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Deze tekst laat zich lezen in een vele lagen.

Zo groot wil het zeggen dat het een titel is of een herneming 
van een woord uit de titel.

De hoofdtekst of hoofdgedachte is ook zo groot maar niet zo in 
vet.

Er zijn zeven zogenaamde matrixen van 
             -------------
woorden. Telkens negen woorden. Negen woorden die samen 
één invalshoek of aspect toelichten. Eén matrix heeft slechts 
één woord.

Een aantal bijkomende gedachten worden tussenin toegevoegd. Ze 
noemen ‘topics’ en zijn genummerd ‘#’ en hebben vaak een kleine 
eigen titel. Het zijn gedachten die van belang zijn of een andere kijk 
geven op wat de hoofdtekst komt te vertellen. Soms als een kritische 
kijk. Soms als een uitvoerige kijk. Soms een illustratie. Op één of 
andere manier leggen ze ook de focus op de ambities. Door deze af te 
zonderen en ook per insprong en kleiner lettertype aan te duiden laten 
ze toe dat

de hoofdtekst makkelijk verder kan gelezen worden. Om dan 
verder bij een tweede lezing de hoofdtekst en de bijkomende 
gedachten samen als één en als uitgebreid te lezen.

Elke matrix heeft negen woorden. Elke matrix heeft drie lijnen. 
De woorden op deze drie lijnen worden samen toegelicht. Drie 
toelichtingen per drie woorden. 

Elke matrix wordt vooraf gegaan door een proloog. Die proloog 
schetst die drie lijnen als geheel.

Matrixen zullen elkaar als eens overlappen in focus. Doch 
telkens zal het perspectief op de focus anders zijn.

En op het einde van de toelichtingen van deze matrix is een 
epiloog geschreven. Die epiloog vat samen. Maar situeert ook 
de betekenis van die matrix in een breder perspectief. In een 
duurzaam perspectief.

Op die manier tekenen alle matrixen apart samen een beeld 
van wat duurzaam moet zijn: een veelvuldig perspectief: van 
techniek tot cultuur; van bouwen tot leven. 

Waar duurzaam terug architectuur wordt. Want dat is zoveel 
meer. Zoveel meer dan louter duurzaam.
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Illustratie #1

Doorsnede.

Een referentie.

In Bratislava staat een gebouw. De nationale televisie en radio omroep. Het gebouw is een 
omgekeerde piramide. Daarmee wil het beslist indrukwekkend zijn. Zo in die stad. Zo als 
symbool.

Maar eigenlijk is het nog meer. Misschien zelfs eerder dat. Het laat zich zien. Niet alleen van 
buiten. Maar ook van binnen. In het gebouw laat de piramide zich een tweede keer zien. Of 
liever pas echt zien. De grote zalen middenin. Ook weer als een omgekeerde piramide. En 
daarmee een snede van een vide over het gehele gebouw. Alles is te zien. Alles is deel van 
een geheel.

Het is al altijd zo geweest.  Een goed gebouw heeft niet alleen een goed plan maar misschien 
eerst en vooral een goede snede.

diep   hoog  draai
--------------------------------------------------
vierkant  ruit  vlek
--------------------------------------------------
huis   tuin  wolk
--------------------------------------------------
 
proloog

Het is een huis. Het huis VRT. Dat zegt men. 

Bij een huis hoort een tuin. Het huis staat straks in een park. Maar een tuin 
hoort erbij. Een eigen huis en een eigen tuin.

Het is een gebouw. Het huis VRT is een gebouw in een park. Een belangrijk 
gebouw. Bij een belangrijk gebouw hoort een plein. 
En toont dat gebouw zich op dat plein. Plein en park. En gebouw.

Het is een context. Zo belangrijk het gebouw; zo belangrijk het plein; en 
het park. Hoe eigen het huis en hoe eigen de tuin. 

De context tekent naast dat wat programma en verlangen is – dat huis - en 
naast wat stad en park mag verwachten – dat gebouw – mee wat het zal 
worden.

---

Er is een bouwplek. Eerder een bouw-vlek. Enerzijds een vierkant. 
Anderzijds met vele verschillende kanten en hoeken erbij. Het kan 
bijna niet helpen. Of toch. Die bizarre figuur van de bouwplek. Dan toch. 
Misschien. Wel. 

Wel context.

---
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Het gebouw zit diep. Maar net niet half diep. Het gebouw is hoog. Maar 
niet te hoog. Net iets hoger. Dan die omgeving – althans die omgeving die 
vandaag echt bestaat -.

---

vierkant      ruit          vlek

Er zijn andere gebouwen rondom. Dat ook.

Het vierkant van de bouwplek draaien. Een halve kwartslag. 

Fig 1.  
Vierkant met hoeken en kanten.Halve kwartslag draaien.

De eerste zet. Daarmee corrigeert het vierkant zich. En zonder probleem. 
Ongeveer perfect met de punten van dat gedraaide vierkant in die vreemde 
verschillende kanten en hoeken van die bouwplek. Het vierkant wordt 
als een ruit op een vierkant - een vierkant is dan ook een bijzondere ruit: de 
perfecte ruit -.

En als het niet past dan past het niet. Maar daarmee worden de eerste 
bijzondere lijnen uitgezet.

En voor die omgeving is dat goed. Het gebouw neemt wat de bouwplek – 
die bouw-vlek - laat geven – onverwacht - . 

Maar neemt ook afstand van die omgeving. Geeft plek aan die omgeving. 
Net de punt komt dicht en meteen draaien de gevels weg.

Mooi gebaar naar die omgeving - althans die omgeving die vandaag echt 
bestaat - : zicht; licht en zon.

---

diep   hoog   draai

De tweede zet.  Het is niet weinig wat er moet – het programma -. Het 
volume van wat moet – dat programma - maakt dat het vierkant van de 
bouwplek – als alles bovengronds moet – eigenlijk een volume van een 
kubus moet worden – zo ongeveer -.

Teveel om goed te zijn. Het moet hoog. En dat kan wanneer het ook diep 
kan zijn. Tussen het gedraaide volume en randen van de bouwplek: open. 
Grote driehoekige diepe Engelse koeren. Licht en lucht. En zicht tot 
beneden.
Rondom is niets vlak. Ten zuiden is het hoogst. Ten noorden het laagst. 
Fijn. Komt goed uit. Binnenkomen op zuid. Logistiek op noord.

Fig 2.  
Kubus. Hoog en Diep. En tussen bouw-vlek en 
kwartslag gedraaide vierkant: Engelse koeren.
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epiloog

De VRT spreekt zelf over wolken als een wijze van werken. Dat idee van de 
wolken is enerzijds een term die een werkwijze wil benoemen. Niet meer 
dan dat misschien.

Anderzijds is het misschien ook meer. Kan het meer zijn. Een zekere poëzie. 
En zijn daarmee termen als huis en tuin op hun plaats. Alles is thuis.

De ogenschijnlijk weinig inspirerende bouw-vlek net onverwacht als 
mogelijke inspiratie.

Dat de ogenschijnlijke bizarre tekening van de bouwplek – zoals gezegd: 
eerder bouw-vlek – uiteindelijk precies wel inspirerend mag zijn. 

Dat de eenvoudige verdraaiing van het vierkant in die vreemde bouw-vlek 
precies wel daardoor zich juist kalibreert in de context zoals tot vandaag 
– althans wat we vandaag echt kunnen zien - en in de context zoals die 
morgen in het masterplan is beoogd – althans een glimp van het masterplan 
die we vandaag kunnen opvangen -; dat is de uitkomst ervan.

 
Lezen van een plek. Eén van de eerste lessen in duurzaam leven.

Een context goed lezen en begrijpen. Het mag een beginsel zijn voor een 
duurzaam verhaal. 

Het begrijpen van de ruimtelijke betekenis van de context; dat niet alleen: 
ook de maatschappelijke betekenis. Wat die context betekent om in te 
leven. Wat die context betekent voor wie daar nu al leeft. 

Het lezen van die context en het verbeelden van hoe die context er straks 
mag gaan uitzien ; dat is zo primordiaal belangrijk. 

De halve kwartslag. De indruk van het nieuwe kan niet beter een gepaste 
verhouding daardoor vinden. En dan die ene weglopende punt. Eigenlijk 
zelfs een rond wending eerder dan een scherpe punt. Een ronde punt.

Zo wil dit voorstel omgaan met die omgeving.

Fig 4.  
Ronde punt.Dit huis heeft een tuin. Werken is hier leven. 

In dat huis spreekt men over werken in wolken. Wolken zijn meer dan de 
wolk zelf. Het zijn vele wolken. Die zien elkaar nu hangen. In die tuin. Door 
die tuin kijken ze naar elkaar toe. 

Het is al altijd zo geweest.  Een goed gebouw heeft niet alleen een goed 
plan maar misschien eerst en vooral een goede snede.

---

huis   tuin   wolk

Hierover gaat het. Een gebouw dat een huis is. Een huis dat op een plek 
staat. Niet zomaar staat. Maar dat de context van die plek – lees nu: meer 
dan die vlek; al wat rond die vlek mee context is; zo ver dat het stad zal zijn, 
deel ervan alleszins - zijn context maakt. Tegelijk die context anders wil 
tekenen. Zijn context wil maken. Uitnodigend. Met straks zoveel anderen. 
Vandaag al met zoveel daar.

Dat gaat samen met hoe dat gebouw een huis wil zijn. Een huis om te 
werken. Om te leven. Werken is meer dan werken alleen. Het is ook leven. 
Het is een – andere – thuis. Eigenlijk is het dat altijd. Of zou het dat altijd 
moeten kunnen zijn.

Maar hier; bij de VRT; is het meer leven dan werken.

Het vierkant is geen vierkant. Het vierkant is gedraaid. Opent de wereld 
beneden. Beneden is dan ook geen beneden meer maar deel van de wereld. 
Licht en lucht. Zicht. Bescheiden. Maar het is er.

Het vierkant – of liever: de kubus – is ook open langs binnen. Tot helemaal 
beneden: een tuin. Brede terrassen boven. Diepe terrassen beneden. Licht 
en lucht. Zicht. Van genereus tot opluchtend. Het is er meer dan verwacht.

Het vierkant is eigenlijk een ring. Een vierkante ring. Niet alleen loopt 
men rond. Niet alleen kijkt men ‘rondom’. Men kijkt ook ‘rond-in’. Rond; 
vierkant dus.

Fig 3.
Vierkante ring. Tuin. Engelse koeren en 
Cascade aan terrassen.
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Illustratie #2

Structuur.

Een referentie.

Dat gebouw kennen we goed: het Centre Pompidou Parijs.  Het is een feest dat gebouw. Kleur. Alles 
is zichtbaar. Alles is beweegbaar. Het plein buigt naar het gebouw. Het gebouw viert de stad. De 
stad viert het gebouw. 

Uitnodigend. Dat is het minste wat van het Centre Pompidou kan en mag gezegd.

Maar het is meer. Het is ook een duidelijk gebouw. Eigenlijk zelfs een heel duidelijke structuur. Zeer 
rationeel. Zeer voortdurend. Zeer zichtbaar. 

Niet alleen van buiten zo duidelijke en zichtbaar. Maar ook binnenin. Wat buiten is te zien is binnen 
ook te zien. 

Het is vaak zo. Goede gebouwen zijn vaak al goed in hun structuur. Hun constructie. Hun bouwen. 
Zoals het is.

 
kolom  balk  grid
-----------------------------------------------
vloer  plaat  module
-----------------------------------------------
gevel  gebouw terras
-----------------------------------------------

proloog

Het is een gebouw. Het gebouw van de VRT. 

Bij een gebouw hoort een structuur. Muren en platen. Muren of platen. 
Kolommen en balken. Kolommen of balken. 

Dit gebouw van de VRT is een gebouw van kolommen en balken. En platen.

Die kolommen en platen zijn samen een grid. Een grid in alle richtingen. In 
plan en in snede. Misschien vooral in snede. Dat grid is eenvoudig. Steeds 
kolommen op een maas van acht op acht. Steeds balken van kolom tot kolom. 
Balken en kolommen in beton.

En die platen die maken de vloeren – en uiteindelijk het dak -. Maar die platen 
zijn ook meer. Die platen zijn dun doordat die platen ribben hebben. Ribben 
die eigenlijk balken zijn. Ribben niet alleen opdat die platen dun zouden zijn 
maar ook opdat die ribben richting zullen geven aan ruimte en indeling. Aan 
beleving en aan akoestiek. Aan techniek. Die platen zijn deels lichtgewicht 
beton en deels hout.

Duidelijk. Een gebouw mag duidelijk zijn. En misschien kan het dat vooral 
door zijn wijze van bouwen. Zijn structuur. Zijn constructie.

Meteen. Daarmee kan de architectuur van dat gebouw; de perceptie ervan; 
de gestalte ervan meteen door de structuur worden getekend. 

Het vieren van wat bouwen zelf is. Als perceptie. Als ambitie van perceptie. 
Van wat zijn architectuur zou kunnen zijn.
---
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kolom  balk  grid

Het is een eenvoudig grid. 

Eenvoudige kolommen. Veertig op veertig centimeter. Gemiddeld. Meer 
beneden. Minder boven. 

Eenvoudige balken. Zestig op veertig centimeter. 
Eenvoudige maas of grid. Te verstaan: afstand tot elkaar.  Acht op acht. 
Eenvoudig geheel: tachtig op achtentachtig meter Dat is economisch. Dat is – 
ook ten gevolge van het – parkeren onder de grond.

Dat grid van kolommen en balken.  Vanaf de rand van dat vierkant in die 
bouw-vlek tot over de terrassen van de tuin.

Wat buiten dat vierkant in die bouwvlek loopt heeft geen grid. Dat is enerzijds 
omdat wat zich – als programma – in die kanten en hoeken die de vierkante 
bouwplek tot bouwvlek maakt bevindt geen grid van kolommen en balken 
kan gebruiken – het programma verdraagt het niet -. 

Anderzijds omdat de duidelijke perceptie van het gebouw dat grid zal zijn – in 
perceptie vierkant of kubus -; en wat er buiten valt – zoals die hoeken en kanten 
die het vierkant tot vlek maken – nu ook in het volume – als programma – er 
buiten valt.

Of hoe een eerder ongeïnspireerde bouw-vlek uiteindelijk straks geïnspireerd 
zal kloppen met wat is verwacht. Althans onverwacht.

En zo dus eenvoudig grid van balken en kolommen in beton. 

En dat grid dan gewoon in beton.

Of toch misschien ietwat bijzonder. Die kolommen. De sectie ervan; de grafiek 
van de sectie ervan die verloopt van rond over vierkant naar driehoekig. 

Fig 5. 
Kolommen en balken.  
En kernen. Eerste orde.

Dat gaat samen met die vier belangrijke kernen van trappen, liften en andere 
verticale bewegingen. Die kernen die hebben elk hun eigen tekening. Rond 
tot driehoekig over vierkant. 

Die kernen. Straks daarover meer.

Maar die veranderende vorm van kolommen en die andere vormen van de 
kernen. Het doet iets met hoe oriëntatie kan gevonden worden. In zo een 
groot gebouw. 
Hoe zo een huis verschillende eigen plekken kan vinden.

---

vloer  platen  ribben

Die grafiek zet zich voort in de platen. Die platen dekken de velden – zo noemt 
dat vierkant die tussen die balken ontstaat – af.

Die platen liggen op het grid van balken en kolommen. Maar niet direct. Een 
tweede orde aan balken – we noemen deze voor de duidelijkheid nu ribben 
- leggen die plaat op de eerste orde aan balken en kolommen; op die eerste 
orde die het betonnen grid is.

Die tweede orde aan balken of ribben is van een totaal andere orde dan die 
eerste orde van het grid. 

a a c c

d
d
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Bijzonder is dat de gevel open kan. Maar niet door de ramen open te draaien. 
Maar door een luik in de gesloten gevel. 

De gevel staat dus niet op de rand van het grid. De gevel hangt er niet aan. 
De gevel laat het grid passeren. Wat dus maakt dat het grid van balken en 
kolommen zichtbaar word aan de buitenzijde. Echt zichtbaar. Niet achter glas. 

De onderlinge afstand van die tweede orde; de oriëntatie van die tweede orde 
en de dimensies van die tweede orde kunnen veld per veld verschillen. Want 
hoewel die tweede orde de sterkte van die plaat mee bepaald – en daarmee 
de plaat dun mag maken - ; die tweede orde van balken dient voor zoveel 
anders en zoveel meer. 

Fig 6.  
Ribben en mazen. Tweede orde.

Het geeft richting aan de ruimte – hoe de ruimte wordt beleefd of hoe het 
perspectief van de ruimte zal zijn -. 

Het geeft betekenis aan de ruimte – waar het open werkveld en de afzonderlijke 
werkplek zich mag vinden – . 

Het geeft flexibiliteit – een grid met een repetitieve afstand maakt dat op 
een redelijke en voldoende wijze flexibel  met wanden de ruimte kan worden 
getekend -. De ribben tekenen zich in bepaalde zones af als vierkanten die 
weer perfect wanden doen aansluiten in een flexibele maas van zowat twee 
en half bij twee en half.

Het mag een akoestische betekenis opnemen – alvast wordt de weerkaatsing 
daarmee antwoord gegeven. 

Het mag technisch zijn functie hebben – tussen plaat en balken in eerste orde 
is nu een vrije ruimte door de balken (of liever ribben) in tweede orde; kanalen 
en leidingen passeren op die manier van de ene naar de andere kant -.

Zoveel betekenis. Vooral samen met die balken en kolommen in eerste orde 
zijn deze ribben in tweede orde tekenen ze de perceptie van de architectuur 
van het gebouw.

---

gevel  kader  terras

De gevel is een lichte wand.  Een lichte wand die zich zowat een meter dieper 
ten aanzien van het buitenste vlak van de gevel is getekend. 

Het grid die het gebouw een sterke identiteit geeft is de buitenste lijn van het 
gebouw. Ongetwijfeld. En zo duidelijk.

De gevel die verdiept de uiteindelijke lijn tussen binnen en buiten is spant 
zich op tussen de balken van dat grid. Een lichte wand met zowel aan binnen 
als aan buitenzijde het zelfde materiaal. Een licht materiaal. Met een zekere 
tekening. Een golfplaat. Een cement golfplaat.

De gevel is paneel en de gevel is glas. Natuurlijk ook glas. De ramen strekken 
van vloer tot plafond. En zijn op die maat bijna vierkant. De gesloten vlakken 
ertussen zijn dat ongeveer ook zo evenveel.

Fig 7.  
Gevel. Golven. Glas.
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Voor de gevel. Daarmee is dus de opzet van wat met de balken en kolommen 
is bedoeld werkelijk de uitkomst: de perceptie en het begrip van het gebouw 
is zijn structuur.

En die structuur is duidelijk en voortdurend en onveranderd. De 
verscheidenheid – aan programma – laat zich door die structuur – als 
achtergrond -  kaderen.

De perceptie van het gebouw; van het huis wordt enerzijds getekend door 
een onveranderd grid alom en rondom – de achtergrond; het kader - en 
anderzijds door een verscheidenheid van activiteit die in de gevel in beeld is 
gebracht – dat programma -.

Dat grid is niet alleen de gevel en niet alleen het gebouw zelf. Dat grid maakt 
ook de tuin. De terrassen op de binnentuin – die grote patio te midden van de 
ring -; het grid brengt ordening.

Het gebouw is ook hier het grid van balken en kolommen.

---

epiloog

Grid als kader.
Gevel als leven.

Dat voortdurende en nooit veranderende grid van kolommen en balken;  het 
is het kader dat het immers diverse leven in het gebouw achtergrond geeft. 

Zowel aan de gevel als binnenin het gebouw.

Ter hoogte van de terrassen is het grid bovendien een suggestie van een 
mogelijke flexibele veranderende invulling. Vandaag terras morgen mogelijk 
deel van het huis – lees: programma -. Of omgekeerd.

De structuur is het gebouw zijn lang leven – duurzaam - ; de structuur geeft 
het gebouw zijn veranderend leven – dagelijkse werkelijkheid - 
 
Enerzijds een sterk gebouw; anderzijds een buigzaam gebouw . Een tweede 
les in duurzaam. Bouwen. Of liever: construeren van deze keer. 

Een sterk en handteerbare structuur. Dat is de ruggengraat. Het skelet. 
Onbreekbaar. Vertrouwen. 

Fig 5.  
Kolommen en balken. En kernen.

Gevels; vloeren; wanden. Altijd weer als “lose-fit”. Het kan vast. Maar kan ook 
straks weer los. Voor wat anders. 

Lagen. Met een verschillend leven. Levensduur.

Fig 8.  
Lose-fit. 

Bovendien. Flexibiliteit is pas duurzaam als het een juiste flexibiliteit is. Juiste 
duurzame mogelijkheden. Niet oneindige.

Grid; kader; ribben; mazen. Niet in oneindige maten. Maar met een zeker 
ritme. Een praktisch ritme. Een economische kadans. Dat is een juiste 
flexibiliteit. Niet meer dan dat moet het zijn. Maar met dat kan het meer zijn. 

Het leesbaar maken van het gebouw. Het hanteerbaar maken van een gebouw. 
Niet minder belangrijk wil een gebouw duurzaam leven mogelijk maken.

c c

c c

d

d
d
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Illustratie #3

Programma.

Een referentie.

Sendai Mediatheque. 

Het is ook weer een gebouw met een zeer duidelijke uitspraak over structuur. De 
kolommen zijn uitzonderlijk bijzonder. De vloerplaten tekenen de ruimte.

Maar het is meer. Het is ook een etalage van het programma. Van het leven. Van de 
beweging. 

Het gebouw is een beeld. Een beeld van zijn betekenis.

Het gebouw wil publiek vieren. Wil leven zijn. Wil stad zijn. 

bezoeker passanten de carrousel
---------------------------------------------------------------
publiek  gasten  de vloer 
---------------------------------------------------------------
personeel wolken  het landschap
---------------------------------------------------------------

proloog

Het programma heeft enerzijds een duidelijke en substantieel deel: het 
geheel van de kantoren en het geheel van de studio’s.

Anderzijds zijn er heel wat programma delen die dan wel duidelijk en 
pertinent zijn, maar toch precies wel tegelijk op zich staan. 

Een event-room; een training-room; een meeting-room; een auditorium; 
een restaurant; etc.

Een andere eerste perceptie maakt dat het programma zich laat opdelen 
in zowat drie verschillende – doch dan ook weer samen horende – delen: 
enerzijds parkeren, laden en lossen, stockeren; anderzijds studio’s en 
werkplaatsen alsook de bijhorende aanhorigheden; tenslotte de liften en 
de trappen.

Maar niet alleen programma – de kwantitatieve opsomming - is de 
opdracht; maar nog meer de bewegingen – de kwalitatieve onderlinge 
relaties - in dat programma zijn hier de uitdaging.
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bezoeker passanten de carrousel

De eerste beweging is de beweging van de toevallige passant en de 
enthousiaste bezoeker.

Waar het gebouw van of het huis VRT deel uit maakt van de stad en straks 
ook van het park; waar de VRT een open huis in een open stad wil zijn. 
De toevallige bezoeker – eerder alleen of als eerder klein gezelschap - moet 
kunnen binnenlopen.

Maar ook het geplande bezoek van geïnteresseerde en  enthousiaste 
luisteraars of kijkers – meestal in groep - moet een feest kunnen zijn.

Het huis wil open zijn. Het gebouw wil openbaar kunnen zijn.

Tegelijk moet in bepaalde mate een zekere veiligheid kunnen worden 
gevonden: niet alles kan zo maar toegankelijk zijn. 

Het vraagstuk is dan wat dan voor publiek toegankelijk kan worden 
gemaakt. En dat kan verschillend zijn in geval dat dan met of zonder 
begeleiding zal zijn.  Het ziet er naar uit dat er weinig kan zonder 
begeleiding. Of misschien toch niet.

Op het zuiden opent het gebouw zich naar het publiek. Dit is het adres van 
de VRT. Van het gebouw. Van het huis.

Eens binnen ontvangt de balie de bezoeker. Van daaruit kan het verder.

Maar er is iets vreemd – of liever: wonderlijk -. Zou men vermoeden 
dat het niveau waarop men hier binnenkomt het gelijkvloers is; wel het 
gelijkvloers lijkt precies niet te bestaan.  Vanaf de inkom kijkt men in een 
grote open ruimte. De vloer van die ruimte ligt veel lager. Op die vloer ziet 
men de volumes van de studio’s staan. De al dan niet gestapelde aanhorige 
ruimtes van die studio’s. De decors. De ateliers. En te midden een tuin.

Vanaf de inkom loopt men als het ware over een brug – een passerelle 
- door die hoge ruimte.  De brug volgt de contouren van het gebouw – 
vierkant -  En omcirkelt de hoge volumes van de studio’s – een passerelle 
als een carrousel - .

We zien alles. We zien een fascinerende wondere wereld al over die brug 
wandelend. 

Het licht van de gevel rondom daalt tot beneden. En op de hoogte van deze 
passerelle lopen we langs het restaurant. En passeren we de event-room.

