERKING 599 559.85

akoestische voorzetwanden, bekledingen e.d. inclusief toebehoren
Totaal VH m2 223.62 140.00 31 306.80

binnendeuren
Totaal VH st 16.00 750.00 12 000.00

speciale deuren (akoestiek / brand)
Totaal VH st 42.00 1 400.00 58 800.00

akoestische bekledingen
Totaal VH m2 468.00 35.00 16 380.00

verlaagd plafond - akoestisch
Totaal VH m2 1 592.95 48.00 76 461.60

contactisolatie + vloerafwerking
Totaal VH m2 1 777.00 105.00 186 585.00

zwevende vloer - akoestisch
Totaal VH m2 315.00 175.00 55 125.00

aanpassingswerken bestaand gebouw
Totaal VH m² 303.00 65.00 19 695.00

tegelwanden
Totaal VH m2 191.52 65.00 12 448.80

sanitaire wanden
Totaal VH m2 62.40 85.00 5 304.00

wandafwerking
Totaal VH m2 2 237.12 23.00 51 453.65

vast meubilair: stelpost
Totaal VH SOG 1.00 14 000.00 14 000.00

uitrusting tribune
Totaal VH SOG 1.00 36 000.00 36 000.00

.

signalisatie - stelpost
Totaal VH SOG 1.00 12 000.00 12 000.00

brandveiligheid en compartimentering
Totaal VH SOG 1.00 12 000.00 12 000.00

TECHNISCHE INSTALLATIES 1 096 164.95

m2 € €/m2
BRUTO OPP 2 615.00 1 096 164.95 419.18

TECHNISCHE INSTALLATIES - ALGEMEEN 36 847.50

keuringen en proeven
Totaal VH SOG 1.00 8 075.00 8 075.00

opleveringen
Totaal VH SOG 1.00 9 647.50 9 647.50

uitrusting voor afvalafvoer
Totaal VH SOG 1.00 19 125.00 19 125.00

DUURZAME ENERGIETECHNIEKEN 80 010.50

warmtepomp
Totaal VH SOG 1.00 18 470.50 18 470.50

geothermie - BEO veld
Totaal VH SOG 1.00 61 540.00 61 540.00

UITRUSTING VOOR VERWARMING & KOELING 158 156.10

uitrusting voor verwarming - leidingen
Totaal VH SOG 1.00 39 338.85 39 338.85

uitrusting voor verwarming - vloerverwarming
Totaal VH SOG 1.00 109 650.00 109 650.00

uitrusting voor koeling - koelplafond
Totaal VH SOG 1.00 9 167.25 9 167.25

INSTALLATIES VOOR LUCHTBEHANDELING EN VENTILATIE 236 049.25

Centrale installatie
Totaal VH SOG 1.00 71 744.25 71 744.25

Kanalen inclusief grondbuizen
Totaal VH SOG 1.00 106 505.00 106 505.00

Binnenroosters
Totaal VH SOG 1.00 57 800.00 57 800.00
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HULPSTUKKEN EN TOEBEHOREN 12 240.00

pompen
Totaal VH SOG 1.00 977.50 977.50

kraanwerk
Totaal VH SOG 1.00 11 262.50 11 262.50

PRIMAIR ELEKTRICITEITSNET 67 532.50

Aarding, bliksem- en overspanningsbeveiliging
Totaal VH SOG 1.00 2 507.50 2 507.50

Verdeelborden
Totaal VH SOG 1.00 65 025.00 65 025.00

SECUNDAIR ELEKTRICITEITSNET 47 345.00

Bekabeling       
Totaal VH SOG 1.00 32 609.40 32 609.40

Kabelgeleiding
Totaal VH SOG 1.00 6 760.05 6 760.05

Wandgoten
Totaal VH SOG 1.00 2 108.85 2 108.85

Stopcontacten
Totaal VH SOG 1.00 5 866.70 5 866.70

VERLICHTING 108 728.60

verlichting
Totaal VH SOG 1.00 98 089.15 98 089.15

Veiligheidsverlichting
Totaal VH SOG 1.00 10 639.45 10 639.45

ZWAKSTROOMINSTALLATIE 44 584.20

Gestructureerde bekabeling
Totaal VH SOG 1.00 15 705.45 15 705.45

Parlofonie en videofonie
Totaal VH SOG 1.00 2 571.25 2 571.25

Audio / Visie
Totaal VH SOG 1.00 11 177.50 11 177.50

GBS
Totaal VH SOG 1.00 15 130.00 15 130.00

REGELING 86 256.30

Systeemcomponenten
Totaal VH SOG 1.00 55 675.00 55 675.00

Sensoren
Totaal VH SOG 1.00 12 155.00 12 155.00

Apparatuur voor visualisatie
Totaal VH SOG 1.00 10 497.50 10 497.50

Programmatie en indienststelling
Totaal VH SOG 1.00 7 928.80 7 928.80

BEVEILIGING EN CONTROLE 76 415.00

Branddetectie, waarschuwing en alarm
Totaal VH SOG 1.00 36 210.00 36 210.00

Inbraakbeveiliging en alarm
Totaal VH SOG 1.00 7 650.00 7 650.00

Toegangscontrole en tijdsregistratie
Totaal VH SOG 1.00 7 650.00 7 650.00

Brandcompartimentering
Totaal VH SOG 1.00 24 905.00 24 905.00

LIFTINSTALLATIES 50 000.00

SANITAIRE UITRUSTING 92 000.00

OMGEVINGSWERKEN 244 162.50

m2 € €/m2
OPP TERREIN 2 222.00 244 162.50 109.88

OMGEVINGSWERKEN 244 162.50

verhardingen
Totaal VH m² 1 515.50 80.00 121 240.00

lijnelementen
Totaal VH m 361.00 55.00 19 855.00

groenvoorzieningen
Totaal VH m2 692.50 35.00 24 237.50

groendaken aanleg en beplanting
Totaal VH m2 623.00 60.00 37 380.00

Bomen
Totaal VH st 30.00 155.00 4 650.00

fietsstallingen
Totaal VH SOG 1.00 6 800.00 6 800.00

straatmeubilair
Totaal VH SOG 1.00 5 000.00 5 000.00

Kunsttraject - Stelpost
Totaal VH SOG 1.00 25 000.00 25 000.00