---

publiek gasten de vloer

Men ziet alles vanop die passerelle. Maar men kan er niet aan. 

Enkel teruglopend naar de balie zou men verdere toegang kunnen vragen. 
Maar die zal enkel gegeven worden onder begeleiding. 

Of wanneer men straks publiek in de studio zal zijn. Of wanneer men 
straks te gast zal zijn in het programma.

De balie geeft dan toegang tot het niveau van de studio’s – tel het als niveau 
min één; voel het als het eigenlijke gelijkvloers; het is dan ook de belangrijkste 
operationele vloer; we noemen het vanaf nu de vloer - . 

Langs een hellende baan die de binnenste tuin omcirkelt dalen we tot die 
vloer.
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Daar zullen we voor studio’s wachten - of eerst nog even ter voorbereiding 
naar een wachtruimte of schminkruimte worden meegenomen -. 

Maar daar gebeurt het. De opnames. De show. De ontmoeting. Spannend. 

De technici zijn daar ook. En kijk daar: daar zijn de presentatoren! Zij 
komen toegelopen. Vanuit een andere hoek. 

---
 
personeel wolken  het landschap

De presentatoren; het personeel; ze kwamen uit die andere hoek. Een 
andere helling. Een andere lift. Een andere trap.

Zij kwamen van boven. Dat boven kan men zien wanneer men over die 
helling langsheen de tuin afdaalt naar de vloer. 

Boven is de wereld van het personeel in zijn geheel en van de presentatoren 
in het bijzonder.

Een open vierkante ring rondom een open tuin. Een tuin; een grote patio. 
Een grote patio; brede terrassen. Een tuin als een crevasse. Een tuin die 
afdaalt in die crevasse. Een cascade van terrassen. Van Tuinen. Een tuin als 
landschap.

Maar dat begrip landschap kan hier twee keer worden ingezet. Niet alleen 
om de tuin als landschap te omschrijven. Maar ook om de vloeren van de 
verdiepingen als werkomgeving te omschrijven. Als een landschap van dan 
weer smallere dan weer bredere vloeren te benoemen waarin dan weer 
een open kantorenlandschap dan weer aparte werkposten zich weten te 
situeren. Het landschap van de werkplateaus.

Het landschap waar het personeel in steeds weer veranderende 
configuraties voor kort en voor lang in groep of in meerdere groepen één 
project of meerdere projecten zal weten tot stand te brengen. 

Men noemt dat in het huis VRT wel eens wolken. 

Die wolken zullen elk hun plaats vinden in de vleugels van de vierkante 
ring. Dan weer over meerder vleugels; of dan weer een enkele. Dan weer 
vleugels over meerdere verdieping; of dan weer op dezelfde. Die ribben; die 
mazen; dat grid waarover het hier eerder ging. Het zijn telkens de perfecte 
achtergrond om met die diverse wanden en met perfecte aansluiting die 
verscheidenheid aan mogelijkheden wending te geven tot echte eigen 
identiteit.

Bovendien; verdiepingen kunnen nu en dan met rechtstreekse trappen 
verbonden met elkaar. 

Terrassen zullen al snel voldoende beschutting geven om bij de opkomende 
lente al even buiten te schuiven om te werken of om de nazomer zo lang 
mogelijk te kunnen laten zijn.

---

+ 4

+ 1

+ 5
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epiloog

De carrousel; de vloer en het landschap. Nieuwe begrippen die het 
gebouw laten verstaan. Die het huis doen leven.

Die eigenlijk eerder de doorsnede van het gebouw zijn dan het plan. 

Die tegelijk door de structuur van het gebouw samen zijn. Die door die 
structuur het huis begrijpbaar maken.

Niet alleen de plaatselijke trappen of hellingbanen verbinden deze 
verschillende niveaus. 

Ook vier kernen van liften en trappen – en alle andere kleine programma 
zoals facilitaire kamers; sanitaire kamers en technische kamers of 
schachten – maken dit praktisch en snel mogelijk. Elk van de vier heeft 
zijn eigen vorm. Elk van die vier tekent zo de identiteit van zijn plek. En is 
daarmee ijkpunt in zijn oriëntatie.

Een leefbaar gebouw. Dat is pas duurzaam leven.

Een gebouw is leefbaar wanneer het enerzijds verstaanbaar maakt: 
duidelijk is.

Maar nog meer leefbaar is een gebouw wanneer een gebouw kans geeft 
op identificatie. Kans geeft dat het gebouw mijn gebouw wordt. Mijn huis. 
Mijn plek. 

Tenslotte is een gebouw leefbaar in zijn omgeving wanneer het zijn 
omgeving kan laten deelnemen. Hoe meer de omgeving kan deelnemen. 
Hoe leefbaarder het gebouw voor zijn omgeving is. 

Een gebouw is duurzaam wanneer het duurzaam is voor zijn omgeving. 
Duurzaam leven niet alleen in het gebouw. Maar door het gebouw 
duurzaam leven in zijn omgeving. 

Fig 9.  
Stromen.

passant publiek gasten personeel 00

-1

-2
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Illustratie #4

Programma II.

Een referentie.

Foire du midi in Brussel.
Deze luchtfoto spreekt voor zich.

De expo ‘70 in Osaka
Pas samen met de foto van de foor in Brussel echt voor zich.

 
parkeren logistiek  techniek
----------------------------------------------------------
event  restaurant  board
----------------------------------------------------------
mast  antennes  terrassen
----------------------------------------------------------
 
proloog

Er is natuurlijk meer dan de carrousel; de vloer en het landschap.  Heel 
veel meer.

Praktisch meer. Parkeren. Logistiek. Stockeren. Techniek. Data. Logistiek. 
Alles te samen veel. Zeer veel. Het parkeren alleen al. Voor meer dan de 
helft van dit geheel van get gebouw. Daarom kan het niet zomaar alleen 
praktisch zijn. Het moet ook bijzonder zijn.

Een restaurant. Meer dan een restaurant. Een  plek in de stad. Een nieuwe 
plek. Een plek van het huis VRT. Voor de stad Brussel. Zicht op het park.

Een event-room. Een plek voor evenementen. Tussen huis en stad. Een 
auditorium.  Een een board-room. Een plek op een zekere hoogte. Een 
plek met zicht op de stad. Zicht op de toren.

De tuin, de terrassen spreken tot de verbeelding.  En ook antennes : 
helemaal boven! Op het dak!

---
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parkeren  logistiek  techniek

Het natuurlijke talud van deze plek; van dit terrein; van dit park. Het kan 
niet beter. 

Ten zuiden is heeft het talud de juiste pas. Het masterplan past dit juist in. 
Langs het zuiden lopen we de brug – passerelle of carrousel – binnen; die 
zicht geeft op de vloer van de studio’s. 

Die vloer – de vloer - sluit ten noorden weer perfect aan bij de natuurlijke – 
eerder gemanipuleerd op vandaag – pas. Het laad- en los-dok is op de juiste 
hoogte van die pas van de vloer van studio’s – de vloer -.

En er is voldoende plek voor al wat nabij moet: levering maar ook opstelling 
van vele ander rollend hightech materieel. Niet alleen opstelling; maar ook 
gepast dichtbij. En bereikbaar zoals voorzien is – masterplan -.

De logistiek kan niet beter ingepland: het noorden is evengoed het 
maaiveld zoals het zuiden evengoed het maaiveld is. Beiden op de juiste 
hoogte in het perspectief van het programma: ontvangst van publiek 
en ontvangst van logistiek.  

Beneden deze pas van de logistiek vindt de stock zijn plaats.  Beneden de 
pas van de logistiek de parking. Meer dan één laag. Meer dan een groot 
programma.

Fig 10.  
Parkeren en laad- en los-kade

Technisch gezien wordt het geheel geïnterpreteerd als een geheel van 
drie delen. En navenant geheel apart behandeld. De bovenbouw – het 
landschap –; de studio’s – de vloer – en de parking krijgen elk hun technisch 
of comfort regime.

De vier kernen met liften en trappen zijn evengoed stijgpunten voor de 
technieken. Elk nemen ze een hoek van de bovenbouw voor hun rekening. 
Bovendaks worden deze kernen verhoogd met een hoogte van twee 
bouwlagen.

---
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De board-room oriënteert zich op de laatste verdieping ter hoogte van de 
zuidwest hoek. 

Een uitkraging op zuid. Een uitkraging op de stad. Een uitkraging naar de 
mast. Die eeuwige zendmast.

Een uitkraging die eigenlijk een “uit-hang-ing” is. Een enorme stalen 
stuctuur maakt dat mogelijk.

Maar maakt ook meer mogelijk.

Fig 13.  
Board-room

---
 

event  restaurant auditorium

De event-room wordt bereikt langs de brug – de passerelle of carrousel - 
die de ruimte van de studio’s doorkruist.   

Het volume van de event-room bevindt zich net buiten het met kwartslag 
gedraaide vierkant maar positioneert zich perfect in die hoek van de 
bouw-vlek.

Niet alleen een perfecte inplanting; maar ook een perfecte oriëntatie. De 
event-room is ontegensprekelijk van het huis VRT. Maar staat ook in de 
stad. De ruimte kan open worden ingezet in zijn omgeving. Apart gebruikt 
als het moet.

Fig 11.  
Event-room.

Het restaurant doet hetzelfde aan de andere zijde. Maar dan georiënteerd 
naar het park en het toekomstige nieuwe stadsdeel. Een terras – eerder 
licht verzonken in het landschap – heeft voldoende zichtbaarheid tegelijk 
geborgenheid. De oriëntatie zit goed. De heuvel komt tot op het terras. Het 
benaderen van buitenaf kan overwogen.

Fig 12.  
Restaurant.
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mast   antennes  terrassen

Dat stalen spant draagt de board-room. Maar is ook het decor voor de 
antennes. De best mogelijke oriëntatie.  Een muur van antennes en schotels 
en al van dat. Een muur die wijst naar de mast.

Een stalen spant die doorloopt tot over de terrassen. De schotels zijn te 
zien vanaf de terrassen. Ook.

Vanaf het bovenste terras kan via een cascade aan trappen de afdaling in 
de tuin; langs de cascade van terrassen begonnen worden. De terrassen 
zijn onderling met trappen verbonden en maken zo de beleving van tuin 
en terrassen tot één wandeling.  Een serpentine. Een wandeling langs 
terrassen en langs zones met beplantingen. 

---
 
epiloog

Zoveel programma.

Ook het programma dat bijzonder of eigen is maakt ontegensprekelijk deel 
uit van het geheel. 

Evenwel op die manier dat het ook opening zoekt en vindt tot de stad. Die 
grote stad. Die stad straks nabij. Nabij in het park.

Zelfs logistiek zit het beter dan ooit te voor. En mag dit logistiek programma 
zelf deel uitmaken van alle ander ambities die dit gebouw of dit huis met de 
gebruiker of de bewoner wil delen. Bovendien. Het laat zich ook met eigen 
redeneringen bouwen. Een waaier aan spanten voor het ronde restaurant. 
Een stalen spant “over”-dak voor de boardroom. Een betonnen schijf voor 
de ‘event’-room. 

Zoveel samen. Zoveel “anders” samen.
Hier begint pas echt de carrousel.
Hier begint pas echt het duurzaam leven.

Duurzaam is ook wat kan worden samengebracht van wat niet verwacht 
werd te kunnen samenbrengen. En misschien net wanneer kan vertrokken 
van wat al apart aan eigenheid kan en mag hebben; dat samen brengen. 
Een ander beginsel van duurzaam leven.  

Carrousel als ultieme duurzaam leven.

Het is dan ook een gebouw of huis dat zowel diep als hoog is; zowel open als 
geborgen; zowel genereus als pragmatisch; zowel praktisch als ambitieus. 
Wil. En slaagt.

Het is een carrousel aan onverwachte wendingen van de verwachte 
mogelijkheden. Tot meer.
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Illustratie #5

materiaal

golf  natuur  spiegel
-------------------------------------------------------
raam  luik  deur 
-------------------------------------------------------
wit  materiaal  blauw 
-------------------------------------------------------
 
proloog

Waar kolom en balk evenwicht en repetitie brengen; brengt de gevel schaal 
en detail.

Het grid geeft het gebouw een stedelijk gestalte. De gevel geeft het huis een 
menselijke schaal.

Het raster is grafisch sterk en alleen maar wit in zijn uitdrukking. De gevel in 
tweede orde voegt de grafiek van een detail toe. 

De golf van de cementplaat is tactiel in perceptie. De harde schaduw van het 
raster vloeit zacht over de golf. 

De doorlopende golf wordt afgewisseld met een even hoog raam.

Verschillende materialen. Beton. Hout. Glas. Maar ook cementplaat. En 
tapijt. En Gordijn. 

Niet alleen de kleur van het materiaal. Maar ook kleur. Althans blauw. In 
schakeringen. En misschien hetzelfde anders door schaduw. En wit.

En dus licht. En dus schaduw.

---
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golf   natuur  spiegel

De golf van de cementplaat loopt rondom. Maar niet alleen langs buiten. Ook 
langs binnen. In het interieur.

De cementplaat is licht van kleur; natuurkleurig. Het licht speelt erop. 
Tegelijk maakt het de gevel zacht. Zacht met licht. Zacht met schaduw. Schaal. 

Een zekere verwering valt te verwachten. Langzaam en zacht. De plaat 
neemt zijn omgeving op. Ooit. Maar toch. Duurzaam. En toch passend.

Bovendien is deze plaat ook een uitdrukking. Een uitdrukking van zeker zijn. 
Zeker zijn dat met een eerder bescheiden materiaal toch een rijk beeld mag 
gevonden worden. 

Die plaat wordt word eigenlijk niet zo gebruikt. Toch niet vaak; eerder als 
dak. Hier nu als gevel. De bevestigingen voeren we hoogwaardig uit. Zoals 
gezegd; het licht en de schaduw; die maken dat men naar de gevel blijft 
kijken. Zelfs als het regent is de gevel anders.

En dat kijken is niet alleen naar de golven. Maar ook naar de spiegel. De 
spiegel die de exacte maat van de dikte van de vloeropbouw als hoogte 
neemt.

De gevel is geen hard materiaal meer. Niet alleen meer. Het is een golf die het 
geluid van de stad anders weerkaatst.

In het interieur van het gebouw dezelfde golf. Hetzelfde materiaal. Blauw 
gevernist. Zacht en geluidsdispers.

---

raam   luik   deur

De golf wordt afgewisseld met grote ramen. Dezelfde hoogte als de golf. Van 
vloer tot onderzijde van de balk. 

Nagenoeg vierkant.
Een afwisselend ritme aansluitend op een maat van het werken – de 
werkplekken - . De ramen belichten werkplekken rechtstreeks. De maat van 
de opstellingen van werkplekken maakt het ritme van ramen.

De ramen bestaan uit één groot geheel. Eén deel glas. Toch kan de gevel 
open. Maar dat verloopt niet langs het glasvlak maar langs kleine luiken in 
de gesloten vlakken die de golfvlakken zijn.

Een dubbel luik. Een binnen-luik en een buiten-luik. Elk apart te hanteren 
en telkens in tegenovergestelde draaizin. Tocht zonder dat het moet tochten.

En door het openzetten van de gevel op die manier een verassend spel van 
openstaande luiken.

Aan de terrassen worden deze luiken heuse deuren. Van vloer tot plafond. 
De gevel opent zich hier echt. Naar de terrassen.

De gevel is eenvoud in opzet. Bescheiden in materiaal. Onverwacht in spel.

---
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wit   materiaal  blauw

Het witte grid. En de natuurkleur achtergrond van de gevel.

En binnenin: blauw. Gewoon een schakering aan blauw.  Kolommen in 
blauw. Kolommen van verschillende vorm. Het zelfde blauw. Maar telkens 
ander licht erop. En andere schaduw eraf.

Niet blauw erop. Maar blauw erin. Blauw beton. In de massa.

De golfplaten aan de binnenzijde zijn blauw gevernist. Lichtblauw. En tegen 
die golf een golf van een licht doorzichtig stoffen gordijn. Soms voor het 
raam. Soms voor de muur. Maar ook lichtblauw.

De wanden van de aparte ruimtes. Blauw plaatmateriaal. Tegen een houten 
structuur. 

Een eenvoudige kamer. Een eenvoudige structuur erin en een eenvoudige 
dubbele blauwe plaat – dubbel want ontkoppeld – erop.

Een kamer met meer stilte dan verwacht; twee platen langs weerzijde van 
de dubbele structuur.

Een kamer voor ultieme stilte. Dan zelfs een dubbele structuur.

En de ramen op deze kamers: niet anders dan de ramen naar buiten. Van 
vloer tot plafond en zowat evengoed vierkant in verhouding.

Blauw bindt. Materiaal diversifieert. Beton, hout. Tapijt en gordijn.

Hout is huis.  Kleur is thuis. Textuur is mens.

---
 
epiloog

Het moet kunnen om enerzijds met een scherpe grafiek een beeld van een 
gebouw te kunnen laten zijn. 

Anderzijds per eenvoudige materiaalkeuze ook al per eenvoud rijk te 
kunnen laten zijn.

Materiaal en detail samen met principes van opbouw maken het verschil.

Het plafond in zijn dubbele gelaagdheid van beton en hout is niet alleen een 
structureel verhaal maar evengoed een principe voor verdeling van techniek 
door het gebouw. Het plafond is de onderkant van de vloer. En het plafond 
maakt de tekening van de perceptie.  

Hout en beton. Maar de betonnen balken volgen precies het grid. De houten 
balken geven richting of zijn soms zelf opnieuw grid – of liever maas – als 
richting voor binnenwanden.

Wat dan tussen balken en vloer wordt ingevuld is zorgvuldige geselecteerd 
maar bescheiden doch tactiel materiaal. De golf. Het blauw.
En de gevel zelf; tussen de witten kaders – want zo kan het raster en het grid 
ook omschreven – blauwe vinnen.

Blauwe betonnen vinnen als zonnewering. Horizontaal op zuid of eerder 
zuid georiënteerde geveldelen. Verticaal op de noord of eerder noord 
gerichte gevels. Altijd net gepast in aantal. Altijd juist gepositioneerd ten 
aanzien van het raam.

En waar het per kwartslag gedraaide vierkante plan van het gebouw als ruit 
zich intekent in het vierkant van de bouw-vlek – die dus meer is dan dat 
vierkant - ; daar laat het vierkant zich afsnijden of afronden; daar is dat witte 
grid ook niet daar en is de gevel als eerste in perceptie. 

Maar telkens zonder raam. Als het moet met opening. Voor in de zomer. Een 
spel van dan weer openstaande luikjes. Dan weer niet.

Een glimlach. Al blijvend kijken naar die gevel.

Een pallet aan materialen. Samen een duurzaam verhaal. 
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ooit  park  masterplan
-------------------------------------------------------------
straks   plein  rtbf
-------------------------------------------------------------
meteen  rondom vrt
-------------------------------------------------------------
 
proloog

Ooit zal het gebouw in een park staan. Zal het huis een tuin hebben.  

De VRT zal deel uitmaken van een nieuw stadsdeel.  Een stadsdeel dat 
meer wil zijn dan zo maar een deel van een stad. 

Een stadsdeel dat enerzijds een eigen identiteit of perceptie zal hebben: 
een mediapark.  Dat tegelijk een stadsdeel wil zijn zoals vandaag mag 
verwacht worden van een stadsdeel: een park – of liever: groen – maakt 
integraal deel uit van het idee van de stad.

Een masterplan is opgestart. Een masterplan dat zich uiteindelijk actief 
wil opstellen. En later wil afpassen aan hoe de VRT en straks ook de RTB 
zich wil opstellen of liever wil openstellen.

---

ooit  park  masterplan
 
Hoewel het masterplan kiest om met de verschillende bewoners van die 
nieuwe stadsdeel samen het masterplan verder te gaan uittekenen; niet 
alleen is de plaats van het nieuwe huis al precies gesitueerd; ook die van la 
maison RTBF is al precies afgebakend.

Het park; de richtingen; de andere mogelijke perspectieven en verlangens 
zijn bekend en hebben een eerste intekening gekregen. 

Het geheel laat zich zien als een eerder organische vormgeving. Rechttoe 
rechtaan werd vervangen door een lijnvoering die schaal en sequentie wil 
illustreren.

Het masterplan moet nog worden; tegelijk is het masterplan al ver. 

Op één of andere manier is de gestalte van dit voorstel door de verdraaiing 
van het vierkant tot een vreemde ruit in zijn bouw-vlek met zoveel kanten 
best wel aansluitend op de eerste ambitieuze tekening die het masterplan 
voor ogen heeft.

---

masterplan 
fase na aanleg plein
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straks  plein   rtbf

Het is nog te vroeg om verder in te gaan op het masterplan. Het is ook nog 
niet echt de vraag. 

De vraag is om eerder perspectief te geven op hoe dan het huis VRT in 
zijn eerste onmiddellijkheid – van tijd en van ruimte – zich zou kunnen 
inpassen of zou kunnen voorzet zijn.

Eerder een vraag naar directe omgeving.

Maar misschien moet er toch eerst nog een tussenvoorstel moeten durven 
worden gepresenteerd.  

Dat middenvoorstel situeert het huis VRT en la maison RTBF ten opzichte 
van elkaar. 

Dit middenvoorstel wil dit in alle bescheidenheid doen. In alle 
voorzichtigheid. Toch wil het een aantal misschien niet wel onaardige 
pistes aanreiken.

Het middenvoorstel bestaat dan ook eigenlijk uit twee varianten.
De eerste variante is louter uitspraak over de verhoudingen tussen beide 
huizen op de hoogte van het maaiveld.

Dat maaiveld met zoveel verschillende hoogtes. Dat ook allicht als een 
eerste situering in het masterplan in zijn hoogtes al verdere directie is 
gegeven. 

We situeren niet alleen tussen beide huizen maar ook links en rechts ervan 
een vrij strikt vlak als plein. Maar zo strikt het vlak getekend is zo meteen 
gevoelig neemt het allerlei elementen uit zijn omgeving op. Al dan niet 
zonder meer of mits verandering van perceptie van die elementen. Ten 
oosten is op vandaag eerder een organisch en natuurlijk geëvolueerd park 
terug te vinden hoewel de heuvelruggen ooit met andere doelen – let op 
de woorden – tot stand kwamen.  Dat park trekt ten zuid oosten dat strikte 
plein over. 

Ten westen is er vandaag enkel wat er vandaag is. In de toekomst droomt 
het masterplan daar ook van eerder groen. Het is te zeggen: al wat er komt 
in een omgeving van groen.  Ten noordoost laten we dat park eveneens op 
het plein binnenkomen. Er is geen heuvelrug. De aansluiting is een netjes 
afgetekend vlak. Het park is allicht ook eerder een park met bomen op 
grid. Alleen maar om net iets anders te zijn dan het park op oost.

In dat grote plein valt nu ook de gedenkplaats. Die gedenkplaats wordt 
omzoomd met een dikke muur groen. Zo dik dat zowat een gang in z-vorm 
door de groene muur de gedenkplaats laat ontdekken.

Die gedenkplaats ligt niet zomaar op het plein maar kreeg een eigen muur. 
Het is een eigen plek. Niet vlak. Maar terecht een – in dit geval – groen huis.  
Het valt niet weg tussen het huis van de VRT en la maison RTBF. 

Wat nog plein is; is dan ook verder plein. Alleen; zowat ten midden en VRT 
en RTBF en ten westen van de gedenkplaats verlaagt het plein zich. Eerder 
organisch in vorm en veranderend van vorm. Als een kom in het landschap 
van heuvels. Als een theater in het landschap van gebouwen.

Als het regent staat er water. Als de zon schijnt is het heerlijk liggen. Als het 
avond wordt komt het optreden. Als het zondag is de kinderen.

De tweede variante is niet anders in wat het maaiveld. Tenzij de opening 
naar de parkeerstraat eronder.

Want dat is de variante. De parkeerstraat eronder. Die parkeerstraat is 
meer dan zomaar straat. Het is een straat die verbindt. Van geheel zuid op 
noord terugkeert naar zuid. En ondertussen laat parkeren.

De straat is tegelijk straat. Straat die logistiek naar de VRT laat rijden. En 
weer terug vanaf daar naar zuid weg. De RTBF rijdt dezelfde straat.

Parkeren is delen. De straat is delen. Het plein er bovenop was al zo delen.

Dit maakt dat er een logica van beweging ontstaat. Een goed uitgeruste 
infrastructuur voor mechanische bewegingen. Maar niet meer door park; 
over plein of door wijk en straat. Neen in een rechtstreekse logische 
aansluiting op de ring. Niemand gestoord. Iedereen onmiddellijk waar 
men hoort te zijn. Waar men hoort vandaan te komen.  

Het is een idee. Het is niet zomaar een idee. Het masterplan wil al altijd 
interactie ambiëren. Dit is een idee over interactie. Over efficiënt delen. 
Over genieten van de voordelen: een stil park.

En zowel variante I en variante II willen misschien vooral daar waar 
de uitvoering van het hele masterplan uiteraard zijn tijd mag hebben 
toch alvast ambiëren dat logistiek efficiënt kan worden gedeeld. En dat 
bovendien mits dat idee van dat plein er alvast een fijne publieke ruimte 
kan gedeeld worden tussen het huis VRT en la maison RTBF.

---
 
epiloog

Er is nog zoveel mogelijk met dat masterplan. 

Maar als de vraag was dat het voorstel inspirerend zo niet zelfs motor zou 
moeten worden voor dat masterplan; zijn gestalte en zijn draai past alvast 
in de eerste tekening. 

Zijn wijze van ruimtes delen met de stad maakt meer mogelijk dan zomaar 
een mediahuis zou kunnen zijn. 

Niet alleen binnen via de passerelle en carrousel is het gebouw meer open 
dan eerst verhoopt kon worden. 

Maar ook de schikking van wat gedeeld kan worden – restaurant en event-
room – maakt dat de eerste onmiddellijke omgeving zich als vanzelf al mee 
richting laat geven. 

Waar het wel straks verlangt naar een verhouding met la maison RTBF. 
Een plein zal dat best kunnen. Een ondergrondse straat zal dat kunnen 
ondersteunen. 

Komt goed.

Een gebouw die zich kan inschrijven in vele andere en veranderende 
bewegingen rondom. Een masterplan die nog zijn beslag zal krijgen. Maar 
nadien een geschiedenis die alles weer zal doen anders worden.

Dat is een duurzame geschiedenis. Een gebouw die dat kan heeft een 
duurzame geschiedenis in de toekomst tegemoet.

 

masterplan 
fase na afbraak

masterplan
fase na werf
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29 Event- / publieksruimte
135 Regie eventruimte
263 Opslaglokaal eventruimte
305 Training room 90 personen

311 Auditorium 120 personen
312 Lunchruimte 300 pers. incl. grootkeuken
313 Inkomhal 0 20m

0 20m

N

0 40m
0 20m

0 20m

N

0 40m

plan gelijkvloers _ 1.500



 28 

a a c c

d

d































































   



Level -1/2









































45 Nieuwsstudio
46 Regie nieuwsstudio
47 Actuastudio
49 Commentator cel TV-st. 1
50 Commentator cel TV-st. 2
52 Wisselstudio
54 Live studio 1 Sport
55 Live studio 2 Ketnet
56 Regie wisselst. & live st.1+2

57 Presentatiestudio
107 Multispoortstudio
108 Regie multispoortstudio
136 Regie presentatiestudio
201 VIP 1
202 VIP2
205 Make-up 1
206 Kapsterlokaal
207 Kledijlokaal

208 Polyvalente ruimte 1
226 Wachtruimte
227  Werkplek weerman
228 Technische stockageruimte 1
229 Technische stockageruimte 2 
230 Voorraadlokaal voor styliste
233 Facilitaire staat / opslag decors
235 Atelier voor samenbouwdecors
236 Parkeergarage mobiele regiewagens

251 Parkeergarage productievoertuigen
252 Modulaire loge
253 Modulaire loge
262 Opslaglokaal multisport.
315 EHBO
317 Medische dienst
318 Douches M/V, incl. lockers en kleedruimtes

0 20m

0 20m

N

0 40m
0 20m

0 20m

N

0 40m

plan -01_ 1.500

48 Regie actuastudio
53 Remote uitzendregie
204 Make-up 1
209 Polyvalente ruimte 2
210 Lokaal vloerverantwoordelijken
211 Polyvalente ruimte voor crew
212 Voorraadlokaal voor kledij
213 Modulaire loge
214 Modulaire loge

215 Modulaire loge
216 Modulaire loge
217 Modulaire loge
218 Modulaire loge
219 Modulaire loge
220 Modulaire loge

221 Loge nieuwsankers
222 Loge nieuwsankers
223 Loge nieuwsankers
224 Productielokaal 1 
225 Productielokaal 2
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A Projectruimte 
B Koffiecorner
C Vergaderruimte
D Vergaderruimte
E Cockpit
F Printroom
G IT Patchroom

30 Radiostudio radio 1
31 Regie radio 1
32 Productiecel Radio 1, 1
33 Productiecel Radio 1, 2
34 Radiostudio Sporza
35 Regie Sporza
36 Presentatiecel Sporza
44 Prod. cel Radio 1- Sporza-Nieuws, 2
68 Montagecel nieuws 11 0 20m

0 20m

N

0 40m
0 20m

0 20m

N

0 40m

plan +01_ 1.500

69 Montagecel nieuws 12
76 Commentator cel sport TV
77 Commentator cel sport TV
308 Training room 20p., 3
1600 Productiehuis Nieuws weekprogramma’s
1700 Productiehuis Sport
2100 Radionet Radio 1



 30 

c c

c c

d
d



































































 









































































































c c

d
d





















































































































A Projectruimte 
B Koffiecorner
C Vergaderruimte
D Vergaderruimte
E Cockpit
F Printroom
G IT Patchroom

27 Radio studio HCK
28 Regie radio studio HCK
37 Nieuwscel Sporza 1
38 Nieuwscel Sporza 2
39 Nieuwscel m. regie, pres. ruimte
40 Nieuwscel m. regie, regie
41 Nieuwscel z. regie 1 (kort nieuws)
42 Nieuwscel z. regie 2 (kort nieuws)
43 Prod. cel Radio 1 - Sporza-Nieuws, 1
58 Montagecel nieuws 1
59 Montagecel nieuws 2
60 Montagecel nieuws 3
61 Montagecel nieuws 4
70 Inleescel nieuws 1
71 Inleescel nieuws 2
72 Inleescel nieuws 3
73 Inleescel nieuws 4
74 Inleescel nieuws 5
75 Inleescel nieuws 6
80 Montagecel 1
122 Mema
123 Hoofdcontrolekamer (HCK)
124 Lijncentrum radio (LCR)
307 Training room 20p., 2
1400 Productiehuis dagprogramma’s
1500 Productiehuis dagprogramma’s

A Projectruimte 
B Koffiecorner
C Vergaderruimte
D Vergaderruimte
E Cockpit
F Printroom
G IT Patchroom

80 Montagecel 1
81 Montagecel 2
82 Montagecel 3
83 Montagecel 4
84 Montagecel 5
85 Montagecel 6
86 Montagecel zonder montageset 1
87 Montagecel zonder montageset 2
88 Montagecel zonder montageset 3
89 Montagecel zonder montageset 4
90 Montagecel zonder montageset 5
91 Montagecel zonder montageset 6
92 Inleescellen voor montage 1
93 Inleescellen voor montage 2 
94 Inleescellen voor montage 3
95 Inleescellen voor montage 4

0 20m

0 20m

N

0 40m
0 20m

0 20m

N

0 40m

plan +02 +03_ 1.500

96 Colorgrading
97 Colorgrading (film kopieer kamer)
98 Colorgrading (film correctiecel)
99 Grafiek productie-lokaal 1
100 Grafiek productie-lokaal 2
101 Grafiek productie-lokaal 3
102 Grafiek productie-lokaal 4
103 Grafiek productie-lokaal 5
104 Grafiek productie-lokaal 6
109 Productiecel spot 1
110 Productiecel spot 2
111 Productiecel spot 3
112 Productiecel spot 4
113 Productiecel spot 5
114 Productiecel spot 6
115 Inleescel spot
116 Sonorisatielokaal 1

117 Sonorisatielokaal 2
118 Sonorisatielokaal 3
119 Sonorisatielokaal 4
120 Postsonoristaiestudio
306 Training room 20p., 1
2400 Operationele afdeling
2500 Tecnologie 1
2600 Technologie 2
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1 Radio studio net 1 (Klara)
2 Regie net 1 (Klara)
3 Kleine radio studio net 1(Klara)
4 Montagecel 1 (net 1, Klara) 
5 Montagecel 2 (net 1, Klara) 
6 Montagecel 3 (net 1, Klara) 
8 Regie net 2 (Radio 2)
9 Kleine radio studio net 2 (Radio 2)
10 Montagecel 1 (net 2, Radio 2)
11 Montagecel 2 (net 2, Radio 2)
12 Montagecel 3 (net 2, Radio 2)
13 Radio studio net 3 (MNM)
14 Regie net 3 (MNM)
15 Kleine radio studio net 3 (MNM)
16 Nieuwscel net 3 (MNM)
17 Montagecel 1 (net 3, MNM)
18 Montagecel 2 (net 3, MNM)
19 Montagecel 3 (net 3, MNM)
20 Radio studio net 4 (Stu Bru)
21 Regie net 4 (Stu Bru)
22 Kleine radio studio net 4 (Stu Bru)
23 Nieuwscel net 4 (Stu Bru)
24 Montagecel 1 (net 4, stu Bru)

25 Montagecel 2 (net 4, stu Bru)
26 Montagecel 3 (net 4, stu Bru)
319 Rokerslokaal
2200 Radionet Radio2 & MNM
2300 Radonet Klara & Stu Bru, Radio mngmnt & 
techniek

301 Meeting room40p., 1
304 Boardroom
309 Trainingroom20p;. 4
1800 Productiehuis televisie 1
1900 Productiehuis televisie 2
2000 Productiehuis televisie 3

0 20m

0 20m

N

0 40m
0 20m

0 20m

N

0 40m

plan +04 +05 _ 1.500
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0 20m

0 20m

N

0 40m
0 20m

0 20m

N

0 40m

plan +06 +roof _ 1.500

302 Meeting room40p., 2
1300 Media
1200 algemene diensten financiën
1100 beleid en HR
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0 20m

0 20m

N

0 40m

0 20m

0 20m

N

0 40m

plan -05 _ 1.500

plan -02 _ 1.1000 plan -03  _ 1.1000

plan -04 _ 1.1000 plan +06  _ 1.1000

237 Gecentraliseerd hoofdmagazijn
242 Magazijn voor filmopslag
250 Magazijn catering
261 Parkeergarage voor bestel- en personenwagens
3000 Ruimtes voor gebouwtechnieken

51 Lokaal DC controle 1 (TV-studio’s - 32 racks)
129 Centraal DC 1 (144 racks) 
131 Centraal DC 2 (144 racks) 
133 Lokaal DC Radio studio’s 1
237 Gecentraliseerd hoofdmagazijn
261 Parkeergarage voor bestel- en personenwagens
3000 Ruimtes voor gebouwtechnieken

231 Atelier gebouwen
261 Parkeergarage voor bestel- en personenwagens
3000 Ruimtes voor gebouwtechnieken

261 Parkeergarage voor bestel- en personenwagens
3000 Ruimtes voor gebouwtechnieken
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+98.80m

+76.70m level 0

+82.20m level 1

level 2

level 3

level 4

level 5

+85.85m

+89.50m

+93.15m

+100.45m

+69.00m level -1

+65.50m level -2

+62.10m level -3

+59.20m level -4

+56.30m level -5

+53.40m level -6



 





0 20m

0 20m

N

0 40m

korte snede _ 1.500
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0 20m

0 20m

N

0 40m

langse snede_ 1.500
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Illustratie #7

rondom

Een referentie

flagey
------------------------------------------------

Misschien nog één noot. Eén op het einde toe binnensluipend nabeeld. 
Flagey. Enerzijds een groot en stug gebouw. Anderzijds een genuanceerd 
en open gebouw.

Een vreemd nabeeld. Maar aansluitend met het beeld die dat huis of dit 
gebouw wil zijn.

Mooi toch.
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topic #1

Dubbele flexibiliteit/Maximale toeëigening

De structuur is de architectuur is de ruimte is het interieur is de oriëntatie.
Soms is de structuur ook kleur.
De balken passen zich aan aan het leven in het huis. Ze verdichten, verlagen, 
maken meer mogelijk, daar waar nodig.
Onder de velden met houten raster is veel, zo  niet alles mogelijk.
De kolommen zijn gebonden aan het strenge grid. Ze transformeren langzaam 
terwijl je langsloopt, waardoor ze mee de ruimte maken. Van de driehoekige 
kern over de patio heen naar het cirkelvormige trappenhuis. Hun kleur en 
textuur  is uitnodigend om aan te raken. Hun vorm richtinggevend.
De kolommen zijn blauw. Blauw beton.
De kernen oriënteren: driehoek, vierkant, cirkel, rechthoek, nooit oorlog zonder 
wapens.
De gevel golft en volgt. 
Onze façade is niet enkel façade. Zij maakt deel uit van de ruimte, omdat ze van 
binnenuit is bedacht. Openingen zitten waar openingen horen te zitten, daar 
waar je aan het werk bent. Wanneer je woont in het huis van de VRT. Zo krijgt 
het huis ook van buiten een gezicht.
Een façade. 

De kantoorvloer is dus de open ruimte tussen kernen, gevels, kolommen en 
balken.
We kiezen bewust voor een sterke basis: ruimtelijk, uitnodigend, ervaringsgericht.
De vaste elementen maken de ruimte. 
De structuur maakt een flexibele invulling volgens de noden van het bedrijf 
mogelijk. 
De flexibel ingedeelde ruimte kan door de gebruiker zelf omgetoverd worden.
À la minute.
En de flexibel ingedeelde, omgetoverde ruimte kan elke gewenste identiteit 
aannemen.
De bewoners van het huis van de VRT  eigenen zich hun huis maximaal toe.
Dit zonder aan de structuur te hoeven raken.
Wij leveren het canvas, de gebruiker zet er zijn handtekening op.

De inrichting is dus per definitie een toevoeging, in de ruimte zowel als in de tijd. 

De wanden manifesteren zich als een decor. Sommige wanden zijn deuren. 
Twee kamers kunnen zodoende samengevoegd worden tot bijvoorbeeld 
een clubhuis of tijdelijke, grote teamroom. De deuren zijn als ramen. Licht en 
beweging kunnen eventueel toegelaten worden in de meer afgesloten ruimtes.
Sommige wanden zijn gordijnen. Zo kan de pantry of een deel ervan snel 
geprivatiseerd worden voor een grote informele brainstorm of meeting.
Het tapijt volgt de kolommen. Of de kolommen hebben erop rondgelopen en 
sporen nagelaten, alvorens hun vaste positie in te nemen.

teamroom

print

cockpitit

teamroom

kleine
vergaderruimte

grote
vergaderzaal

grote
vergaderzaal

teamroom

print

cockpitit

teamroom

kleine
vergaderruimte

grote
vergaderzaal

grote
vergaderzaal

teamroom

print

cockpitit

teamroom

kleine
vergaderruimte

grote
vergaderzaal

grote
vergaderzaal

flexibiliteit binnen het gebouw
de structuur

flexibiliteit van de ruimte
de wanden

de identiteit of toeëigening van de plek
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topic #  2 

zon & schaduw

Het nieuwe VRT-gebouw wordt een vriendelijk gebouw, voor de werknemers, 
voor de buren en voor de site. Het gebouw werd vormgegeven in samenhang 
met de zon en de schaduwfiguren. De worp van de schaduw op zijn omgeving 
werd grondig onderzocht. De bezonningsstudie toont  hoe de positie van het 
gebouw maximaal rekening houdt met de appartementsgebouwen in de directe 
omgeving. Door de hoogte van het gebouw beperkt te houden tot 27,8 m raakt 
de slagschaduw van het VRT-gebouw tussen april en augustus nooit de sokkel 
van de dichtste buur. De schaduw die er in de wintermaanden wel is verschuift 
binnen de 30min, zodat de hinder in tijd beperkt blijft. Bovendien worden de 
gebouwen op geen enkel moment in het jaar volledig in de schaduw gesteld.

Om de hinder van het nieuwe gebouw op zijn omgeving tot een minimum te 
beperken voeren we ook een studie van de zonne-uren – het aantal uren dat 
de zon rechtstreeks op een oppervlak valt – uit op de omliggende gebouwen 
en het omliggende terrein. Als leidraad gebruiken we hiervoor gebruiken de 
duurzaamheidsmeter wijken, waar gemiddeld 4u zon per dag een minimum is.

De studie van de zonne-uren op de naburige gebouwen zelf leert ons dat hun 
gevelvlakken gemiddeld 7u zon per dag ontvangen. De tuinen van de naburige 
gebouwen ontvangen ook meer dan 4u zon per dag. Deze getallen liggen boven 
het minimum van 4 u.

 

 topic  # 3 

Shearing layers

SHEARING LAYERS
Dit gebouw wordt opgericht als een open en flexibele structuur.
Een stapeling van lagen die honderden jaren kan blijven bestaan.
Het gekozen grid van 8m bij 8m is zowel economisch als praktisch een handige 
maat om de ruimte in te richten. Zowel voor kantorenruimtes 

DE FACTOR TIJD
Om tegemoet te komen aan de vraag om een aanpasbaar gebouw te maken 
wordt gekeken naar de logica van verandering. Deze is gekoppeld aan tijd, de 
tijd dat iets gebruikt wordt in het gebouw. Deze tijd kan opgedeeld worden in 
verschillende tijdslagen. Elke tijdslaag dient voldoende los van elkaar te staan 
en zodus een maximale aanpasbaarheid toe te laten.
De traagste laag, de laag die het langst meegaat domineert elke mogelijke 
verandering. Het volledige dragend systeem kan honderden jaren meegaan 
indien de snel veranderende lagen deze hoofdstructuur respecteren en los ervan 
kunnen aangepast worden.

RUIMTELIJKE TIJDS-LAGEN
Door het ontwerp te vertalen naar wat lang moet meegaan = voortdurend 
tov dat wat eerder beperkt in tijd is = niet voortdurend, ontstaan ruimtelijke 
tijdslagen. Deze lagen laten verandering toe naarmate de ruimtelijke vertaling 
het tijdsaspect respecteert. Zo zal een tapijttegel op een vloer snel vervangen 
kunnen worden omdat de lagen logisch zijn opgebouwd en niet in elkaar zitten.

HET LEGE PLAN 
Dit plan toont de mogelijkheden van een gebouw. De harde, voortdurende 
lagen zoals stabiliteit scheppen ruimte voor de meer tijdelijke lagen van de 
alledaagse werking. In de plan opbouw werkt de structuur ondersteunend en 
gidst de gebruiker tot een doordachte inrichting te komen. Het gebouw bevat 
reeds vooraf de modules en principes om tot inrichting te komen. In deze zin 
blijven ze in de tijd aanpasbaar.

topic  # 4

materialen

De duurzaamheid van een gebouw en zijn materialen ligt in belangrijke mate 
besloten in de tijd. Bouwen heeft een enorme impact, op de plek, op onze planeet. 
Wanneer nieuwe gebouwen zorgvuldig worden ontworpen ifv tijd, verandering, 
wijzigende functies dan wordt de gebruikstijd van een gebouw veel langer. De 
impact, vooral van de materialen, daalt hierdoor aanzienlijk. Gebouwen dienen 
honderden jaren mee te gaan. Het steeds opnieuw recupereren van het gehele 
gebouw raakt aan de fundamentele duurzaamheid en gaat in tegen de regels 
van de wegwerpmaatschappij.

We onderscheiden volgende punten in dit project:
- materialen worden specifiek gekozen ifv levensduur / lca / epd / fsc …
- het gebouw wordt modulair opgebouwd,
- de componenten worden gestapeld door systeembouw
- aanpassingen en veranderingen zijn in dit modulaire gebouw makkelijker 
mogelijk
- het gebouw vormt een materialen bank naar de toekomst,
- materialen gemaakt volgens het principe van de circulaire economie krijgen 
in de selectie voorrang
- materialen worden volgens de nieuwe EPD = milieu product verklaringen 
gekozen,
- EPD is direct gekoppeld aan de levenscyclus analyse van de materialen
- door het gebruik van hout wordt CO2 opgeslagen,

voorbeelden :
- tapijttegel: klimaat neutrale tegel met Zero Footprint, de tegel wordt na 
gebruik door de fabrikant teruggenomen, 
- verlichting: Pay voor Lux, er kan gekozen worden voor slimme systemen 
waardoor de bouwkost daalt, in dit voorbeeld wordt het licht betaald niet de 
armatuur,
- houten balken: fsc hout, naaldhout, lijm zonder emissie, de impact van hout is 
positief naar CO2, 
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 topic  #5

parking (mobiliteit)

De ingang van de parking ligt op het natuurlijk straatpeil van de Verlainestraat. 
Aan de inkom vind men 2 slagbomen. Eén voor de gasten en kleine 
captatiewagens, 100 flexibele plaatsen in totaal. En één 1 slagboom voor het 
personeel. Via een helling rijden zij een aparte parking op. Kleinere en zuiniger 
auto’s staan dichter bij de liften.
Er wordt voorgesteld om autodelen te introduceren: Cambio voor bedrijven 
wordt voorgesteld. De parking is deelbaar met de buurt en met de site zodat 
de ongebruikte parkeerplaatsen via een online systeem ter beschikking gesteld 
worden, ook aan bijvoorbeeld publiek voor de studio’s. Speciale parkeerplaatsen 
met laadpunten voor elektrische wagen worden voorzien. 

De fietsenstalling voor gasten en personeel kan men via hetzelfde niveau als de 
parking betreden, weliswaar langs een afgescheiden ingang. Er zijn laadpunten 
voor elektrische fietsen voorzien en stalplaatsen voor bakfietsen. 

fig. schaduwstudie juni fig. schaduwstudie maart fig. Zon gevels fig. Zon tuinen
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topic  # 11

duurzaamheid

Zonnewand

De verschillende ontwerpmaatregelen realiseren reeds een belangrijke 
reductie van het primair energie- en waterverbruik. Een belangrijk deel van de 
resterende energie- en waterbehoefte zal ingevuld worden met hernieuwbare 
bronnen, zon, lucht, bodem en reststromen.

De zuid gerichte ‘afgesneden’ gevel van het gebouw is nagenoeg volledig 
gesloten op enkele zicht en ventilatieluiken na. Deze gevel is ingericht als een 
“zonnewand”. Voor de geïsoleerde gevel wordt een licht geperforeerde gevelschil 
geplaatst zodat er een luchtspouw ontstaat tussen buitenblad en binnenblad 
van de wand. Onder- en bovenaan is de zonnewand voorzien van regelbare 
openingen. Aan de bovenzijde van de zonnewand is de verse luchtinname van 
de luchtgroepen op het dak voor de mechanische ventilatie van het gebouw 
gekoppeld aan de luchtspouw. 
Door de zonne-instraling op de wand warmt in de winter de luchtspouw op. 
Door de warmere luchtlaag worden de warmteverliezen van het gebouw 
beperkt. Door de verse luchtinname te koppelen aan de zonnewand wordt deze 
gratis voorverwarmd.  De vlakke bezonning in de winter van de gevel en de 
lichte perforatiegraad van de buitenste schil beperken het schouweffect in de 
zonnewand. 
In de zomer zorgt de fellere opwarming en de hogere bezonning voor een 
sterkere opwarming van de luchtlaag rond het gebouw. Hierdoor komt een 
natuurlijk schouweffect op gang die de opgewarmde lucht bovenaan door het 
openen van de kleppen laat ontsnappen. Het evacueren van de warme lucht en 
de permanente luchtstroming in de zonnewand zorgen ervoor dat de zonne-
instraling op de gevel beperkt wordt en daardoor de vraag naar koeling kleiner 
wordt. Bovendien wordt dit schouweffect ook de motor van een natuurlijk 
ventilatiesysteem waarbij de lucht op lage snelheden aan de noordzijde van het 
gebouw (afgeronde hoek) binnenkomt en per verdieping via het schouweffect 
van de zonnewand het volledige gebouw doorspoelt. De afgesloten lokalen 
worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. 
De zonnewand verleent het gebouw een buitenwand met een regelbare 
U-waarde, hoger in de winter, lager in de zomer en speelt zo optimaal in op de 
lokale omstandigheden.

De dakoppervlakte wordt ingericht als opstelzone voor antennes en technische 
voorzieningen, deels als groendak, deels als terras. De mogelijkheid om hier 
nog PV-panelen te plaatsen is beperkt, maar kan in een later stadium nader 
geëvalueerd worden.

Waardering

Comfort is het resultaat van honderden ontwerpbeslissingen. Comfort is hoe het 
gebouw zal aanvoelen niet te warm, niet te koud, voldoende daglicht, gepast 
kunstlicht, gedempt geluid. Comfort, welzijn en kwaliteit zijn direct verbonden 
met de menselijke zintuigen. Het gebouw dient een gezond leefmilieu of klimaat 
te scheppen. Om dit te bereiken zal het huidig eisenpakket in een programma 
van eisen per ruimte worden neergeschreven. Het gewenste resultaat wordt 
aldus vooraf afgesproken en bepaald. De gevraagde eisen worden ook na het 
bouwen tijdens de ingebruikname gecontroleerd en bijgestuurd. 
Waarderingssysteem van kantoorgebouwen
De checklist voor het waarderingssysteem van kantoorgebouwen wordt 
ingevuld en als bijlage toegevoegd aan de technische nota’s. Elke score is van 
commentaar voorzien in de file zelf. 
Het nieuwe gebouw behaalt de maximale score van 4 sterren.
 
Comfort

Het comfort van mensen, of de klimaatcondities die vereist zijn omwille 
van het gebruik van de ruimte (kantoren, vergaderzalen, auditorium, 
inleescel, studio’s, event- & training rooms, restaurant,...) primeren op 
energiezuinigheid. Het streven naar een laag energieverbruik gaat niet ten 
koste van het gebruikerscomfort. Het comfort wordt daarom bij de start van het 
ontwerpproces strikt vastgelegd in het programma van eisen (ruimtefiches). Het 
wordt bovendien tijdens het ontwerpproces als primaire toetssteen gebruikt. 
In het navolgende overzicht worden de comfortaspecten met een belangrijke 
impact op het energieverbruik nader toegelicht : binnen luchtkwaliteit, 
daglichttoetreding, zomercomfort en regelmogelijkheden.

topic #7

Plein. 

Het plein wordt in de tijdelijke situatie in Greenroad uitgevoerd.  
Dat is een Cradle-to-Cradle materiaal dat achteraf volledig kan weggeschraapt 
worden en nagenoeg honderd procent kan herbruikt worden in de paden voor 
het belendende park. 
Doordat dit materiaal bestaat uit een ecologisch translucent bindmiddel, kan 
het rode materialen binden  - in dit geval Normandisch rood graniet – waardoor 
het plein met rode tint, achteraf , als concept, kan bestendigd worden in een 
uitgewassen beton met dezelfde granulaten.
Ook de keermuren van de “schelp” – de verzonken en plooiende, vriendelijke 
krater in het plein, kunnen met dezelfde materialen worden geconstrueerd, net 
als het “binnen-oog” van de schelp, die rond de nog dieper liggende schelp ligt.
Voor de rest bestaat de schelp uit gras. Zo eenvoudig als het is. Liggen. Rusten. 
Grasgeur, beschut en vriendelijk verdiept in het grote plein.
Deze uitgewassen beton zal moeten voorzien worden van zaagsneden van 
± 30m2, waardoor een specifiek , later te bepalen patroon kan in verwerkt 
worden.

De gedenkplek die de begraafplaats is, zal omgord worden met een hoge 
groenblijvende haag die net breed genoeg is om pragmatisch van beide kanten 
gesnoeid te kunnen worden. In de wanden zit een chicane, een zig-zag-toegang 
waarbij het scenario van bordes-helling-bordes, het hoogteverschil perfect 
oplost. Dit wordt een groene kamer met haar eigen noodwendige beslotenheid 
als verborgen, geëncadreerde plek binnen de grote vlek die de twee gebouwen 
in gemeenschappelijkheid bindt.

De bomen op het plein zijn Honingbomen. Lichtdoorlatende kroon met op 
termijn majestueus geplooide takkenstructuur. Een boom die de allure van het 
plein incorporeert.

topic #6

Matrix Flagey/Delende stad

Het nieuwe VRT-gebouw staat niet alleen. Het wordt gebouwd in een residentieel 
stadsdeel. Een stadsdeel dat als cultuur-arm wordt ervaren door opvallend 
weinig culturele en publieke gebouwen. Het nieuwe VRT gebouw opent een 
nieuwe kans voor dit stadsdeel. Studio’s en werkruimten komen ook ter 
beschikking in dit mediapark voor andere gebruikers. Het gebouw, zijn opbouw 
en structuur, wordt voorzien om meerdere soorten gebruikers te ontvangen 
mits een strikte toegangscontrole.

Dit uit zich in tal van ontwerpkeuzes:
- de parking, met verhuurbare staanplaatsen – in de weekend, buiten de 
kantooruren,

- parkeerstraat - op lange termijn realiseerbaar,
- een interne publieke straat – waardoor het gebouw met zijn studio’s als 
cultureel centrum kan werken voor allerlei producties

- een restaurant / brasserie aan het park – deels toegankelijk passanten, gelinkt 
aan het park

- het dak en tuin van het restaurant – wordt een groentetuin, in cultuur gebracht 
via een sociaal project
- een eventruimte – gekoppeld aan het park, apart verhuurbaar 

- een auditorium – met zicht op de stad, apart verhuurbaar
- kantoren – op lange termijn kunnen verdiepingen en kantoren met derden 
gedeeld worden, 
- liften en toegangen – zorgen voor een controleerbaar gebouw, waar ook 
externen mits toegangscontrole welkom zijn

Delen van Ruimten
Bouwen kost geld, veel geld. Het ter beschikking stellen van ruimten als 
verhuurbare onderdelen zorgt ervoor dat dit gebouw efficiënt kan ingezet 
worden. Dit gebouw wordt deel van de stad en zal hierdoor zijn toekomst 
kunnen bestendigen. Flagey is wellicht de ultieme voorbeeld en de toekomst van 
dit gebouw. Een gebouw dat omarmt wordt door de stad en niet afgebroken 
wordt.

topic #8

Groene cascade

De terrassen vormen een bindende cascade van identieke modulaire 
plantenbakken, waarin telkens op een basiscontrast wordt gewerkt. 2,5m 
hoog groeiende ultra-fijn-bladige lichtgroene, niet-woekerende bamboe, in 
dynamische combinatie met zeer donkerbladige Camellias met bloeikleur nog 
te bepalen. Beiden maken een heel sterk “wulps” contrast, dat groenblijvend is.
Jaarrond groen dus, met alternerende doorkijk en afwisseling die plaatselijk 
ook voor intimiteit en beschutting zorgt.
De bakken kunnen eventueel verdubbeld worden naarvolgens de plaats. 
Vandaar het “modulaire” van de ingreep. Sommige van de bakken kunnen 
binnen een smartgrid van irrigatie functioneren als waterbakken, die het 
dakwater vasthouden van waaruit de plantenbakken automatisch bevloeid 
worden.
Wat de onderhoudslast sterk beperkt.

De bakken zelf worden gevuld met 70cm  lichtgewicht-puimsteensubstraat, 
wat het gewicht als daklast reduceert, zonder de groeimogelijkheden van de 
planten in te perken.
Door een oordeelkundige schikking wordt de patio een omringende schuine 
wand van “lush greenery”.
De bevloering van de terrassen is een Normandisch donkerrood grind, dat 
optioneel kan gebonden worden. Het is het materiaal dat ook het uitzicht van 
het plein uiteindelijk zal bepalen ( - aldaar verwerkt in  uitgewassen beton -). 
Het aspect, de textuur en de tactiliteit alluderen op een tuin-gevoel. 
Iets wat nog versterkt wordt door het wulpse groen.
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aanvullend aan het verzamelde hemelwater als toilet spoelwater te worden 
aangewend. 
Bovenaan het gebouw op niveau +8 wordt een voorraad aan spoelwater 
(combinatie grijs/hemelwater) bijgehouden voor de toiletten. De 
dagvoorraadtank laat toe dat het toiletspoelwater tijdens de daluren 
(goedkope stroom) kan opgepompt worden. Tijdens de dag kan dan het 
gestockeerde water gravitair gebruikt worden in het gebouw. Door de 
uitbouw van een grijs water circuit kan de vraag naar vers stadswater met 
de helft gereduceerd worden.  De bewaking van de waterniveaus van de 
tanks worden gekoppeld aan het GBS. Alle sanitaire kernen worden uitgerust 
met afsluitkleppen op de watertoevoeren (stads- & grijswater) gekoppeld 
aan de bewegingsdetectie op de verlichting van de kernen (licht uit = 
geen waterlekken mogelijk). De tellers worden gekoppeld aan het GBS om 
eventuele lekken in de installatie vroegtijdig op te sporen.

EPB

Het nieuwe VRT-gebouw dient te voldoen aan de nieuwe EPB-eisen ingegaan 
op 1/1/2015. Hierbij wordt voor dergelijke gebouwen geen E- & K-peil meer 
vooropgesteld. Met streeft naar een globaal energieverbruik van 15 kWh/
m²/jaar voor verwarming en/of koeling. 
EPB eisen voor kantoren (Brussel)
t.e.m. 2014 K45 E75 
vanaf 2015 NEV 15 
kWh/m².jaar NEK 15 
kWh/m².jaar TPE 85 
kWh/m².jaar *
Deze benadering is voor het nieuwe VRT-gebouw interessant omdat het 
nieuwe perspectieven biedt voor de invulling van de energieprestatie-eisen. 
We moeten met andere woorden op zoek naar een energieconcept met een 
evenwichtige vraag op vlak zowel verwarming als koeling. Gelet op de grote 
compactheid van het ontwerp en de hoge interne warmtelasten in combinatie 
met de passieve zonnewinsten, betekent dit zoeken naar een evenwicht 
tussen de vraag naar koude als naar warmte. We moeten met andere 
woorden op zoek gaan naar een geschikte gebouwschil om dit evenwicht 
te bereiken. Het is dus geen kwestie van doorgedreven isoleren, maar van 
gepast isoleren, geen kwestie maximale zonnewinsten, maar van gedoseerde 
zonnewinsten, geen kwestie van extreem luchtdicht, maar van haalbaar 
en realistisch luchtdicht, ... met als doel een evenwicht bereiken rond een 
zeer energiezuinige energieprestatie van 15 kWh/m²/jaar. De eisen zijn op 
dit vlak strenger maar bieden tegelijk meer mogelijkheden om de gestelde 
doelen te bereiken.

gebouwdeel volume (m³) verliesoppervlakte (m²) 
compactheid (m)
Kantoren 113.828,00 17.172,00 6.36
Inkom – Studio’s – Logistiek 107.855,00 30.381,69 3.55

Het kantoorgebouw is compact door de stapeling van de vele verdiepingen, 
door het grote grondvlak en zelfs ondanks de centrale uitsnijding. De gevels van 
het gebouw respecteren de maximale U-waarden voor opake en transparante 
geveldelen. De beglazing is dubbel met doordachte zonnetoetreding om een 
evenwichtige vraag aan warmte en koude te bereiken die kleiner is dan 15 
kWh/m²/jaar. 
De dakoppervlakte wordt ingericht als opstelzone voor technische 
voorzieningen, groendak en terras. 
De capaciteit van de zon worden in het gebouw benut door de aanwezigheid 
van de zuidelijke zonnewand die instaat voor de voorverwarming van de 
ventilatielucht in de tussenseizoenen en de winter en voor een thermisch 
schouweffect voor de afvoer van zonnewinsten en overtollige warmte door 
interne warmtelasten in de zomer. 

van de norm EN 13779 dienen gevolgd, waarbij standaard wordt uitgegaan 
van IDA-klasse 2. De gewenste ventilatieklassen worden in het programma 
van eisen per lokaal opgegeven. De sturing van het ventilatieconcept wordt 
geregeld door middel van CO2-detectoren. Deze detectoren monitoren 
permanent de luchtkwaliteit en sturen de mechanische ventilatie in 
functie hiervan, dus in functie van de reële bezetting en het reële gebruik 
van het gebouw. Hierdoor kunnen we met minder energie toch een hoger 
luchtkwaliteitsniveau nastreven. Bovendien wordt het gebouw voorzien 
van een robuust ventilatieconcept dat toelaat dat de gebruiker her en der 
tussenkomt door bijvoorbeeld het openen van luiken in de gevel.
Zomercomfort
Voor de beoordeling van het thermisch zomercomfort gaan we uit van de 
Nederlandse ATG methode (adaptieve temperatuursgrenswaarden), zoals 
vastgelegd in ISSO publicatie 74. Deze methode vult de methode van Fanger 
aan met adaptieve componenten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
gebouwen met een hoge mate van gebruikersinvloed en gebouwen met 
een beperkte mate van gebruikersinvloed. Het onderscheid tussen beide 
is gebaseerd drie gedragsmatige adaptatiemogelijkheden: temperatuur 
regeling, te openen ramen en kledingaanpassing. 
Wij gaan uit van prestatieklasse A – zeer goed.

Interne warmtewinsten 

Interne warmtewinsten vormen in kantoorgebouwen een uiterst belangrijke 
parameter met een belangrijke invloed op de koellasten en op de haalbaarheid 
van de toepassing van passieve klimaattechnieken.
Het is daarom essentieel bij het begin van het ontwerp omtrent de 
ontwerpbezetting duidelijke afspraken te maken. Om de functionele 
duurzaamheid van het gebouw niet in gevaar te brengen, worden de interne 
warmtewinsten vastgelegd in functie overzienbare gebruiksperiode van het 
gebouw en niet in functie van de eerste gebruiker ervan.  Hiernaast worden 
ook de eisen uit de ruimtefiches meegenomen indien strenger dan deze 
aanname bij hoge densiteit en bijhorende rekenwaardes..
Regelmogelijkheden
Onderzoek heeft aangetoond dat lokale regelmogelijkheden een belangrijke 
rol spelen in het oordeel van gebruikers over het binnenklimaat. Het is 
daarom zinvol lokaal regelmogelijkheden te voorzien.
> individuele bediening van de daglichttoetredingsregeling, bv lamellen met 
instelbare hellingshoek
> beperkte grootte van de regelzones van warmte- en koudeafgiftesystemen
> individuele werkplek verlichting
> open zetten van ramen, met uitschakeling van de klimaatinstallaties

Water

Water is een zeldzame grondstof. Dit gebouw gaat uiterst zuinig om met 
water. Door de combinatie van water en groen in de patio wordt het gebouw 
een levend en koelend organisme. Het hemelwater van het gebouw wordt 
opgevangen en gebufferd. Het hemelwater wordt een lichte zuivering 
hergebruikt in het gebouw voor toiletspoeling, plantenbevloeiing en 
onderhoud. Door de aanwezige groendaken en terrassen in het gebouw is de 
hoeveelheid herbruikbaar regenwater gelet op de vraag te klein. Het afvalwater 
van wastafels en douches wordt apart verzameld via een grijswatercircuit 
en gebufferd. Na een lichte reiniging wordt dit water hergebruikt als 
toiletspoelwater. Hierdoor kan een aanzienlijke besparing gerealiseerd 
worden op de drinkwaterbehoefte van het gebouw. Bovendien wordt de 
aanwezigheid van hergebruik van water ingezet om energie te bufferen en 
op te slaan. Water vormt een onderdeel van ons mechanisme om het gebouw 
slim te laten omgaan met aanbod en vraag. De waterbuffers op de bovenste 
verdieping worden enkel aangevuld bij goedkope elektriciteitstarieven en/of 
een overaanbod van zelf geproduceerde energie.

hoeveelheid eenheid opgevangen hemelwater voor hergebruik  
6.593 m³/jaar
behoeften aan water voor toiletspoeling, planten en onderhoud  
10.976 m³/jaar
potentieel aan grijs water voor hergebruik  4 . 8 6 3  
m³/jaar
drinkwaterbehoefte voor drinkwaterfonteinen, keuken, bevochtiging, 
sanitair 6.629 m³/jaar

Het waterverbruik wordt gereduceerd door het gebruik van toiletten met 
spaartoetsen, spaardouchekoppen, bruismondstukken op het kraanwerk. 
Het hemelwater op het gebouw wordt verzamelt via een cascade-systeem 
en geheel gebufferd voor hergebruik in het gebouw. De hemelwater wordt 
eerst op de hoogste daken opgevangen en tijdelijk beperkt gebufferd. Vanuit 
deze eerste buffering worden de planten op de terrassen door middel van 
een druppelbevloeiing gevoed. De overloop van deze buffer gaat naar een 
onderliggend dak om uiteindelijk de onderste patio op het niveau -1 (studio’s) 
te bereiken. Water wordt expliciet zichtbaar gemaakt op de bodem van de 
patio als daglicht reflectie vlak, koelend element en stiltegebied.
Vandaar wordt het hemelwater afgevoerd naar de hemelwaterbuffertank 
op het niveau -5.  Op niveau -5 wordt een pompinstallatie voorzien voor 
hergebruik van het hemelwater.
Het huishoudelijk afvalwater in het gebouw wordt verzamelt via een grijs 
water afvoersysteem in een grijswaterbuffertank. Het verzamelde grijswater 
wordt door middel van een RO-zuivering lichtjes proper gemaakt om 

Daglicht

Architectuur wordt zichtbaar bij de gratie van licht. Een ideale hoeveelheid 
daglichttoetreding dient bepaald te worden om een zo laag mogelijk 
energieverbruik te realiseren, zonder dat dit mag leiden tot problemen met 
het visueel comfort in de ruimte. Het visueel comfort wordt immers bepaald 
door de waarnemer, de uit te voeren taak en de omgeving.

Door de gelaagde opbouw van de gevels, de interne patio en veranderende 
organisatie ervan in functie van de oriëntatie van het gebouw kan daglicht 
royaal en diep binnendringen in het gebouw zonder daarbij storend te zijn 
(verblinding). De beglazingspercentages van de gevels zijn nauwkeurig 
afgestemd op het behalen van de vooropgestelde energieprestaties. Voor 
het ontwerp van het nieuwe VRT-gebouw nemen we een gemiddelde 
daglichtfactor mee van 2%. 

Kunstlicht

Het aandeel van de kunstverlichting in het totaalverbruik wordt beperkt door 
maximaal gebruik te maken van daglicht :
> door de hoge ramen in de gevel
> door de centrale patio
> door dakterrassen 
Voor de algemene verlichting worden maximaal fluorescentietoestellen 
met hoogrendementsreflectoren en elektronische voorschakelapparatuur 
toegepast. Een maximaal specifiek vermogen van 2 W/m²/100 lux wordt 
aangehouden. Het gebruik van daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie 
wordt toegepast in de burelen en de vergaderlokalen.  Bij voldoende daglicht 
en bij afwezigheid wordt door lichtcontrole onnodige verlichting vermeden 
en aldus een belangrijke energiebesparing gerealiseerd. Sanitair, bergingen en 
andere niet continu bezette lokalen worden voorzien van bewegingsdetectie.
LED wordt maximaal toegepast als verlichting. 

Energie

Lucht

Voor het nieuwe gebouw wordt gewerkt met topkoeling via de ventilatielucht: 
namelijk nachtspoeling en freecooling.
Bij nachtspoeling wordt gebouw in de zomerperiode ’s nachts met koudere 
buitenlucht geventileerd. De thermische massa van wanden en vloeren van de 
kantoren zijn aanspreekbaar zodat deze door contact met de ventilatielucht 
kunnen gekoeld worden. Hierdoor wordt de massa ’s nachts afgekoeld, 
zodat het gebouw zich ’s morgens op een aangename temperatuur bevindt. 
Het realiseren van de nachtventilatie kan door het automatisch open van 
ramen in de gevel en het thermische schouweffect van de zonnewand. De 
koppeling van de zonnewand met de luchtgroepen maakt het mogelijk 
dat deze aanvullend of als back-up worden ingezet om de werking van het 
systeem te garanderen. De aanspreekbare thermische is beperkt waardoor 
deze kan gekoeld worden tijdens de periode van één nacht. Nachtspoeling is 
een goedkope en energievriendelijke manier om gebouwen in zomersituaties 
op lagere temperaturen te brengen en op die manier een topkoeling te 
realiseren. Bij freecooling met de ventilatielucht zorgt de koudere buitenlucht 
in het tussenseizoen via mechanische ventilatie voor een beperking van 
de binnentemperatuur. Bij het ontwerp van het ventilatiesysteem en de 
bijhorende regeling wordt hiermee rekening gehouden.

Bodem

Het volledige gebouw zal verwarmd worden door middel van lage 
temperatuursystemen (statische warm- & koelelementen in de kantoren, 
vloer- en wandverwarming in inkom, restaurant, studio’s & aangelanden) 
en gekoeld worden door hoge temperatuurskoeling. Hiervoor wordt onder 
andere gebruik gemaakt van reversibele warmtepompen die hun warmte en 
koude onttrekken aan de bodem. 
De funderingspalen onder het gebouw worden uitgevoerd als energiepalen. De 
schroefpalen worden voorzien van een gesloten dubbele lus. De vloerplaat van 
de onderste parkeerlaag wordt eveneens voorzien van een watervoerend net. 
De vloerplaat samen met de energiepalen vormen een aardwarmtewisselaar 
die als bron dient voor de bodemgekoppeld warmtepomp. Deze installatie 

kan ongeveer 40% van het piekvermogen aanleveren voor de invulling van de 
beperkte warmtevraag van het gebouw. De geothermische installatie op deze 
manier opgebouwd heeft eerder een ondiep effect en heeft ook geen impact 
op de milieuhygiënische gesteldheid van de diepere ondergrond. 
Reststromen
Het benutten van de reststromen in de klimaat- en energiehuishouding van 
het gebouw is een bijkomende bijdrage tot het beperken van de bronvraag. 
Het uitbouwen van het grijswatercircuit hoort hierin ook thuis. Verder 
worden de luchtgroepen voor de kantoorverdiepingen uitgerust met een 
hygroscopisch warmtewiel zodat we naast het recupereren van de warmte 
ook het vocht uit de afvoerlucht kunnen recupereren. 
Onder het gebouw diep in de grond wordt de parkeergarage voorzien met 
belangrijke open uitsnijdingen voor de daglichttoetreding op deze niveaus en 
de opwaardering van de beleving van deze ruimten. Diep in de grond zullen 
deze ruimtes steeds een klimaat hebben dat in de winter warmer is dan 
buiten en in de zomer kouder dan buiten. Om de ventilatie van deze ruimten 
te realiseren worden de lucht-water warmtepompen hieraan gekoppeld. 
Op deze manier realiseren deze goedkopere warmtepompen een beter 
rendement (hogere COP) zowel in de winter in verwarmingsmodus als in de 
zomer in koelmodus. Wanneer de warmtepompen buiten dienst zijn wordt 
de ventilatie in deze ruimte gerealiseerd door de ontrokingsinstallatie van 
het gebouw. Deze is frequentiegestuurd en kan dus op lage snelheid ook als 
ventilatie installatie dienst doen.
In de onderste verdiepingen zijn tevens de datacenters ondergebracht. De 
datacenters bevinden zich niet in het beschermde volume van de kantoren 
en de rest van het gebouw. Door de ondergrondse inplanting zijn deze 
lokalen ook vrijgesteld van zonne- en/of klimaatlasten. De permanente vraag 
naar koeling van deze lokalen genereert een permanente warmtestroom. 
Het benutten van deze warmte kan een belangrijke onderdeel zijn van de 
volledige klimaathuishouding van het gebouw. Het benutten van deze bron 
kan bijvoorbeeld aangewend worden voor de productie van sanitair warm 
water en de opwarming van de warme buffer. De compatibiliteit van de 
aanwezige warmtekrachtkoppeling moet nog verder onderzocht worden.

Ruimteverwarming

Voor de ruimteverwarming wordt gekozen voor een systeem van lage 
temperatuursverwarming door middel van stralingspanelen aan het plafond. 
Met behulp van de hygiëne ventilatie kan lokaal het comfort aangepast 
worden aan de wensen van de gebruiker. De verwarmingsbatterijen van de 
luchtgroepen worden op lage temperatuur (45°-35°) gedimensioneerd. 

Warmteproductie

Voorafgaand aan de bepaling van de type van warmtebron en de capaciteit ervan 
wordt  een energetisch bilan opgesteld worden. Dit bilan wordt opgemaakt 
voor elk deel van het gebouw. Tevens wordt een jaarverbruikskarakteristiek 
opgesteld. In  basis vermelden we het gebruik van warmtepompen en de 
warmtekrachtkoppeling als mogelijke warmtebronnen. 
de milieuhygiënische gesteldheid van de diepere ondergrond. 

Reststromen

Het benutten van de reststromen in de klimaat- en energiehuishouding van 
het gebouw is een bijkomende bijdrage tot het beperken van de bronvraag. 
Het uitbouwen van het grijswatercircuit hoort hierin ook thuis. Verder 
worden de luchtgroepen voor de kantoorverdiepingen uitgerust met een 
hygroscopisch warmtewiel zodat we naast het recupereren van de warmte 
ook het vocht uit de afvoerlucht kunnen recupereren. 
Onder het gebouw diep in de grond wordt de parkeergarage voorzien met 
belangrijke open uitsnijdingen voor de daglichttoetreding op deze niveaus en 
de opwaardering van de beleving van deze ruimten. Diep in de grond zullen 
deze ruimtes steeds een klimaat hebben dat in de winter warmer is dan 
buiten en in de zomer kouder dan buiten. Om de ventilatie van deze ruimten 
te realiseren worden de lucht-water warmtepompen hieraan gekoppeld. 
Op deze manier realiseren deze goedkopere warmtepompen een beter 
rendement (hogere COP) zowel in de winter in verwarmingsmodus als in de 
zomer in koelmodus. Wanneer de warmtepompen buiten dienst zijn wordt 
de ventilatie in deze ruimte gerealiseerd door de ontrokingsinstallatie van 
het gebouw. Deze is frequentiegestuurd en kan dus op lage snelheid ook als 
ventilatie installatie dienst doen.
In de onderste verdiepingen zijn tevens de datacenters ondergebracht. De 
datacenters bevinden zich niet in het beschermde volume van de kantoren 
en de rest van het gebouw. Door de ondergrondse inplanting zijn deze 
lokalen ook vrijgesteld van zonne- en/of klimaatlasten. De permanente vraag 
naar koeling van deze lokalen genereert een permanente warmtestroom. 
Het benutten van deze warmte kan een belangrijke onderdeel zijn van de 
volledige klimaathuishouding van het gebouw. Het benutten van deze bron 
kan bijvoorbeeld aangewend worden voor de productie van sanitair warm 
water en de opwarming van de warme buffer. De compatibiliteit van de 
aanwezige warmtekrachtkoppeling moet nog verder onderzocht worden.
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topic  # 9

akoestiek

1 INLEIDING
Het ontwerp van het gebouw en daarmee ook het akoestisch concept is gericht 
op een hoge graad van flexibiliteit en modulariteit in de bovenbouw door het 
gebruik van rasters. De studio’s in de onderbouw realiseren op hun beurt een 
hoog akoestisch comfort door het creëren van box-in-box constructies.

2 BOVENBOUW
De bovenbouw wordt opgebouwd volgens een primair raster van betonnen 
balken en een secundair, mono-directonieel raster van houten liggers. Door 
lichte scheidingswanden steeds op het raster uit te lijnen, zijn lokalen van 
akoestisch functietype 1 en 2 volledig uitwisselbaar binnen dit raster. Plaatselijk 
worden zones voorzien met een bi-directioneel raster, waardoor ook lokalen 
van akoestisch functietype 3, vaak kleiner in afmetingen, moduleerbaar zijn 
binnen deze zones. Het volledige vloerconcept met zwaluwstaartprofielen, 
betonnen opstort, chape en vloerafwerking werd getoetst aan de vereiste 
akoestische kwaliteit van lucht- en contactgeluidisolatie rekening houdende 
met deze mate van flexibiliteit. Enkele belangrijke concepten worden 
hieronder toegelicht. 

2.1 Uitgangspunten
Het vloerconcept bestaat uit :

- Een primair raster van beton balken (raster 8m x 8m)
- Een secundair raster van houten liggers. 
- Stalen zwaluwstaartprofielen opgelegd op de houten liggers
- Opstort in beton: gemiddelde dikte 7cm (à ca. 2400kg/m³)
- Plaatselijk (afhankelijk van de vloerafwerking) wordt een   
 contactgeluidisolatie voorzien
- Chape 10cm
- Vloerafwerking (tapijt of parket in kantoren / tegels in natte   
 ruimten)

Er is geen verlaagd plafond voorzien. Zo blijven de zwaluwstaartplaten 
zichtbaar tussen de houten liggers en betonnen balken.

De betonnen opstort van de zwaluwstaartprofielen wordt monoliet 
verbonden met de houten liggers. Op die manier kan onder elke houten balk 
of ligger een lichte wand geplaatst worden, waarbij de nodige geluidisolatie 
kan gerealiseerd worden ook via de flankerende wegen.
 
2.2 Luchtgeluidisolatie 
De luchtgeluidisolatie wordt bepaald door de directe weg via de 
scheidingsconstructie, maar ook via de nevenwegen (vloer, plafond, 
aansluitende wanden, … ). Al deze wegen dienen samen de gevraagde 
geluidsisolatie te realiseren, waarbij de zwakste weg bepalend is. Daarom 
werden de belangrijkste bijdragen conceptueel reeds getoetst.

2.2.1 Luchtgeluidisolatie horizontaal
De horizontale luchtgeluidisolatie wordt bepaald door de wand tussen twee 
ruimten, de nevenweg via vloer, plafond en twee aanliggende wanden: 

- Directe wand: de scheidingswanden worden als lichte wanden   
 opgebouwd. Met een correcte keuze van lichte wanden, al dan niet  
 ontkoppeld kunnen voldoende hoge geluidisolaties gerealiseerd  
 worden. 
- Nevenweg plafond: Door de lichte wanden onder de houten liggers 
te voorzien, waarbij de ruimte tussen zwaluwstaartplaat en liggers wordt 
volgestort, kan een flankerende geluidisolatie Rw,f van ca. 43dB gerealiseerd 
worden met de betonnen opstort van gemiddeld 7cm. Echter waar de 
vloerafwerking geen bijkomende contactgeluidisolatie vraagt onder de chape, 
vb. bij tapijt in de kantoren, kan de chape monoliet verbonden worden met de 
betonnen draagvloer, waardoor de nevenweg via het plafond een flankerende 
geluidisolatie Rw,f van ca. 50dB kan realiseren.
- Nevenweg vloer: Via de chape kan een flankerende geluidisolatie 
Rw,f van ca. 40dB gerealiseerd worden. Echter waar de vloerafwerking geen 
bijkomende contactgeluidisolatie vraagt onder de chape, vb. bij tapijt in 
de kantoren, kan de chape monoliet verbonden worden met de betonnen 
draagvloer, waardoor de nevenweg via de vloer een flankerende geluidisolatie 
Rw,f van ca. 50dB kan realiseren, net zoals het plafond.
- Nevenweg aansluitende binnenwand: Deze nevenweg is van 
ondergeschikt belang mits de juiste detailleringen, onderbrekingen, … 
- Nevenweg aansluitende gevel: Typische flankerende geluidisolatie 
Rw,f van lichte wanden die op de glazen gevel aansluiten door middel van 
een raamprofiel, is ca. 40dB. Door dit profiel af te schermen, zwaarder uit te 
voeren, wand tot tegen het glas uit te voeren, … (kortom goede detaillering) 
kan hier een beter resultaat gehaald worden, waar nodig.

Het voorgestelde vloerconcept kan op deze manier een grote flexibiliteit 
realiseren binnen éénzelfde vloerniveau voor ruimten van akoestische functie 
1 en 2 en met de juiste detailleringen en aansluitingen, die in detail worden 
berekend, ook voor akoestische functie 3. 

2.2.2 Luchtgeluidisolatie verticaal
De geluidisolatie wordt bepaald door de directe weg via de vloer, maar ook 
via de nevenwegen, nl. de aansluitende wanden.

- Directe weg: De betonmassa van de opstort in combinatie met 
de chape, realiseren een massa van min. ca. 290kg/m², waarmee een 
geluidisolatie van ca. 50dB gerealiseerd kan worden. Afhankelijk van de 
vloerafwerking, wordt een contactgeluidisolatie voorzien, die ook een positief 
effect zal realiseren op de directe geluidisolatie van de vloer.
- Nevenweg gevel: Bij de uitwerking van de aansluiting van de 
vloerplaat op de gevels wordt de nodige geluidisolatie gecombineerd met een 
zo slank mogelijke detaillering. 
- Nevenwegen overige 3 binnenwanden: Gezien het lichte wanden 
betreffen die op de chape worden geplaatst en indien nodig ontkoppeld 
kunnen worden, kan hier de gewenste geluidisolatie eenvoudig gerealiseerd 
worden.

Ook hier geldt dat het voorgestelde vloerconcept op deze manier een grote 
flexibiliteit kan realiseren tussen verschillende vloerniveaus voor ruimten 
van akoestische functie 1 en 2 en met de juiste detailleringen en aansluitingen, 
die in detail worden berekend, ook voor akoestische functie 3. 

2.3 Contactgeluidisolatie
De contactgeluidisolatie wordt hetzij in de vloerafwerking, vb. tapijt, verend 
opgelegde parket, …, hetzij onder de chape voorzien.

2.3.1 Contactgeluidisolatie verticaal
Wanneer de chape niet zwevend wordt opgelegd, realiseert de massa van de 
vloer (opstort en chape), ca. 290kg/m ² een contactgeluiddrukniveau 
L’nTw van ca. 78dB. De resterende contactgeluidisolatieverbetering (∆Lw) 
wordt dan gerealiseerd met de vloerafwerking, ca. 7dB voor akoestische 
functie 1 en ca. 11dB voor functie 2. Binnen de zone met het bi-directioneel 
grid, waarin de ruimten met akoestische functie 3 worden ondergebracht, 
wordt voor een performanter type vloerafwerking gekozen, ∆Lw ca. 21dB, 
om een betere contactgeluidisolatie te realiseren.

Wanneer de chape zwevend wordt opgelegd, realiseert de massa van de 
draagvloer (enkel opstort, ca. 170kg/m²) een contactgeluiddrukniveau L’nTw 
van ca. 87dB. Hier wordt de overige contactgeluidisolatieverbetering (∆Lw) 
dan in de contactgeluidisolatie onder de zwevende chape aangebracht, ca. 16 
dB voor akoestische functie 1, ca. 20dB voor functie 2 en ca. 30dB voor functie 
3.

2.3.2 Contactgeluidisolatie horizontaal
Wanneer de chape zwevend wordt opgelegd met een harde vloerafwerking 
en de scheidingswand de chape niet onderbreekt, kan slechts een beperkte 
contactgeluidisolatie gerealiseerd worden tussen naastliggende ruimten, nl. 
L’nTw ca. 82dB. Daarom wordt in dit geval de chape onderbroken ter plaatse 
van de lichte wanden. Waar gewenst kunnen deze onderbrekingen reeds 
preventief worden aangebracht om een grote flexibiliteit in de toekomst toe 
te laten.

Wanneer de chape niet zwevend wordt opgelegd, realiseert de vloerafwerking 
in combinatie van de volledige massa van de vloer (beton opstort en chape) 
voldoende contactgeluidreductie tussen twee ruimten.

2.4 Gevelisolatie
Door de keuze van de juiste beglazing en schrijnwerk, wordt het geluidniveau 
binnen tgv de buitenomgeving beperkt. Hierbij wordt, zoals opgegeven 
uitgegaan van een geluidbelasting van 65dBA aan de gevel.

2.5 Installatielawaai
Door de keuze voor statische koeling en verwarming (koelpanelen, 
betonkernactivering, …) blijven de geluidsniveaus tgv technieken beperkt.

2.6 Ruimteakoestiek
In het programma van eisen wordt voor kantoren een nagalmtijd van ca. 0.6 
à 0.8s gevraagd.
Het raster van betonnen balken en houten liggers draagt in zekere zin bij tot 
de ruimteakoestiek, doordat het geluid verstrooid zal worden. Door deze 
verstrooiing treden geen veelvuldige en gerichte reflecties op tussen vloer en 
plafond, wat in zekere zin gunstig is.
Ook de plaatselijk toegepaste, individuele koelelementen zijn zodanig gekozen 
dat zij dankzij hun profilering geen hinderlijke reflecties veroorzaken. Zij zijn 
ook gedeeltelijk doorlatend zodat bovenliggende absorptie bereikbaar blijft. 
Uiteraard is dit alleen onvoldoende. In de kantoren zal een combinatie van 
tapijt en pendelende absorberende elementen aangebracht worden om zo 
met voldoende absorptie de gevraagde nagalmtijd te realiseren.

In landschapskantoren is de nagalmtijd echter niet het enige belangrijke 
criterium. Ook de spraakverstaanbaarheid, de geluidsafname in functie van 
afstand, het achtergrondniveau, ... spelen een belangrijke rol in het realiseren 
van een akoestisch comfortabel landschapskantoor. Deze aspecten worden 
dan ook grondig bestudeerd. Er wordt aldus niet enkel voldoende absorptie 
aangebracht, maar ook de positie van de absorptie tov bron en ontvanger, de 

5- global cost report
general data for cost calculation

calculation period 30 years
design payback period 50 years

inflation rate 2 %
market interest rate 5 %

payback period of building 50 years

operation cost, rate of development 2 %
gas price, rate of development 2 %

electricty price, rate of development 2 %
maintenance cost, rate of development 1.2 %

loss of turn-over 1 %
Total VAT incl. 
Year 0

Inflation 
rate

Present value 
factor

Total due for owner
Total due for occupant

1- Investment
Investment cost for building 86 719 356.98€   1.0000 86 719 356.98€          
Investment cost for energy systems 37 662 205.53€   1.0000 37 662 205.53€          

2- Replacement costs Discount rate 
coefficient

Replacement program for lifespan 5 years 5 years -€                     2% 0.8651 -€                       
Replacement program for lifespan 10 years 10 years 1 826 529.24€     2% 0.7484 1 366 974.48€            
Replacement program for lifespan 15 years 15 years 35 752 837.46€   2% 0.6474 23 146 386.97€          
Replacement program for lifespan 20 years 20 years 19 706 268.91€   2% 0.5600 11 035 510.59€          
Replacement program for lifespan 25 years 25 years 9 493 809.55€     2% 0.4845 4 599 750.73€            
Replacement program for lifespan 30 years 30 years 49 719 704.26€   2% 0.4191 20 837 528.06€          

Final value at the end of the period of calculation ############# 2% 0.4191 -81 043 872.42€        

3- Running costs except energy
Present value factor

after warrenty period - year 2 1 248 259.28€     3.20% 23.2047 28 965 482.11€          

4- Energy costs
Present value factor

gas-water-electricty 599 615.56€        4.00% 25.9533 15 562 002.51€          

TOTAL GLOBAL COST PER ACTOR 104 323 840.92€        44 527 484.62€          

TOTAL GLOBAL COST

6- Annuity calculation costs
value TTC year 0 Inflation 

rate
annuity factor annualized cost for 

owner
annualized cost for 
occupant

1- Investment
Components unchanged during design payback 
period of building 50 35 377 821.16€   2% 0.0384 1 358 508.33€            

2- Replacement costs for each period
Lifespan 5 years 5 years -€                     2% 0.2180 -€                       
Lifespan 10 years 10 years 1 826 529.24€     2% 0.1169 213 521.27€               
Lifespan 15 years 15 years 35 752 837.46€   2% 0.0834 2 981 786.64€            
Lifespan 20 years 20 years 17 879 739.67€   2% 0.0669 1 196 154.58€            
Lifespan 25 years 25 years 9 493 809.55€     2% 0.0571 542 096.53€               
Lifespan 30 years 30 years 12 140 337.56€   2% 0.0506 614 301.08€               
Lifespan 35 years 35 years -€                     2% 0.0461 -€                       
Lifespan 40 years 40 years -€                     2% 0.0429 -€                       
Lifespan 45 years 45 years -€                     2% 0.0404 -€                       
Lifespan 50 years 50 years 11 910 487.87€   2% 0.0384 457 362.73€               

3- Running costs except energy
Present value factor

Annual cost for operation, insurance and 
maintenance 1 248 259.28€     1.0000 1 248 259.28€            

4- Energy costs
Present value factor

Annual cost for all energies delivered 599 615.56€        1.0000 599 615.56€               

Annualized costs depending on actors 7 363 731.16€            1 847 874.84€            

TOTAL ANNUALIZED COST RESULTS

148 851 325.54€                    

9 211 606.00€                        

TCO BEREKENING
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CONCEPTNOTA TECHNIEKEN

In deze nota worden enkele kenwerken van de toegepaste technische uitrustingen 
beschreven. Alle vernoemde technische uitrustingen en installaties worden conform 
de vigerende richtlijnen en normen uitgevoerd.

RIOLERINGEN
Zijn van het type driedubbel gescheiden stelsel, waarbij een apart net wordt 
aangelegd voor het grijs water (douches en wastafels), voor het fecaal water en 
voor het hemelwater. De afvoersystemen van het gelijkvloers en de verdiepingen 
worden gravitair afgevoerd via collectoren en buizen van PP. Het afvalwater uit de 
ondergrondse ruimtes wordt centraal verzameld en door middel van een versnij-
installatie opgepompd naar het openbare stelsel. Het rioleringsnetwerk wordt 
primair en secundair geventileerd, volgens de geldende normen. De toiletten en alle 
overige vochtoge ruimtes worden waterdicht afgewerkt en voorzien van zinkputjes 
met stankslot. In het gebouw worden in de standpijpen om de 5 bouwlagen 
collectoren voorzien.

SANITAIR & WATERBEHANDELING
Wordt met behulp van HDPE buizen in helling tot aan de hoofdcollector, waarvandaan 
de binnenleidingen vertrekken naar de diverse secundaire collectoren per zone 
via versterkte PP buizen uitgerust met anti-condenserende schelpen. Vanaf deze 
secundaire collectoren wordt er afgetakt naar de diverse lokalen. In de vochtige 
ruimtes wordt een collector geïnstalleerd die aftakt naar elk individueel tappunt. De 
installatie wordt zo opgevat dat ze makkelijk toegankelijk is voor onderhoud.
De stijgleidingen in de toren worden georganiseerd in drie vertikale zones, 
volgens de gewenste werkdruk. Op de hogere lagen worden bijkomende 

drukverhogingspompen voorzien.
De toiletten zijn van het type hangtoilet, de wastafels van porselein en de waterloze 
urinoirs van keramisch materiaal. De kranen zijn van de hoogste kwaliteit en 
uitgerust met een moesserend mondstuk. Wastafels en douches worden voorzien 
van thermostatische kranen en spaardouchekoppen. De wastafels in de sanitaire 
kernen van de kantoren worden enkel voorzien van een koud water aansluiting.
Voor de productie van het sanitair warm water wordt gebruik gemaakt van de 
warmtepompen voor de basisverwarming, een kleine gascondensatieketel en 
elektrische weerstanden voor de piekverwarming tot 60° inzake legionella. Indien 
voldoende vraag aan sanitair warm water wordt de plaatsing van een zonne-
collector overwogen in de buurt van de voornaamste gebruikers.

ELEKTRICITEIT
In de technische zone onder de nieuwbouw is een hoogspanningslokaal met 
rechtstreekse buitentoegang opgenomen. In dezelfde strook zijn de isolatorcellen 
voor het distributiebdrijf en het gebouwbeheer gesitueerd. Aangrenzend is het 
laagspannings-schakelbord en de noodstroomgenerator met geluidsdemper 
voorzien. De rookgasafvoer wordt via de technische schacht doorgetrokken tot 
boven het dak van de nieuwbouw. 
Met de bedoeling het vermogen van de installatie te corrigeren installeren we per 
transformator een vaste condensator, en een automatische condensator voor het 
algemeen schakelbord. Dit alles met de obligate toegangen en ventilatievoorzieningen.
Als bijkomende voorziening in het middenspanningsnet  voorzien we de installatie 
van een noodstroomgenerator  die de volledige elektrische behoefte van UPS, de 
voorzieningen voor brandveiligheid, de beveiligingssystemen en het dataverkeer 
afdekt. Voor het datacenter wordt dit aangevuld met een batterijlokaal voor 
onmiddellijke overname van het datacenter.

Als basis voor alle laagspanningsvoorzieningen, wordt een algemeen schakelbord 
voorzien in de technische ruimte, aanpalend aan de transformatorcel, de 
noodstroomgroep en de ruimtes bestemd voor de installaties. Op dit verdeelbord 
wordt de bestemming van de kringen die in verbinding staan met de respectievelijke 
secundaire borden verzekerd, en voorziet in de schakeling tussen het normale net en 
het noodstroomnet in geval van het uitvalllen van het eerste. 
Vanaf het algemeen laagspanningsbord wordt de stroom per gebouw en per 
verdieping naar secundaire verdeelborden gestuurd, daarnaast ook naar de 
specifieke borden voor bijzondere technische installaties. Alle bekabeling van het 
algemeen verdeelbord naar de secundaire borden verloopt via technische schachten 
en kabelgoten in gegalvaniseerd staal in verhoogde vloeren en valse plafonds.
Per verdieping en per gebouwdeel worden twee secundaire verdeelborden voorzien 
: een voor de verlichting en een voor de overige stroomverdeling. Daarnaast worden 
aparte borden voorzien voor de distributie naar specifieke installaties.
De voorziene verlichting is van het type TL of LED met armatuur afhankelijk van 
het type plafond. De voorziene optiek is van het type “reflecterend aluminium” en 
de lampen hebben kleur 84. Ter aanvulling van de algemene verlichting wordt op 
bepaalde plaatsen gebruik gemaakt van ofwel individuele werkplek verlichting 
ofwel van down light verlichting met spaarlampen. In de technische ruimte en de 
buitenruimtes wordt verlichting gebruikt van het type IP 65 met de bekabeling 
afgeschermd in LHP buizen.
De gehanteerde verlichtingsniveaus stemmen overeen met de eisen zoals opgelegd 
in de screening van de waardering van kantoorgebouwen.
De gelijkvormigheidscoëfficient zal niet lager zijn dan 0.6. Het verlichtingsnet wordt 
uitgerust met een centraal beheerssysteem en een controlepaneel per verdieping 
dat toelaat de verlichting van de verschillende zones te regelen (automatisch, 
manueel, vanop afstand, met tijdsklok, met bewegingsdetectie, gekoppeld aan het 
alarmsysteem, enz.) Om energie te kunnen sparen, en ons bewust zijnde van de 
moeite die het kost om iedereen te sensibiliseren om op een rationele manier met 
verlichting om te springen in de kantoorruimtes, stellen we een systeem voor met 
diverse gebruiksparameters, programmeerbaar en aanpasbaar aan het gebruik van 
elke individuele dienst of ruimte. We hanteren hierbij het principe dat licht daar 
wordt gebracht waar nodig en in de juiste hoeveelheid. Concreet houdt dit dat de 
verlichtingsinstallatie aanpasbaar wordt uitgevoerd in functie van de layout van de 
kantoren (bv door het voorzien van een basisverlichting aangevuld met individuele 
werkplaatst verlichting).
We voorzien aanwezigheidsdetectie van de gebruikers (toegangscontrolesysteem 
of detectoren) in combinatie met een tijdsschakeling of manuele bediening. De 
aanwezigheidssensoren worden eveneens aangewend voor de sturing van de 
klimaat- en de ventilatieinstallaties.  Lokalen die slechts sporadisch licht vergen 
worden uitsluitend bediend met bewegingssensoren. 
De verlichting wordt onder verdeeld in drie catergorieën aangepast aan de specifieke 
behoeften :
• lineaire hoogrendementsverlichting met laag verbruik en elektronische  
 ontsteking in zones waar een hoog verlichtingsniveau is vereist
• verlichtingsarmaturen, type down light met spaarlampen voor kantoren,  
 gangen, inkomhallen en gemeenschappelijke ruimten
• oppervlakteverlichting IP65 voor technische ruimten en bergingen
 Voor de signalisatie- en oriëntatieverlichting wordt gebruik gemaakt van  
 LED technologie.

BRAND
Er wordt een alarmcentrale voorzien met branddetectie (detectoren in elke ruimte). 
In alle technische ruimtes worden alarmknoppen voorzien. 
Het gebouw wordt zoveel mogelijk gecompartimenteerd per verdieping. Het deel 
van de onderbouw met de studio’s en de facilitataire straat wordt volledig voorzien 
van een sprinklerinstallatie omdat dit compartiment zich over de volledige hoogte (3 

positie van eventuele afschermende elementen, … wordt zorgvuldig bestudeerd 
om een optimaal resultaat te realiseren.

2.7 Uitzendstudio’s
Enkele uitzendstudio’s op het niveau van de nieuwsdienst en de radio 
doorbreken dit raster. Deze studio’s staan als objecten los in de ruimte, met hun 
eigen plafondstructuur. Zij sluiten aldus niet aan op het balkenraster. Dit maakt 
het ook mogelijk om deze “clouds” te verplaatsen als ware het losse objecten in 
de ruimte.

3 GELIJKVLOERS EN ONDERBOUW
De gelijkvloerse verdieping bevat de meer publieke activiteiten, zoals 
eventruimte, auditorium, lunchruimte, … . Deze ruimten worden akoestisch 
gescheiden van de grote foyer.
Op de eerste ondergrondse verdieping worden dan de studio’s ondergebracht 
met bijhorende infrastructuur, o.a. regiekamers, decor, … . Deze ruimten 
doorbreken het raster.

3.1 Lucht- en contactgeluidisolatie: box-in-box principe
Om geluiden van buiten de studio’s volledig te weren, worden deze ruimten 
volgens het BOX-IN-BOX principe opgebouwd. Dit principe houdt in dat er 
een volledige ruimte wordt gerealiseerd die volledig is losgekoppeld van de 
structuur rondom:
- Bovenop de draagvloer wordt een zwaardere dekvloer  
 akoestisch opgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van  
 specifiekere contactgeluidisolerende oplossingen dan de traditionele 
contactgeluidisolerende folies, vb. 4cm rotswol, puntelastisch opgelegde 
vloeren, … . 
- De wanden worden op deze ontkoppelde dekvloer geplaatst. Deze  
wanden zijn zelfdragend, zodat geen contact nodig is met de achterliggende 
wanden. 
- Een isolerend plafond wordt aangebracht onder de balken. Dit 
plafond wordt ofwel gedragen door de wanden die op hun beurt op de dekvloer 
dragen. Op die manier wordt een perfecte ontkoppeling gerealiseerd. Ofwel 
wordt het plafond trillingsdempend bevestigd aan de balken.

 Afhankelijk van de gevraagde kwaliteit voor de verschillende typen van ruimten 
worden deze principes in meer of mindere mate doorgetrokken.

3.2 Gevelisolatie
Door de naar geluidsisolatie meest kritische ruimten volledig binnen het 
gebouw onder te brengen, niet grenzend aan de buitenruimte, wordt hinder van 
buitenaf vermeden. Stoorgeluiden kunnen door de bijkomende ontkoppeling 
van het box-in-box redelijkerwijs buiten gehouden worden.

3.3 Installatielawaai
In deze uiterst gevoelige ruimten, zal extra aandacht worden besteed aan de 
mogelijke hinder tgv installatielawaai.
3.4 Ruimteakoestiek
Elk type ruimte/studio vraagt zijn eigen specifieke voorzieningen inzake 
ruimteakoestiek. Hierbij wordt ook specifieke aandacht geschonken aan:
- Een breedbandige ruimteakoestiek, waarbij ook voor de lage 
frequenties voldoende absorptie wordt voorzien.
- Een flexibele akoestiek, voor de ruimten waar dit specifiek werd 
gevraagd. (bv. Marconi)
- Flutterecho’s, dit zijn nadelige laattijdige reflecties die duidelijk 
waarneembaar en dus als storend ervaren worden. Deze flutterecho’s worden 

CO
ND

EN
SO

R

VE
RD

AM
PE

R

WARMTEPOMP(EN)

WARME BUFFER(S)

WARMWATER
WARMTEWISSELAAR(S)

WARMWATER
WARMTEWISSELAAR

DRYCOOLER(S)

WARMTEPOMP(EN)

KOUDE BUFFER(S) IJSACCUMULATOR
KOUDWATER

WARMTEWISSELAAR(S)

BUFFER(S) CHILLER(S)KOLLEKTOR(EN) IJSWATER 

PRINCIPE AANSLUITING STATISCHE KOELPLAFONDELEMENTEN

ON/OFF

ON/OFF FLEXIBEL

COLLECTOR

CHILLER(S)

AFVOERLUCHT

VB KB

-+

Fi

Fi

GD

VERSELUCHTNAME

GR

GD

GD

D

GD

Ve

WW

GR

PULSIE

EXTRAKTIE

NIVEAU +9

PRINCIPE LUCHTBEHANDELINGSGROEPEN

WKK BUFFER WKK KOLLEKTOR(EN) WARMWATER 

ENERGIEPALEN

HORIZONTAAL LEIDINGEN NET

KELDERPLAAT BETON

Ve

NIVEAU +7/+8

NIVEAU -3

NIVEAU -5

NVB

+

GD

GD

Fi

Ve

Fi

Ve

GD

GD

GR

VERSELUCHTNAME

AFVOERLUCHT

EXTRAKTIE

PULSIE

LBVB KB

-+

D NVB

+

INLEESCEL (RUIMTE M3) (Schaal: 1/25)  GRONDPLAN

90m³/h

PULSIE LUCHT

PULSIE WERVELROOSTER

KOELWATER 15/17°C

WARMWATER 40/30°C

AKOESTISCHE FLEXIBEL

VARIABEL DEBIET
REGELKLEP

3-FASIGE BUSBAR

1 STOPCONTACTBLOK AFGEMONTEERD ONDER
WERKTAFEL (6 STOPCONTACTEN PER BLOK/KRING)

STATISCH KOELPLAFONDELEMENT
(TYPE BV.: KRANTZ SKS-4/3(DUO)

(±2,7m²)

ROOKDETECTIE

90m³/h

EXTRACTIE ROOSTER

AKOESTISCHE FLEXIBEL

EXTRACTIE LUCHT

VARIABEL DEBIET REGELKLEP

VISUEEL BRANDALARM

CONSOLIDATION POINT MET
8 RJ45 OUTLETS PER POINT

(AAN PLAFOND)

LED LIJNVERLICHTING

LED-SPOT LED-SPOT

KLEINE UITZENDSTUDIO AUDIO (RUIMTE M2) (Schaal: 1/25)  GRONDPLAN

75m³/h75m³/h
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PULSIE WERVELROOSTER PULSIE WERVELROOSTER

KOELWATER 15/17°C

WARMWATER 40/30°C
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REGELKLEP

75m³/h75m³/h

EXTRACTIE ROOSTER
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CONSOLIDATION POINTS MET
8 RJ45 OUTLETS PER POINT
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3-FASIGE BUSBAR

2 STOPCONTACTBLOKKEN AFGEMONTEERD ONDER
WERKTAFEL (6 STOPCONTACTEN PER BLOK/KRING)

LED LIJNVERLICHTING LED LIJNVERLICHTING

EXTRACTIE ROOSTER

AKOESTISCHE FLEXIBEL

LED-SPOT

STATISCH KOELPLAFONDELEMENT
(TYPE BV.: KRANTZ SKS-4/3(DUO)

(±4,1m²)

STATISCH KOELPLAFONDELEMENT
(TYPE BV.: KRANTZ SKS-4/3(DUO)

(±4,1m²)

verdiepingen) van het gebouw uitstrekt. 
In de technische ruimten wordt een gepast brandblussyteem voorzien, als ook in de 
nabijheid van elektrisch borden. 
Het bluswaternet wordt aangesloten op het stadswaternet. Drukverhogingsgroepen 
zorgen voor de benodige drukken op alle plaatsen in het nieuwe gebouw.
De parking is plaatselijk uitgerust met een gasdetectiesysteem zodat LPG-wagens 
gebruik kunnen maken van de aanwezige parkeerfaciliteiten. Verder is de parking 
voorzien van een ontrokingsinstallatie waarbij verse lucht wordt aangevoerd op 
elke verdieping via de inrijhellingen kant Koningin Elisabethlei en de lucht wordt 
afgevoerd via ventillatieschacht aan de achterzijde van de parking. 

INBRAAK – TOEGANGSCONTROLE
Het gebouw wordt uitgerust met een inbraak-alarm met bewegingsdetectoren 
en centraal beheerssysteem dat rechtstreeks in verbinding staat met de 
veiligheidsdiensten en de politie. Bijkomend wordt een gesloten cameracircuit 
gepland in de toegangszones en de gangen. 
Bovendien ondersteunen de functionele zoneringen van het gebouwen ervoor dat 
op eenvoudige wijze een performante beveiligingsstrategie kan uitgewerkt worden.

DATA – TELEFONIE
Het gestructureerd doch flexibel databekabelingsysteem wordt opgebouwd uit 
voornamelijk:
• hoofddatalokaal (building distributor) met de nodige rack’s.
• distributiedatalokalen (floor distributor) met de nodige rack’s met   
 patchpanelen.
• verticale bekabeling of backbone bekabeling.
• horizontale bekabeling.
• consolidatiepoints.
• werkplekaansluitingen.
 Een overzicht van deze componenten is weergegeven in onderstaand  
 blokschema:

In de datalokalen worden de datarack’s slechts voor de helft uitgerust 
met patchpanelen. De andere helft wordt vrijgelaten hetzij voor actieve 
netwerkcomponenten, hetzij tefoonpatchpanelen, hetzij reserveruimte.
De verticale bekabeling of backbone bekabeling bestaat uit glasvezelbekabeling 
die de verbindingen tussen de building distributor en de floor distributors en de 
floordistributors onderling realiseren ten behoeve van dataverkeer.
De horizontale bekabeling betreft de werkplek- en overige aansluitpunten voor 
eventuele printers, WLan en mogelijke GBS (gebouwbeheer) aansluitingen. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen aansluitpunten voor data, telefonie en 
gebouwbeheersystemen.
De universele bekabeling is gebaseerd zijn op 4 pair, Twisted pair (TP), Cat6 (Class E) 
kabel met RJ45-aansluitmateriaal, zoals deze omschreven zijn in de ISO/IEC11801 
2e editie:2002, en de TIA/EIA 568B standaard..
Boven het plafond of onder een verhoogde vloer worden consolidatiepoints 
geïnstalleerd vanwaar flexibel de netwerkkabels vertrekken waar ze 
nodig geacht worden. Deze aansluitingen kunnen gebruikt worden voor 
zowel het netwerkinfrastructuur, als voor eventuele draadloze systemen, 
gebouwbeheersystemen en eventuele bewakingscamera’s.
Ieder aansluitpunt wordt steeds afzonderlijk doorbekabeld tot aan zijn respectievelijk 
datarack. De maximum lengte van de kabel tussen het inprikpunt en het datarack 
bedraagt maximum 90 meter.
De bekabeling van de netwerkinfrastructuur wordt in de daarvoor bestemde 
voorzieningen aangebracht (kabelbanen, wandgoten, energiezuilen…). Bij de aanleg 
van de netwerkinfrastructuur worden de richtlijnen, weergegeven in de EIA/TIA 
569 en de EN 50174 met betrekking tot kabel- en wandgoten, nageleefd.

De centrale dataroom is gesitueerd op verdieping + 7 van de toren. De ligging is 
vrij centraal tussen alle gebruikers, in veilig want niet in de kelder, niet onder het 
dak en niet rechtstreeks van buiten toegankelijk.

principeschema technieken

principeschema uitzendstudio

principeschema inleeszaal
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HVAC

ALGEMEEN CONCEPT

Het algemeen concept van de HVAC-installaties dient in alle opzichten te 
beantwoorden aan de uitgangspunten zoals zij vermeld zijn in het PvE, 
namelijk:  modulariteit  / uniformiteit / multifunctionaliteit / flexibiliteit / 
bedrijfszekerheid / duurzaamheid.
Om aan deze eisen te voldoen, wordt een concept uitgewerkt dat hoofdzakelijk 
geënt is op volgende principes:
• Basisverwarming met statische verwarmingselementen op 
lage warmwatertemperatuur (bvb. 50/40°C) d.m.v. stralingselementen of 
klimaatplafond.
• Bijverwarming door de ventilatielucht en eventueel 
naverwarmingsbatterijen eveneens op lage warmwatertemperatuur.
• Basiskoeling met statische stralings-/convectiekoelelementen 
op hoge koelwatertemperatuur (bvb. 15/17°C) d.m.v. stralingselementen of 
klimaatplafond.
• Bijkomende koeling door de koelbatterijen in de ventilatielucht.
• Warmterecuperatie op de ventilatielucht in de 
luchtbehandelingskasten en in de meeste luchtbehandelingskasten ook 
vochtrecuperatie.
• Productie van warmte deels door middel van warmterecuperatie op 
koelsystemen voor datacenters en ruimtes met hoge permanente koellasten, 
deels door middel van lucht/water warmtepompen, deels door middel 
van water/water warmtepompen (aangesloten op energiepalen en op een 
horizontaal energiewisselaarsysteem) en deels door warmtekrachtkoppeling 
(WKK).
Mogelijkheid tot koeling door middel van free cooling.
Zowel de productie- als distributiesystemen worden opgedeeld enerzijds 
volgens de bron van warmte en koude en anderzijds volgens de specifieke 
bestemming verwarming, droge koeling, latente koeling (ontvochtiging) en 
proceskoeling (datacenters).

WARMTE- EN KOUDEPRODUCTIE

WARMTEPRODUCTIE

Vooreerst dient gesteld dat de warmtebehoefte zeer laag en zeer variabel is 
en gekoppeld is aan de heersende buitentemperatuur en aan de bezetting van 
het gebouw.
De actuele normen inzake energieprestaties zoals hoge isolatiewaarden 
voor de buitenschil enerzijds en de specifieke thermische eigenschappen 
van een omroepcentrum als de VRT met hoge warmtelasten door 
productieactiviteiten en een behoorlijke behoefte aan ventilatielucht 
anderzijds bieden opportuniteiten om de productie van warmte en koude te 
combineren of althans enige synergie te bekomen.
De globale warmtebalans, weliswaar in te leveren piekvermogen, toont 
aan dat de koudebehoefte van het complex meer is dan het dubbele van de 
warmtevraag.
Het gelijktijdig optreden van deze pieken is uiteraard uitgesloten maar men 
kan wel stellen dat er altijd een hoeveelheid “afvalwarmte” beschikbaar zal 
zijn afkomstig van de koelprocessen van de datacenters en andere ruimtes 
waar een permanente koeling nodig is.
Deze warmte is vrij beschikbaar maar in potentie afhankelijk van de 
koelbehoefte en kan naargelang de situatie (winter – zomer) aangewend 
worden voor verwarming of afgevoerd worden naar de buitenlucht via 
drycoolers.
Deze warmtebron is onregelmatig beschikbaar en zal soms ontoereikend zijn 
en wordt bijgevolg aangevuld met systemen die ook onafhankelijk van elkaar 
kunnen functioneren, namelijk een warmtekrachtkoppelingsinstallatie 
(die tegelijk elektriciteit produceert), lucht/water warmtepompen 
en water/water warmtepompen aangesloten op energiepalen (een 
gesloten verticaal energiewisselaarsysteem) en een gesloten horizontaal 
energiewisselaarsysteem aangebracht in de onderste vloerplaat van het 
gebouw.
De lucht/water warmtepompen hebben een goede COP bij luchttemperaturen 
tussen +15°C en +5°C, bij lagere buitenluchttemperaturen hebben zij een 
lager rendement en bij te negatieve temperaturen is een ontdooiingcyclus 
nodig.
De water/water warmtepompen hebben de facto geen probleem met lage 
buitentemperaturen vermits de bodemwarmte beschikbaar is. Deze is echter 
niet onuitputtelijk en op termijn dient een thermische balans in de bodem te 
worden gebracht en dit kan door middel van het terug injecteren van warmte 
afkomstig van de koelprocessen in het gebouw.
Het optimaliseren van deze warmteproducenten is mogelijk door 
een doorgedreven automatisering die gebaseerd is op een zorgvuldig 
energiebeheersysteem alsook een bedrijfszekerheid die stoelt op redundantie 
en capaciteitsbeheer.

KOUDEPRODUCTIE

De koudeproductie voor het omroepcentrum is gebaseerd op een koelsysteem 
met water als voornaamste energiedrager om volgende redenen:
• water is een veel betere energiedrager dan lucht
• de koelsystemen in de ruimtes zijn vooral gebaseerd op statische 
elementen met koelwater
• er is een hoge permanente koellast aanwezig voor 
productiedoeleinden (datacenters, studio’s, regiekamers, …)
• er is de mogelijkheid om de overtollige warmte te recupereren 
indien gewenst
• de overtollige warmte kan in de zomer gestockeerd worden in de 
energiepalen en het horizontaal warmtewisselaarsysteem
Naar analogie met de warmteproductie worden verschillende systemen 
toegepast:
• IJswatermachines (bvb. 10/15°C) die in eerste instantie koelwater 
leveren aan de datacenters en hun restwarmte kunnen afstaan aan de 
verwarmingssystemen of afvoeren via drycoolers.
• Free cooling via de warmtewisselaars, aangesloten op de 
energiepalen en het horizontaal energiewisselaarsysteem, kan geleverd 
worden zolang de bodemwarmte dit toelaat.
• De warmtepompen aangesloten op de energiepalen en het 
horizontaal energiewisselaarsysteem kunnen ook omgeschakeld worden als 
ijswatermachines en hun warmte afvoeren hetzij in het warmwatercircuit 
hetzij naar de drycoolers.
• De lucht/water warmtepompen worden in de zomer omgeschakeld 
en functioneren als ijswatermachines en voeden de koude buffers (waaronder 
een ijsaccumulator).
Tenslotte worden luchtgekoelde ijswatermachines voorzien om 
piekbelastingen op te vangen en redundantie te leveren t.o.v. de andere 
koelsystemen.
Het koelwater zal geproduceerd worden op verschillende temperatuurregimes 
met specifieke bestemming:
• 6/11°C zomerkoeling: koelbatterijen in 
luchtbehandelingskasten en ontvochtiging (afvoeren latente warmte)
• 10/15°C specifieke ijswaterregime met beperkte (tot geen) 
ontvochtiging voor proceskoeling datacenters
• 15/17°C voor statische koelelementen

WARMTE- EN KOUDEDISTRIBUTIE

Het distributiesysteem van warmte en koude wordt opgedeeld in 
verscheidene waterregimes en leidingnetten.
De opdeling van de kringen zal gebeuren per gebouwdeel en per functiezone.
De leidingen naar de eindeenheden verlopen hoofdzakelijk in schachten en 
aan de plafonds naargelang de toepassing.
De lokale distributie is hetzij met een ringleiding of een gridsysteem met 
overdimensionering van de leidingdiameters om flexibiliteit en modulariteit 
te bekomen. Op regelmatige afstanden worden afsluitkranen voorzien en 
instelbare debietregelkranen.
De leidingen zijn sectioneerbaar per verdieping en per zone.
VERWARMING EN KOELING VAN DE RUIMTES
Inkomhal
Basisverwarming met vloerverwarming. Koeling met vloerkoeling en 
ventilatielucht in variabel debiet.
Event- publieksruimte, meeting en training rooms, auditorium
Basisverwarming en -koeling door middel van klimaatplafonds of statische 
koelelementen aan plafond. Bijkomende koeling door middel van de 
ventilatielucht met VAV-regeling i.f.v. de bezetting met CO2-detectie.
Lunchroom – keuken
Basisverwarming en -koeling van de lunchroom met klimaatplafond of 
statische koelplafondelementen of vloerverwarming/-koeling, aangevuld 
met gekoelde of verwarmde lucht tijdens de lunchperiodes. De keuken wordt 
uitgerust met inductiedampkappen boven de kookblokken.
Studiozones
Koeling met statische koelplafondelementen (bvb. Krantz SKS of equivalent 
aan plafond). Aanvullende koelcapaciteit beschikbaar via de ventilatielucht 
i.f.v. de bezetting, VAV met naverwarming.
Facilitaire ruimtes rond de studio’s
Basisverwarming en -koeling met klimaatplafond. In ruimtes met hogere 
koellasten (bvb. make-up) bijkomende koeling met verhoogd luchtdebiet.
Datacenters
In row cooling met koelwater 10/15°C systemen APC of gelijkwaardig. N+1 
opstelling van de in row coolers per vleugel.
Hot aisle en cold aisle compartimentering van de servers. N+1 opstelling van 
alle distributiesystemen, collectoren, leidingen, buffervaten, pompen, enz. 
Redundantie op de koelproductie.
Parkeergarages (ondergronds)
Open buitenruimte: geen verwarming, noch koeling voorzien; wel eventueel 
sneeuwvrij houden van inrijhelling met elektrische vloertracing.

Magazijnruimtes

De magazijnen met ruimtetemperatuur van 18°C worden verwarmd door 
middel van stralingspanelen aan het plafond.
De opslagplaatsen voor fotografisch materiaal waar bijzondere eisen zijn i.v.m. 
temperaturen (12°C ± 3°C of 6°C ± 2°C) en RV (tussen 10 % en 55 %) worden 
geklimatiseerd met afzonderlijke verdamperkoelers in de ruimte (directe 
expansie) aangesloten op een koelcentrale met meerdere compressoren 
(inverterregeling) en luchtcondensoren met aanzuig en afblaas in de parking.
De vochtregeling gebeurt met individuele absorptiedrogers in de ruimtes 
(bvb. Munters MLT) en indien nodig bevochtiging met elektrische 
stoombevochtigers of ultrasoonbevochtigers.
Gebouwtechnische ruimtes
Ruimtes voor gebouwtechnieken (onderstation, HS, LS-lokalen, …) 
worden naargelang de toepassing en warmtelast natuurlijk of mechanisch 
geventileerd met extractie en toevoer van buitenlucht.
De ateliers worden voorzien van basisverwarming met stralingspanelen aan 
het plafond. De (top)koeling zal gebeuren met de ventilatielucht met verhoogd 
debiet i.f.v. de warmtelast. Bovendien worden lokale afzuigsystemen voorzien 
voor activiteiten waarbij dampen (verf, solventen, houtbewerking) kunnen 
ontstaan.
Cluster ‘Media’, ‘Radio’, ‘Nieuws – Actua – Sport’, ‘Productiehuis Televisie’, 
‘Technologie en Operaties’
Basiskoeling door middel van statische koelelementen aan het plafond. Aan 
de gevelzones met beglazing kan het systeem ook de verwarming leveren. 
Ventilatie met VAV-regeling i.f.v. de bezetting met aanwezigheidsdetectie.
Cluster ‘Beleid, HR en Algemene diensten’
Basisverwarming en -koeling door middel van statische koelelementen aan 
het plafond of klimaatplafond. Bijkomende koeling en verwarming door de 
ventilatielucht met naverwarmingsbatterijen.
Controlecentrum
Basiskoeling door middel van statische koelelementen aan het plafond. Aan 
de gevelzones kan het systeem ook de verwarming leveren. Bijkomende 
koeling mogelijk met VAV-regeling i.f.v. de bezetting.
VENTILATIE
De ventilatie van de gebouwen en ruimtes wordt geleverd door meerdere 
luchtbehandelingskasten met elk hun specifieke bestemming en 
samenstelling.

 
De luchtbehandelingskasten zijn modulair opgebouwd, voldoen aan de 
Europese kwaliteitseisen en normen en dienen Eurovent gecertificeerd te 
zijn.
De luchtkwaliteit wordt geleverd zoals gevraagd in het PvE:
• Ruimtes IDA 2: 45 m³/h per persoon volgens maximum bezetting 
per lokaal
• Ruimtes IDA 3: 29 m³/h per persoon volgens maximum bezetting 
per lokaal en/of 2 m³/h/m² voor ruimtes niet bestemd voor menselijke 
bezetting
Alle luchtbehandelingskasten en ventilatiesystemen met uitzondering van de 
afzuigventilatoren van de dampkappen in de keuken worden uitgerust met 
een warmte(-koude)recuperatiesysteem.
In principe worden naargelang de toepassing twee recuperatiesystemen 
toegepast:
• Platenwisselaars met thermische rendementen tot 75 % waar 
de extractielucht voor geur- of vochthinder kan zorgen bvb. lunchroom, 
werkplaatsen, magazijnen, studio’s.
• Roterende warmtewisselaars (warmtewiel) voor de andere 
ruimtes zoals kantoren, productieruimtes, enz.
De roterende warmterecuperatoren zullen ook (hygroscopisch) voorzien zijn 
om vochtterugwinning te realiseren.
De luchtbehandelingskasten worden tevens volledig uitgerust met alle 
elementen om temperatuur, vochtgehalte en luchtkwaliteit (filtering) te 
waarborgen die in de ruimtes gevraagd worden:
• Zakkenfilters F7 of F9
• Voorverwarmingsbatterijen
• Koelbatterijen
• Naverwarmingsbatterijen (centraal of lokaal)
• Bevochtigers (i.g.v. energierecuperatie d.m.v. platenwisselaars)
De luchtbehandelingskasten worden binnen het gebouw opgesteld in 
specifiek daartoe bestemde onderstations, met toegankelijkheid voor 
onderhoud en vervanging.
De ventilatoren zijn van het type plug fan zonder riemoverbrenging, noch 
slakkenhuis en worden allen uitgerust met een frequentiegestuurde motor.
De aerolische onderstations situeren zich hoofdzakelijk op niveau -1 (voor de 
functies op het niveau -1 en op de gelijkvloerse verdieping) en op niveau +7 
(voor de kantoorfuncties).
De verseluchtname en afblaaslucht voor de luchtbehandelingskasten op 
niveau -1 gebeurt via grote plenums met buitenmuurroosters die uitgeven in de 

patio’s en telkens op een andere oriëntatie; voor de luchtbehandelingskasten 
op niveau +7 gebeurt dit via plenums met buitenmuurroosters in elk van de 
vier torens en telkens op een andere oriëntatie.
Op alle kanalen die op de luchtgroepen aansluiten, worden geluidsdempers 
voorzien om het ventilatorgeluid te absorberen.
Ook op de doorgangen van de kanalen in de wanden van de studio, 
regiekamers, inleescellen, m.a.w. alle ruimtes met strenge akoestische 
eisen, worden ook geluidsdempers voorzien om geluidsoverdracht via de 
kanaalnetten te voorkomen.
De luchtverdeling pulsie en extractie gebeurt in hoofdzaak met zichtbaar 
opgehangen gegalvaniseerde kanalen voorzien van gemotoriseerde 
brandkleppen waar nodig om de brandcompartimentering te beschermen.
Kanalen voor afvoer van vochtige lucht (bvb. dampkappen keuken) worden 
in RVS uitgevoerd en geïsoleerd met een brandwerende bekleding conform 
het KB.
In de magazijnen en werkplaatsen worden de kanalen zichtbaar aan het 
plafond gemonteerd en voorzien van kanaalroosters en/of wervelroosters.
Voor de grote studio’s, inkom en publieke ruimtes wordt de pulsielucht via 
specifieke wervelroosters in de ruimtes ingebracht en extractie gebeurt 
d.m.v. kanaalroosters of wandroosters.
In het auditorium wordt de inblaaslucht onder de stoelen ingebracht via 
speciale roosters.
De inplanting van kanalen en roosters zullen een bepaalde modulatie volgen.
De eindeenheden worden individueel of per groep voorzien van een VAV-
debietregelaar met voldoende range om debietvariaties toe te laten en de 
flexibiliteit te waarborgen.
De kanalen worden in beperkte mate overgedimensioneerd om in combinatie 
met de instelbare debietregelaars de opdeelbaarheid en herindeling van 
ruimtes toe te laten of eventuele wijzigingen in densiteit van bezetting te 
kunnen opvangen.
De ventilatie van de ruimtes wordt vraaggestuurd voorzien naargelang 
het geval door middel van CO2-detectoren, aanwezigheidsdetectie of in 
combinatie met bediening van de verlichting.
De aerolische installaties moeten beantwoorden aan het KB 12/07/2012 
ter voorkoming van brand en worden derhalve voorzien en uitgerust voor 
hoogbouw conform dit KB.

AUTOMATISCHE REGELING EN ELEKTRICITEIT VOOR HVAC

Alle onderstations worden uitgerust met elektrische borden en DDC-
controlekasten voor de automatisering.
Het deel van de installaties dat bij externe stroompanne in dienst moet blijven 
(bvb. datacenters), zal op noodstroom aangesloten worden. De redundantie 
voor delen van de installaties wordt ook op niveau van de elektrische borden 
en controlekasten doorgetrokken.
De lokale controleborden bezitten hun eigen autonome regeling met 
processor(s) en I/O-kaarten waarmee de regelorganen en fieldapparatuur 
van de onderstations geregeld wordt. Via netwerkkabels, voor bepaalde 
kritische installaties redundant uitgevoerd, worden de processors met elkaar 
verbonden alsook met de lokale controllers in de diverse ruimtes van het 
gebouw waarop lokale voelers en stelorganen gekoppeld en geregeld worden.
Bovenop dit systeem wordt een gebouwenbeheersysteem (GBS) voorzien 
waarop door middel van dynamische beelden de werking van de verschillende 
installaties, hun parameters en alarmen kunnen gevisualiseerd worden.
Op deze centrale zullen ook de energieverbruiken (calorietellers, 
kWh-meters, watertellers, enz.) geregistreerd worden en middels een 
energiemanagementpakket kunnen beheerd worden.
Zoals vermeld in het PvE kunnen op deze GBS-centrale nog andere niet HVAC 
gerelateerde technieken geïntegreerd worden.
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PROJECTPLANNING

Hierna is in GANTT-formaat een eerste mogelijke streefplanning weergegeven 
voor zowel de studieopdracht als voor de realisatie van het volledige project, 
maximaal rekening houdend met de timing en doorlooptijden uit het bestek.

We benadrukken dat dit een eerste benadering is op basis van de momenteel 
beschikbare info en eigen ervaring, en dat de uiteindelijke planning in een 
latere fase zal verder opgesteld en geoptimaliseerd worden in overleg met 
de opdrachtgever, rekening houdend met de verdere inzichten, interne 
planningen, desiderata mbt de datum van ingebruikname etc. Onze hierna 
volgende beschouwingen zullen desgevallend dan geoptimaliseerd/
bijgestuurd worden.
DOORLOOPTIJDEN STUDIEOPDRACHT EN GOEDKEURINGSPROCEDURES
In onze voorgestelde planning zijn de andere opgegeven data en doorlooptijden 
zoveel mogelijk gerespecteerd en dit zowel voor zowel de studie- als de 
uitvoeringsfase. Tevens zijn de nodige termijnen voor goedkeuring, bijsturing, 
standstill, etc inbegrepen voor zover deze momenteel ingeschat kunnen 
worden.
Dit betekent dat in de doorlooptijden van de verschillende onderdelen 
van de studiefase telkens rekening is gehouden met termijnen voor 
evaluatiemomenten en goedkeuringen door de opdrachtgever, te weten 10 à 
20 werkdagen, afhankelijk van de fase.
INTEGRATIE ANDERE WERKEN EN LEVERINGEN VRT
Uit hoofdstuk 5 van het bestek “VOOROPGESTELDE PLANNING” begrijpen 
wij dat het wenselijk is dat het gebouw in gebruik genomen kan worden 
in juni 2021, rekening houdende met een voorafgaande uitrusting van de 
mediafaciliteiten en productieuitrusting én rekening houdende met de 
inhuizingsperiode van de VRT zelf.
Hiertoe is voorzien om de werken voor het gebouw te beëindigen tegen april 
2020.
AANZET TOT PROJECTPLANNING
De aannames en resultaten van het huidige eerste voorstel zijn de volgende:
INSTALLATIE WERKZAAMHEDEN
Op basis van de intenties uit het bestek veronderstellen we een start van de 
ontwerpopdracht begin augustus 2015.
VOORONTWERP
Rekening houdende met een al dan niet grondige bijsturing van het 
wedstrijdontwerp en de in het hoofdstuk 5 van het bestek “VOOROPGESTELDE 
PLANNING” gesuggereerde doorlooptermijnen voor de daaropvolgende fase 
voorontwerp, menen we dat aldus het voorontwerp ingediend kan worden in 
december 2015 met daaropvolgende goedkeuring van het voorontwerp door 
VRT in januari 2016.
Doorlooptijd: 90 werkdagen + 20 werkdagen goedkeuring
DEFINITIEF ONTWERP
Het definitief ontwerp kan worden ingediend in april 2016 met daaropvolgende 
goedkeuring van het definitief ontwerp door VRT in mei 2016, gevolgd door 
de opmaak, samenstelling en indiening van het vergunningsaanvraagdossier. 
(vergunningsaanvraagdossier klaar, rekening houdende met intermediaire 
goedkeuring, in juni 2016)
Doorlooptijd: 60 werkdagen + 20 werkdagen goedkeuring + 30 
werkdagen opmaak vergunningsdossiers

In de planning is tevens rekening gehouden met de mogelijke dossiers voor 
afwijkingsaanvraag (gezien gedeelte rook- en warmteafvoer en sprinkler). 
Deze kunnen – na de goedkeuring van het VO – simultaan in de periode DO 
worden opgemaakt en ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
De goedkeuring op deze afwijking door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
dient toegevoegd bij de indiening van het uiteindelijke vergunningsdossier.
INDIENEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Rekening houdende met voorgaande alsook het voorafgaandelijk 
bekomen van een afwijking tov de basisnormen brandveiligheid bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (indien van toepassing), kunnen de 
vergunningsaanvragen ingediend worden in september 2016.
De vergunning wordt aldus normaliter bekomen eind maart 2017.
UITVOERINGONTWERP
Het uitvoeringsontwerp met het bijhorende aanbestedingsdossier kan 
worden ingediend in november 2016 met daaropvolgende nazichtperiode 
door de VRT. Vervolgens is er een (reserve)periode voorzien voor gebeurlijke 
aanpassingen, gevolgd door de definitieve goedkeuring door de VRT in maart 
2017.
Het definitief aanbestedingsdossier is klaar voor publicatie in maart 2017, op 
het moment dat ook de vergunning zou bekomen zijn (indien noodzakelijke 
voorwaarde).
Indien de vergunning géén noodzakelijke voorwaarde is om tot publicatie 
over te gaan en de gebeurlijke aanpassingen aan het aanbestedingsdossier 
zijn beperkt, dan kan ook vroeger aangevangen worden met de 
aanbestedingsprocedure.
Doorlooptijd: 120 werkdagen + 20 werkdagen nazicht
+ 50 werkdagen (reserve) voor gebeurlijke aanpassingen + 10 werkdagen 
goedkeuring
AANBESTEDING

Verder is in de huidige planning een klassieke realisatiemethodiek 
verondersteld.
De doorlooptijden van de aanbesteding zijn hierbij deze in overeenstemming 
met de gebruikelijke procedures conform de wetgeving overheidsopdrachten, 
incl. de nodige voorzieningen voor “stand-still”, etc.

Aldus kunnen de werken worden gegund aan de aannemer in juni 2017.

Noot:
De planning gaat ervan uit dat gewerkt wordt met één algemene aannemer 
zoals opgenomen in het bestek. Bij gebeurlijke opsplitsing in loten/percelen, 
dan gebeurt dit onder pilotage van één van de betrokken aannemers en 
worden deze loten (bij voorkeur) gezamenlijk aanbesteed.

Onafhankelijk van de al dan niet opdeling in loten, pleiten wij er als 
ontwerpteam in het belang van het project voor dat in alle geval het ontwerp 
als één geheel wordt afgewerkt en dan bij voorkeur in zijn geheel (in één of 
meerdere loten) wordt gegund. Op die wijze bent u als Opdrachtgever niet 
alleen verzekerd van een geheel gecoördineerd ontwerpdossier, maar beschikt 
ook de algemene aannemer/pilootaannemer over de nodige middelen om 
zijn uitvoeringscoördinatie correct in te schatten en uit te kunnen voeren, 
waardoor bijkomende kosten, termijnen, … ten gevolge onduidelijkheden, 
ongekende factoren, … worden vermeden.
UITVOERING DER WERKEN
Rekening houdende met een opstartperiode van 30 kalenderdagen kunnen de 
werken aldus aanvatten begin augustus 2017.
De voltooiing van de bouwwerken is voorzien tegen april 2020, zodat kan 
aangevat worden met de andere werken en leveringen VRT volgens het door 
de VRT opgegeven tijdsschema.

Noot:
In deze planning is voorlopig abstractie gemaakt van een gebeurlijke 
voorafgaandelijke afbraak van het huidige parkeergebouw.
WAARBORG
De waarborgperiode voor de uitvoering van de bouwwerken beloopt 2 jaar, 
van april 2020 tem april 2022.
UITVOERING ANDERE WERKEN EN LEVERINGEN VRT
De binneninrichting door de VRT kan aldus starten zoals voorzien door de 
VRT in april 2020 en loopt tot september 2020, gevolgd door een periode voor 
uitvoering van de mediafaciliteiten en productieuitrusting (tot april 2021).
INHUIZING – INGEBRUIKNAME
Zodra de binneninrichting is beëindigd (september 2020), start simultaan een 
periode voor inhuizing door de VRT die loopt tot juni 2021.
Rekening houdend met een termijn voor inhuizing door VRT, leidt de huidige 
eerste benadering van de projectplanning aldus tot de mogelijke volledige 
ingebruikname van het project in juni 2021 zoals vooropgesteld.
DEFINITIEVE PROJECTPLANNING
DEFINITIEVE PLANNING ONTWERP
De definitieve ontwerpplanning zal in samenspraak met de Opdrachtgever 
worden besproken in de startfase van de opdracht en dit op basis van:
• De verificatie van de basisgegevens;
• De door de Opdrachtgever gewenste planning en fasering en 
evaluatie op basis van de ervaring van het team; (gebeurlijke voorafgaande 
afbraak parkeergebouw)
• De verdere opsplitsing van alle activiteiten in deeltaken, aangepast 
aan de specifieke kenmerken van het project. De termijnen voor deze deeltaken 
dienen dan als maatstaaf voor de voortgangscontrole van de activiteit zelf;
• Het toevoegen van mijlpalen en kritische data (i.v.m. beslissingen 
van de overheid betreffende vergunningen, subsidies etc.) in overleg met de 
Opdrachtgever en andere betrokken partijen;
• Het afstemmen van de planning op de definitieve 
aanbestedingsprocedures;
• De optimalisatie van de planning via kritieke pad analyse.

Tijdens het verdere verloop van de opdracht zullen gebeurlijke afwijkingen 
op deze ontwerpplanning worden geanalyseerd samen met de betrokken 
partijen. De nodige maatregelen tot correctie zullen worden voorgesteld en 
opgevolgd.
DEFINITIEVE PLANNING UITVOERING DER WERKEN
De basisplanning “uitvoering”, toe te voegen aan de bestekken, zal worden 
opgesteld op basis van o.a. volgende factoren:
• De vooropgestelde (al dan niet gefaseerde) ingebruikname van het 
project (zie ook verder);
• De moeilijkheidsgraad van de werken;
• Al dan niet uitvoering d.m.v. een algemene aanneming, 
pilootaannemingen of d.m.v. gecoördineerde aannemingen van percelen.

De gedetailleerde uitvoeringsplanning wordt dan verder opgesteld door de 
aannemer(s) op basis van de opgelegde basisplanning.

Tijdens het verdere verloop van de uitvoering zullen gebeurlijke afwijkingen 
op deze uitvoeringsplanning worden geanalyseerd samen met de betrokken 
partijen. De nodige maatregelen tot correctie zullen worden voorgesteld en 
opgevolgd.

topic  # 10

stabiliteit
 
1 INLEIDING
1.1 Situering en beschrijving
Het perceel bevindt zich op de terreinen van de VRT en is ingepland ingeplant 
in de nabijheid van de huidige gebouwen.
Het betreft een toren van 12 verdiepingen die verzonken is in de ondergrond, 
waarvan, – gezien de variabele maaiveld-hoogte, – 3 tot 5 bouwlagen onder 
de grondondergronds zijn voorzien. 
Structureel zijn de verdiepingen op te splitsen in 3 typologieën: een 
bovenbouw, een onderbouw en de meer ‘publieke’ tussenzone. Het grid – 
8m op 8m – is een constante doorheen het gebouw: het regelt, stuurt, weert 
en draagt. Lokaal zijn errors discontinuïteiten duidelijk merkbaar in de 
structuur waar om organisatorische/functionele redenen het grid niet kan 
wordenwordt doorgetrokken.
2 UITGANGSPUNTEN
2.1 Voorschriften en richtlijnen
De structuur werd berekend voglens de huidige geldende normen.
http://www.bbri.be/antenne_norm/eurocodes/nl/table_belg_EN.html
2.2 Grondmechanisch bodemonderzoek
Uit het grondmechanisch onderzoek geleverd bij het wedstrijddossier, kunnen 
volgende veronderstellingen worden aangenomen:
- Wat de grondwaterstand betreft, weten we dat ze dieper ligt 
dan 10 à 12m tov het maaiveld; Gezien de bouwput in het hier voorgestelde 
onwterp ontwerp eerder op 20m diepte aanzet, is bijkomend onderzoek in een 
later stadium noodzakelijk;
- Ook het draagvermogen op grotere diepte kan niet echt bepaald 
worden op basis van de beschikbare sondeergrafieken aangeziene aangezien 
onvoldoende diep.
Op basis van een eigen onderzoek in de geotechnische kaarten van Brussel, 
mogen we ervan uitgaan  dat de bouwput te zullen aanzetten in het 
Brusseliaans zand. Dit is een dikke, voorbelaste, weerstand biedende laag, 
bestaande uit dicht tot zeer dicht gepakt zand. Op nog grotere diepte komen 
we terecht in een kleihoudend zandcomplex, nl. het Ieperiaans complex.
  
Uittreksel snede uit geotechnische kaarten van Brussel
2.3 Belastingen
De belastingen en combinaties worden bepaald op basis van de NBN EN 
1991 en NBN EN 1990, aangevuld met de vermelde mobiele belastingen zoals 
vermeld in de lokalenlijst.
2.4 Brandveiligheid
Het gebouw wordt gecategoriseerd als middelhoogbouw – afstand hoogste 
verdiepingsvloer / hoogste standplaats brandweer kleiner dan 25m. Boven 
het evacuatieniveau dient de structuur te beschikken over een REI60, 
de ondergrondse niveaus – aangevuld met de stookplaatsen – dienen te 
beschikken over een REI120.
3 DRAAGSTRUCTUUR
3.1 Structuur
3.1.1 Horizontale belasting
Voor de bovenbouw zullen de horizontale belastingen (wind) aangrijpen 
op de gevel. Door middel van een stijve betonplaat (zwaluwstaartplaat met 
opstort) worden deze krachten overgedragen naar de vier kernen – elk met 
hun specifieke vorm.
De vier betonnen kernen  lopen door  over de verschillende bouwlagen en 
zullen de horizontale krachten overdragen naar de draagkrachtige grond 
door ontkoppeling over de verschillende ondergrondse vloerlagen.

Op de onderbouw werken bijkomende horizontale krachten: grond- en 
waterdruk. Door massieve betonnen vloerschijven te creëren heffen deze 
elkaar op in de tegenoverliggende wand. De krachten zijn rond om rond in 
evenwicht. Opening ten behoeve van ventilatie en lichttoetreding worden 
voorzien in de vloeren met behoud van vloerdelen langsheen de grondkerende 
wanden omwille van hun stabiliserende eigenschap.
  
 
3.1.2 Verticale belasting
3.1.2.1 Bovenbouw
De hoofddraagstructuur van de bovenbouw bestaat uit een betonnen skelet 
van balken en kolommen. Een Het kolommengrid van 8m op 8m over de gehele 
verdiepingsvloer die wordt ook doorgetrokken tot in de buitenomgeving. De 
kolomsecties verslanken naar boven toe en waarbij hun vorm refereert naar 
de kernen.

Het orthogonale betonnen balkengrid volgt het kolomgrid van 8mx8m.
 
De gebeurlijke uitsnijdingen uit het grid worden gerespecteerd en opgevangen 
door balken in uitkraging om geen afwijkingen op het grid toe te latenook 
daar de continuïteit van het grid te bestendigen.
De betonnen balken ondersteunen houten gelamelleerde balken die richting 
geven aan/in het gebouw. Het grid van 0m675 volgt uit het grid van 8m. Deze 

balken liggen aan de hand van een verdoken console (uitsnijding in opleg 
van de houten liggers) van 300mm op de betonbalken. Dit laat toe om een 
tussenzone van 300mm te creëren voor het verloop van technische leidingen. 
Zonaal worden de houten balken volgens een grid van 2m70 en in twee 
richtingen voorzien waarbij de onderzijde van de houten balk op eenzelfde 
peil ligt als de onderzijde van de betonbalken om het eenvoudig en correct 
akoestisch aansluiten van functie-scheidende wanden toe te laten.
 
Deze houten balken ondersteunen op hun beurt een staalplaatbetonvloer 
van 90mm waarop een akoestisch onderbrekende laag,, een chape en 
afwerkingslaag een vloerafwerking wordt worden geplaatst.
 
Aan de bovenbouw wordt een volume geënt op ter hoogte van verdieping +5 
en +6. Deze staalstructuur wordt opgehangen aan een stalen vakwerk dat zich 
bovenop het dak bevindt en verticaal verankerd wordt aan de betonstructuur.
3.1.2.2 Afdek +0/-1
Het grid van 8m op 8m blijft behouden. Echter, door de aanwezigheid van 
functies die kolom-loze ruimtes vereisen, worden de kolommen plaatselijk 
‘gesupprimeerd. Een balkenrooster op afdek +0 zal fungeren als een 
opvangstructuur voor de bovenbouw. Een orthogonaal grid met diagonalen 
wordt gecreëerd om de betonsecties te kunnen beperken tot 2m50 hoog. 
De vloeren van de +0 worden geconcipieerd zoals de bovenbouw – betonnen 
grid met houten roostering. 

Het structurele concept van de geënte volumes (lunchroom/ eventspace) 
worden,, aangezien deze buiten het basisgrid vallen, als losstaand beschouwd. 
De lunchroom – en in uitbreiding de parkeergarage voor mobiele regiewagens 
– wordt, mede door zijn vorm, opgebouwd door middel van een radiaal 
balkengrid dragend op een centrale kolom en kolommenrij rond om. De afdek 
van de eventspace en onderliggende studio’s worden opgevat als een volle 
betonplaat (met ingestorte gewichtsbesparende elementen) waarbij op de 
afdek eventspace een betonwand wordt voorzien ter ondervanging van de 
hoekkolom van de bovenbouw.

Vloerplan structuren: (op te maken op basis van laatste plan)
3.1.2.3 onderbouw
De structurele principes van de bovenbouw worden doorgetrokken als 
kennisgeving/geheugensteun aan de bovenbouw.
• Binnen de contouren van de bovenbouw wordt het grid 
doorgetrokken van 8x8m inclusief het betonnen balkengrid met een 
betonplaat als afdekplaat.
• Dit gaat over – buiten de contouren van de bovenbouw - in een volle 
plaat van eenzelfde overmeten dikte (met ingestorte gewichtsbesparende 
elementen) die rust op een kolomgrid van 8x8m. Beide kolomgrids hebben 
een hoekverdraaiing ten opzichte van elkaar.
• Het radiale balkengrid ter hoogte van het parkeergedeelte 
onder het restaurant blijft behouden in combinatie met het bovenvermelde 
kolomgrid van 8x8m, afgestemd op de parkeerplaatsen.
De technische zones worden geconstrueerd aan de hand van betonnen 
dragende wanden waarop voorgespannen holle kanaalplaatvloeren rusten.
Vloerplan structuren: (op te maken op basis van laatste plan)
3.2 Fundering
Hoewel de sondeergegevens vervolledigd zullen moeten worden, mogen we 
aannemen op basis van onze kennis en ervaring dat voldoende draagvermogen 
ontwikkeld kan worden met conventionele uitvoeringsmethoden en 
funderingssytemen.
Samen met de slibwand voor de realisatie van de bouwput, die op zich ook zal 
dienst doet als fundering voor de omtrek van het gebouw, zullen de interne 
kolommen gefundeerd worden op boorpalen. De uitvoering ervan gebeurt 
nagenoeg trillingsloos en brengt nabijgelegen funderingen van bestaande 
gebouwen niet in gevaar. 
3.3 Mogelijke uitvoeringsmethode
De realisatie van de bouwput kan verwezenlijkt worden mbt slibwanden met 
een diepte ifv het draagvermogen en de eventuele watertafelverlaging.
De slibwand moet tijdens werffase gestabiliseerd worden mbv meerdere rijen 
tijdelijke ankers.
Het nieuwe project bevindt zich doorgaans voldoende veraf van bestaande 
constructies om ankers te kunnen plaatsen. Lokaal is afstand mogelijks te 
dicht en zal lokaal een aangepaste fasering bedacht worden (schoringen, 
taluds, etc.).

 
LET OP: WITTE VLAKKEN OM AFMETINGEN TE VERBERGEN! – mee te nemen

 
Principe snede kelder mbv verankerde slibwand naast bestaande constructie
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ID WBS Taaknaam Duration Start Finish

1 1 VRT OMROEPCENTRUM 1674 days Fri 27/03/15 Wed 13/04/22

2 1.1 Start project 1 day Fri 27/03/15 Fri 27/03/15

3 1.2 AANSTELLEN ONTWERPER 66 days Fri 27/03/15 Tue 30/06/15

4 1.2.1 Indienen OO 0 days Fri 27/03/15 Fri 27/03/15

5 1.2.2 Presentatie 0 days Tue 05/05/15 Tue 05/05/15

6 1.2.3 Afsluiten overeenkomst 0 days Tue 30/06/15 Tue 30/06/15

7 1.3 ONTWERPFASE 400 days Tue 30/06/15 Mon 20/03/17

8 1.3.1 Installatie werkzaamheden 10 days Tue 30/06/15 Mon 03/08/15

9 1.3.2 Voorontwerp 90 days Tue 04/08/15 Mon 07/12/15

10 1.3.3 Goedkeuring 20 days Tue 08/12/15 Mon 18/01/16

11 1.3.4 Definitief ontwerp (excl vergunningsdossier, zie verder) 60 days Tue 19/01/16 Mon 11/04/16

12 1.3.5 Goedkeuring 20 days Tue 12/04/16 Mon 09/05/16

13 1.3.6 Uitvoeringsontwerp 120 days Tue 10/05/16 Mon 14/11/16

14 1.3.7 Nazicht 20 days Tue 15/11/16 Mon 12/12/16

15 1.3.8 Aanpassingen uitvoeringsontwerp (reserve) 50 days Tue 13/12/16 Mon 06/03/17

16 1.3.9 Goedkeuring 10 days Tue 07/03/17 Mon 20/03/17

17 1.4 VERGUNNINGEN 263 days Tue 16/02/16 Thu 23/03/17

18 1.4.1 Afwijking brandveiligheid 144 days Tue 16/02/16 Sat 24/09/16

19 1.4.1.1 Opmaak dossier 30 days Tue 16/02/16 Mon 28/03/16

20 1.4.1.2 Procedure FOD BiZa 6 emons Mon 28/03/16 Sat 24/09/16

21 1.4.2 Vergunningsaanvraagdossier (bouw+milieu) 203 days Tue 10/05/16 Thu 23/03/17

22 1.4.2.1 Opmaak dossier 20 days Tue 10/05/16 Mon 06/06/16

23 1.4.2.2 Goedkeuring 10 days Tue 07/06/16 Mon 20/06/16

24 1.4.2.3 Procedure diensten stedenbouw/milieu overheid 6 emons Sat 24/09/16 Thu 23/03/17

25 1.5 AANBESTEDINGSFASE 76 days Thu 23/03/17 Fri 07/07/17

26 1.5.1 Publicatie 0 days Thu 23/03/17 Thu 23/03/17

27 1.5.2 Procedure aanbesteding 52 edays Thu 23/03/17 Sun 14/05/17

28 1.5.3 Nazicht offertes 15 days Mon 15/05/17 Fri 02/06/17

29 1.5.4 Goedkeuring 10 days Mon 05/06/17 Fri 16/06/17

30 1.5.5 Raad van Bestuur 5 days Mon 19/06/17 Fri 23/06/17

31 1.5.6 Gunning werken 0 days Fri 23/06/17 Fri 23/06/17

32 1.5.7 Standstill 14 edays Fri 23/06/17 Fri 07/07/17

33 1.6 UITVOERING WERKEN 885 days Fri 07/07/17 Sun 18/04/21

34 1.6.1 Opstart 1 emon Fri 07/07/17 Sun 06/08/17

35 1.6.2 Uitvoering bouwwerken 648 days Mon 07/08/17 Thu 23/04/20

36 1.6.2.1 Grondwerken en bouwkuip 4 emons Mon 07/08/17 Tue 05/12/17

37 1.6.2.2 Uitvoering onderbouw - gesloten ruwbouw 6 emons Tue 05/12/17 Sun 03/06/18

38 1.6.2.3 Uitvoering onderbouw - afwerking 14 emons Sun 03/06/18 Sun 28/07/19

39 1.6.2.4 Uitvoering onderbouw - technieken 14 emons Sun 03/06/18 Sun 28/07/19

40 1.6.2.5 Uitvoering bovenbouw - gesloten ruwbouw 8 emons Sun 03/06/18 Tue 29/01/19

41 1.6.2.6 Uitvoering bovenbouw - afwerking 14 emons Tue 29/01/19 Tue 24/03/20

42 1.6.2.7 Uitvoering bovenbouw - technieken 14 emons Tue 29/01/19 Tue 24/03/20

43 1.6.2.8 Omgevingsaanleg 3 emons Wed 25/12/19 Tue 24/03/20

44 1.6.2.9 Rondgangen en oplevering 1 emon Tue 24/03/20 Thu 23/04/20

45 1.6.2.10 Voltooiing bouwwerken 0 days Thu 23/04/20 Thu 23/04/20

46 1.6.3 Uitvoering binneninrichting 91 days Thu 23/04/20 Sun 20/09/20

47 1.6.3.1 Uitvoering modulaire kantoorwanden 3 emons Thu 23/04/20 Wed 22/07/20

48 1.6.3.2 Uitvoering uitrusting en bekabeling van de werkposten 3 emons Sat 23/05/20 Fri 21/08/20

49 1.6.3.3 Uitvoering los meubilair 3 emons Mon 22/06/20 Sun 20/09/20

50 1.6.3.4 Uitvoering uitrusting grootkeuken 1 emon Fri 21/08/20 Sun 20/09/20

51 1.6.3.5 Voltooiing binneninrichting 0 days Sun 20/09/20 Sun 20/09/20

52 1.6.4 Uitvoering media+productie uitrusting 140 days Sun 20/09/20 Sun 18/04/21

53 1.6.4.1 Uitvoering media+productie uitrusting 7 emons Sun 20/09/20 Sun 18/04/21

54 1.6.4.2 Voltooiing media+productie uitrusting 0 days Sun 18/04/21 Sun 18/04/21

55 1.7 INHUIZING ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 184 days Sun 20/09/20 Thu 17/06/21

56 1.7.1 Inhuizing administratieve diensten 9 emons Sun 20/09/20 Thu 17/06/21

57 1.7.2 Volledige ingebruikname alle diensten 0 days Thu 17/06/21 Thu 17/06/21

58 1.8 WAARBORGPERIODE 474 days Thu 23/04/20 Wed 13/04/22

59 1.8.1 Start waarborgperiode 0 days Thu 23/04/20 Thu 23/04/20

60 1.8.2 Waarborgperiode 24 emons Thu 23/04/20 Wed 13/04/22

61 1.8.3 Definitieve oplevering 0 days Wed 13/04/22 Wed 13/04/22
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OPPERVLAKTETABEL

OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving  Verhuurbaar  Publiek / privaat  NUA (m²) 

 NUA (m²)
ONTWERP 

 GEA (m²)
ONTWERP  Opp. (m²)

1.0 Specifiek voorbestemde ruimtes 59.984

1.1  Inkomhal 353

313  Inkomhal K04 nee  Passanten-publiek-gasten-personeel 190 330 353

1.2  Event- / publieksruimte 328

29  Event- / publieksruimte B10 Eventruimte/publieksruimte nee  Publiek-gasten-personeel 250 253 288
135  Regie eventruimte M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 20 20
263  Opslaglokaal eventruimte F2 Facilitair lokaal nee  Gasten-personeel 20 20 20

1.3  Lunchruimte 1.395

312  Lunchruimte 300 pers., incl. grootkeuken K03  Publiek-gasten-personeel 918 1.245 1.395

1.4  Studiozone met publiek 10.302

45  Nieuwsstudio B1 TV studio 300 Ja  Publiek-gasten-personeel 300 303 648
46  Regie nieuwsstudio B2 Regie TV studio Ja  Gasten-personeel 110 110 235
47  Actuastudio B3 TV studio 375 Ja  Publiek-gasten-personeel 375 366 783
48  Regie actuastudio B2 Regie TV studio Ja  Gasten-personeel 110 110 235
49  Commentator cel TV-st. 1 M3 Nieuwscel/inleescel Ja  Personeel 8 8 17
50  Commentator cel TV-st. 2 M3 Nieuwscel/inleescel Ja  Personeel 8 12 26
52  Wisselstudio B3 TV studio 375 Ja  Publiek-gasten-personeel 375 356 762
53  Remote uitzendregie B2 Regie TV studio Ja  Personeel 110 115 246
54  Live studio 1 Sport B5 TV studio 110 Ja  Gasten-personeel 110 113 242
55  Live studio 2 Ketnet B5 TV studio 110 Ja  Gasten-personeel 110 112 240
56  Regie wisselst. & live st. 1 +2 B2 Regie TV studio Ja  Gasten-personeel 110 111 238
57  Presentatiestudio M7 TV studio 50 Ja  Gasten-personeel 50 60 128

136  Regie presentatiestudio M6 Grote montage-/productiecel Ja  Gasten-personeel 25 28 60
107  Multispoorstudio B7 HQ-audio-opnamestudio Ja  Gasten-personeel 106 110 235
108  Regie multispoorstudio B8 HQ-audio-opnamestudio-regie Ja  Gasten-personeel 30 30 64
262  Opslaglokaal multispoorst. F2 Facilitair lokaal Ja  Gasten-personeel 20 20 43

10001 Magazijnen en atelier rond TV-studio's
233 Facilitaire straat / opslag decors Mag1 Facilitaire straat nee  Personeel 1.000 1.000 2.140
234 Tijdelijke stockageruimte Mag1 Magazijn aan TV-studio's nee  Personeel 250 253 541
235 Atelier voor samenbouw decors F5 Atelier nee  Personeel 70 71 152
236 Parkeergarage mobiele regiewagens F6 Parkeergarage Outside Broadcasting ja  Personeel 300 361 773

10002 Facilitaire functies rond TV-studio's
201 VIP1 PUB1 Vip ruimte nee  Gasten-personeel 100 101 216
202 VIP2 PUB1 Vip ruimte nee  Gasten-personeel 50 50 107
204 Make-up 1 F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja  Gasten-personeel 75 40 86
205 Make-up 2 F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja  Gasten-personeel 40 40 86
206 Kapsterlokaal F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja  Gasten-personeel 40 40 86
207 Kledijlokaal F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja Personeel 45 45 96
208 Polyvalente ruimte 1 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 30 30 64
209 Polyvalente ruimte 2 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 30 30 64
210 Lokaal vloerverantwoordelijken F2 Facilitair lokaal nee Personeel 35 37 79
211 Polyvalente ruimte voor crew F2 Facilitair lokaal nee Personeel 60 60 128
212 Voorraadlokaal voor kledij F2 Facilitair lokaal nee Personeel 120 123 263
213 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
214 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
215 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
216 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
217 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
218 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
219 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
220 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
252 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
253 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
221 Loge nieuwsankers F3 Loge nee Gasten-personeel 20 22 47
222 Loge nieuwsankers F3 Loge nee Gasten-personeel 20 31 66
223 Loge nieuwsankers F3 Loge nee Gasten-personeel 20 22 47
224 productielokaal 1 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 50 50 107
225 productielokaal 2 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 50 50 107
226 Wachtruimte F2 Facilitair lokaal ja Gasten-personeel 20 20 43
227 Werkplek weerman F2 Facilitair lokaal nee Personeel 10 13 28
228 Technische stockageruimte 1 F4 Opslaglokaal met verhoogde vloerbelasting nee Personeel 70 71 152
229 Technische stockageruimte 2 F4 Opslaglokaal met verhoogde vloerbelasting nee Personeel 30 30 64
230 Voorraadlokaal voor styliste F2 Facilitair lokaal nee Personeel 60 60 128

1.5  Datacenters 1.302

129  Centraal DC 1 (144 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 257 265 398
131  Centraal DC 2 (144 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 257 265 398
51  Lokaal DC controle 1 (TV-studio's - 32 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 112 161 226

128  Lokaal DC studio 2 (208 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 193 193 226
127  Lokaal DC Antennepark DC2 Datalokaal nee  Personeel 10 10 12
133  Lokaal DC Radio studio's 1 DC2 Datalokaal nee  Personeel 16 16 21
134  Lokaal DC Radio studio's 2 DC2 Datalokaal nee  Personeel 16 16 21

1.6  Antennepark op dak

260  Antennepark op dak - - nee  Personeel op dak

1.7  Parkeergarages 28.476

251  Parkeergarage productievoertuigen  F7 Parkeergarage nee  Personeel 1.200 1.200 2.880
261  Parkeergarage voor bestel- & personenwagens  nee  Gasten-personeel 10.665 25.596
264  Buitenopstelling satellietwagens & afvalcontainers (400m²) nee  Personeel 

1.8  Magazijnruimte 12.925
10003       Productiegebonden magazijnen

237  Gecentraliseerd hoofdmagazijn Mag2 Magazijn nee  Personeel 7.000 6.609 12.094
242  Magazijn voor filmopslag Mag3 Geklimatiseerd magazijn nee  Personeel 178 178 326

10004       Magazijnen niet in een gecentraliseerd logistiek volume
250  Magazijn catering Mag4 Magazijn catering nee  Personeel 308 276 505

1.9 Specifieke gemeenschappelijke voorzieningen 1.419

305  Training room 90 personen K01 Grote training room  Gasten-personeel 184 184 394
311  Auditorium 120 personen K02 Perszaal nee  Gasten-personeel 184 184 394
317  Medische dienst M20 Atypische funct. in kantoorz. nee  Personeel 100 100 159
315  EHBO M20 Atypische funct. in kantoorz. nee  Personeel 18 18 29
318  Douches M / V, incl. lockers en kleedruimtes K05 Douches nee  Personeel 220 244 388
319  Rokerslokaal K07 Rokerslokaal nee  Personeel 31 49 56

1.10  Gebouw-technische ruimtes 3.484

3000  Ruimtes voor gebouwentechnieken GEB Gebouw-technische ruimtes nee  Personeel 2.960 3.255
231  Atelier gebouwen F5 Atelier nee  Personeel BA4-BA5 200 200 229

2. Generieke werkomgevingen 30.540

2.0 Gemeenschappelijke kantoorvoorzieningen 440

301  Meeting room 40 p.,1 M12 Grote vergaderruimte nee  Personeel 98 83 93
302  Meeting room 40 p., 2 M12 Grote vergaderruimte nee  Personeel 98 83 93
304  Boardroom M13 Representatieve vergaderruimte nee  Personeel 49 51 59
306  Training room 20 p., 1 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 50 55
307  Training room 20 p., 2 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 42 46
308  Training room 20 p., 3 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 42 46
309  Training room 20 p., 4 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 43 48

2.1  Cluster Media 1.517

1300  Media M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.069 1.069 1.517
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee

OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving  Verhuurbaar  Publiek / privaat  NUA (m²) 

 NUA (m²)
ONTWERP 

 GEA (m²)
ONTWERP  Opp. (m²)

 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.2  Cluster Radio 5.223

2.2.1  Radio 2 & MNM 2.471

2200  Radionet Radio 2 & MNM M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.122 1.122 2.121
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

7  Radio studio net 2 (Radio 2) M1 Grote uitzendstudio nee  Gasten-personeel 40 40 47
8  Regie net 2 (Radio 2) M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 22 29
9  Kleine radio studio net 2 (Radio 2) M2 Kleine uitzendstudio nee  Gasten-personeel 20 24 29

10  Montagecel 1 (net 2, Radio2) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
11  Montagecel 2 (net 2, Radio2) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
12  Montagecel 3 (net 2, Radio2) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
13  Radio studio net 3 (MNM) M1 Grote uitzendstudio nee  Gasten-personeel 40 40 47
14  Regie net 3 (MNM) M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 22 29
15  Kleine radio studio net 3 (MNM) M2 Kleine uitzendstudio nee  Gasten-personeel 20 24 29
16  Nieuwscel net 3 (MNM) M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
17  Montagecel 1 (net 3, MNM) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
18  Montagecel 2 (net 3, MNM) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
19  Montagecel 3 (net 3, MNM) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21

2.2.2  Radionet Klara & Stubru, Radio mngmnt & techniek 2.752

2300  Radionet Klara & Stubru, Radio mngmnt & techniek M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.271 1.271 2.402
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

1  Radio studio net 1 (Klara) M1 Grote uitzendstudio nee  Gasten-personeel 40 40 47
2  Regie net 1 (Klara) M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 22 29
3  Kleine radio studio net 1 (Klara) M2 Kleine uitzendstudio nee  Gasten-personeel 20 24 29
4  Montagecel 1 (net 1, Klara) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
5  Montagecel 2 (net 1, Klara) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
6  Montagecel 3 (net 1, Klara) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21

20  Radio studio net 4 (Stu Bru) M1 Grote uitzendstudio nee  Gasten-personeel 40 40 47
21  Regie net 4 (Stu Bru) M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 22 29
22  Kleine radio studio net 4 (Stu Bru) M2 Kleine uitzendstudio nee  Gasten-personeel 20 24 29
23  Nieuwscel net 4 (Stu Bru) M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
24  Montagecel 1 (net 4, Stu Bru) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
25  Montagecel 2 (net 4, Stu Bru) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
26  Montagecel 3 (net 4, Stu Bru) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21

2.3  Cluster Nieuws-actua-sport 9.529

2.3.1  Radionet Radio 1 1.238

2100  Radionet Radio 1 M10 Kantoormodule nee  Personeel 653 653 1.130
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

30  Radiostudio Radio 1 M1 Productiestudio Radio 1 nee  Gasten-personeel 40 39 45
31  Regie Radio 1 M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 18 21
32  Productiecel Radio 1, 1 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
33  Productiecel Radio 1, 2 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21

2.3.2  Productiehuis Nieuws dagprogramma's 4.705

1400  Productiehuis dagprogramma's M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.178 1.178 2.038
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

1500  Productiehuis dagprogramma's M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.178 1.178 2.038
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

10005 Productielokalen radio
34  Radiostudio Sporza M1 Productiestudio Sport nee  Gasten-personeel 40 35 42
35  Regie Sporza M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 23 27
36  Presentatiecel Sporza M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
37  Nieuwscel Sporza 1 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
38  Nieuwscel Sporza 2 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
39  Nieuwscel m.regie, pres.ruimte M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
40  Nieuwscel m.regie, regie M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
41  Nieuwscel z. regie 1 (kort nieuws) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
42  Nieuwscel z. regie 2 (kort nieuws) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
43  Prod.cel Radio 1-Sporza-Nieuws, 1 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
44  Prod.cel Radio 1-Sporza-Nieuws, 2 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21

10006 Productielokalen video
58  Montagecel nieuws 1 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
59  Montagecel nieuws 2 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
60  Montagecel nieuws 3 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
61  Montagecel nieuws 4 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
62  Montagecel nieuws 5 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
63  Montagecel nieuws 6 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
64  Montagecel nieuws 7 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
65  Montagecel nieuws 8 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
66  Montagecel nieuws 9 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
67  Montagecel nieuws 10 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
68  Montagecel nieuws 11 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
69  Montagecel nieuws 12 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
70  Inleescel nieuws 1 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
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Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving  Verhuurbaar  Publiek / privaat  NUA (m²) 

 NUA (m²)
ONTWERP 

 GEA (m²)
ONTWERP  Opp. (m²)

 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.2  Cluster Radio 5.223

2.2.1  Radio 2 & MNM 2.471

2200  Radionet Radio 2 & MNM M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.122 1.122 2.121
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

7  Radio studio net 2 (Radio 2) M1 Grote uitzendstudio nee  Gasten-personeel 40 40 47
8  Regie net 2 (Radio 2) M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 22 29
9  Kleine radio studio net 2 (Radio 2) M2 Kleine uitzendstudio nee  Gasten-personeel 20 24 29

10  Montagecel 1 (net 2, Radio2) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
11  Montagecel 2 (net 2, Radio2) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
12  Montagecel 3 (net 2, Radio2) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
13  Radio studio net 3 (MNM) M1 Grote uitzendstudio nee  Gasten-personeel 40 40 47
14  Regie net 3 (MNM) M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 22 29
15  Kleine radio studio net 3 (MNM) M2 Kleine uitzendstudio nee  Gasten-personeel 20 24 29
16  Nieuwscel net 3 (MNM) M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
17  Montagecel 1 (net 3, MNM) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
18  Montagecel 2 (net 3, MNM) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
19  Montagecel 3 (net 3, MNM) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21

2.2.2  Radionet Klara & Stubru, Radio mngmnt & techniek 2.752

2300  Radionet Klara & Stubru, Radio mngmnt & techniek M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.271 1.271 2.402
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

1  Radio studio net 1 (Klara) M1 Grote uitzendstudio nee  Gasten-personeel 40 40 47
2  Regie net 1 (Klara) M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 22 29
3  Kleine radio studio net 1 (Klara) M2 Kleine uitzendstudio nee  Gasten-personeel 20 24 29
4  Montagecel 1 (net 1, Klara) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
5  Montagecel 2 (net 1, Klara) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
6  Montagecel 3 (net 1, Klara) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21

20  Radio studio net 4 (Stu Bru) M1 Grote uitzendstudio nee  Gasten-personeel 40 40 47
21  Regie net 4 (Stu Bru) M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 22 29
22  Kleine radio studio net 4 (Stu Bru) M2 Kleine uitzendstudio nee  Gasten-personeel 20 24 29
23  Nieuwscel net 4 (Stu Bru) M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
24  Montagecel 1 (net 4, Stu Bru) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
25  Montagecel 2 (net 4, Stu Bru) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
26  Montagecel 3 (net 4, Stu Bru) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21

2.3  Cluster Nieuws-actua-sport 9.529

2.3.1  Radionet Radio 1 1.238

2100  Radionet Radio 1 M10 Kantoormodule nee  Personeel 653 653 1.130
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

30  Radiostudio Radio 1 M1 Productiestudio Radio 1 nee  Gasten-personeel 40 39 45
31  Regie Radio 1 M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 18 21
32  Productiecel Radio 1, 1 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
33  Productiecel Radio 1, 2 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21

2.3.2  Productiehuis Nieuws dagprogramma's 4.705

1400  Productiehuis dagprogramma's M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.178 1.178 2.038
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

1500  Productiehuis dagprogramma's M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.178 1.178 2.038
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

10005 Productielokalen radio
34  Radiostudio Sporza M1 Productiestudio Sport nee  Gasten-personeel 40 35 42
35  Regie Sporza M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 23 27
36  Presentatiecel Sporza M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
37  Nieuwscel Sporza 1 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
38  Nieuwscel Sporza 2 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
39  Nieuwscel m.regie, pres.ruimte M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
40  Nieuwscel m.regie, regie M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
41  Nieuwscel z. regie 1 (kort nieuws) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
42  Nieuwscel z. regie 2 (kort nieuws) M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
43  Prod.cel Radio 1-Sporza-Nieuws, 1 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
44  Prod.cel Radio 1-Sporza-Nieuws, 2 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21

10006 Productielokalen video
58  Montagecel nieuws 1 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
59  Montagecel nieuws 2 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
60  Montagecel nieuws 3 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
61  Montagecel nieuws 4 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
62  Montagecel nieuws 5 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
63  Montagecel nieuws 6 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
64  Montagecel nieuws 7 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
65  Montagecel nieuws 8 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
66  Montagecel nieuws 9 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
67  Montagecel nieuws 10 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
68  Montagecel nieuws 11 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
69  Montagecel nieuws 12 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
70  Inleescel nieuws 1 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14

OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving  Verhuurbaar  Publiek / privaat  NUA (m²) 

 NUA (m²)
ONTWERP 

 GEA (m²)
ONTWERP  Opp. (m²)

71  Inleescel nieuws 2 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
72  Inleescel nieuws 3 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
73  Inleescel nieuws 4 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
74  Inleescel nieuws 5 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
75  Inleescel nieuws 6 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
76  Commentator cel sport TV M4 Montagecel/productiecel nee  Gasten-personeel 16 16 21
77  Commentator cel sport TV M4 Montagecel/productiecel nee  Gasten-personeel 16 16 21
78  Inspreekcel sport TV M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14

2.3.3  Productiehuis Nieuws weekprogramma's 2.038

1600  Productiehuis Nieuws weekprogramma's M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.178 1.178 2.038
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.3.4  Productiehuis Sport 1.548

1700  Productiehuis Sport M10 Kantoormodule nee  Personeel 895 895 1.548
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.4  Cluster Productiehuis Televisie 4.290

2.4.1  Productiehuis Televisie 1 1.411

1800  Productiehuis Televisie 1 M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.030 1.030 1.411
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.4.2  Productiehuis Televisie 2 1.411

1900  Productiehuis Televisie 2 M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.030 1.030 1.411
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.4.3  Productiehuis Televisie 3 1.468

2000  Productiehuis Televisie 3 M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.072 1.072 1.468
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.5 Cluster Technologie & Operaties 5.951

2.5.1  Operationele Afdeling 2.854

2400  Operationele Afdeling M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.263 1.263 1.920
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

80  Montagecel 1 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
81  Montagecel 2 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
82  Montagecel 3 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
83  Montagecel 4 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
84  Montagecel 5 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
85  Montagecel 6 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
86  Montagecel zndr montageset 1 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
87  Montagecel zndr montageset 2 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
88  Montagecel zndr montageset 3 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
89  Montagecel zndr montageset 4 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
90  Montagecel zndr montageset 5 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
91  Montagecel zndr montageset 6 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
92  Inleescellen voor montage 1 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
93  Inleescellen voor montage 2 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
94  Inleescellen voor montage 3 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
95  Inleescellen voor montage 4 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
96  Colorgrading M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
97  Colorgrading (film kopieer kamer) M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
98  Colorgrading (film correctiecel) M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
99  Grafiek productie-lokaal 1 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29

100  Grafiek productie-lokaal 2 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
101  Grafiek productie-lokaal 3 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
102  Grafiek productie-lokaal 4 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
103  Grafiek productie-lokaal 5 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
104  Grafiek productie-lokaal 6 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
109  Productiecel spot 1 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
110  Productiecel spot 2 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
111  Productiecel spot 3 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
112  Productiecel spot 4 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
113  Productiecel spot 5 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
114  Productiecel spot 6 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
115  Inleescel spot M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
116  Sonorisatielokaal 1 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
117  Sonorisatielokaal 2 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
118  Sonorisatielokaal 3 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
119  Sonorisatielokaal 4 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
120  Postsonorisatiestudio B9 Kleine HQ-opnamestudio nee  Personeel 20 24 29

OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving  Verhuurbaar  Publiek / privaat  NUA (m²) 

 NUA (m²)
ONTWERP 

 GEA (m²)
ONTWERP  Opp. (m²)

71  Inleescel nieuws 2 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
72  Inleescel nieuws 3 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
73  Inleescel nieuws 4 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
74  Inleescel nieuws 5 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
75  Inleescel nieuws 6 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
76  Commentator cel sport TV M4 Montagecel/productiecel nee  Gasten-personeel 16 16 21
77  Commentator cel sport TV M4 Montagecel/productiecel nee  Gasten-personeel 16 16 21
78  Inspreekcel sport TV M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14

2.3.3  Productiehuis Nieuws weekprogramma's 2.038

1600  Productiehuis Nieuws weekprogramma's M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.178 1.178 2.038
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.3.4  Productiehuis Sport 1.548

1700  Productiehuis Sport M10 Kantoormodule nee  Personeel 895 895 1.548
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.4  Cluster Productiehuis Televisie 4.290

2.4.1  Productiehuis Televisie 1 1.411

1800  Productiehuis Televisie 1 M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.030 1.030 1.411
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.4.2  Productiehuis Televisie 2 1.411

1900  Productiehuis Televisie 2 M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.030 1.030 1.411
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.4.3  Productiehuis Televisie 3 1.468

2000  Productiehuis Televisie 3 M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.072 1.072 1.468
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.5 Cluster Technologie & Operaties 5.951

2.5.1  Operationele Afdeling 2.854

2400  Operationele Afdeling M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.263 1.263 1.920
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

80  Montagecel 1 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
81  Montagecel 2 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
82  Montagecel 3 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
83  Montagecel 4 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
84  Montagecel 5 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
85  Montagecel 6 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
86  Montagecel zndr montageset 1 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
87  Montagecel zndr montageset 2 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
88  Montagecel zndr montageset 3 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
89  Montagecel zndr montageset 4 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
90  Montagecel zndr montageset 5 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
91  Montagecel zndr montageset 6 M6 Grote montage-/productiecel nee  Gasten-personeel 25 24 29
92  Inleescellen voor montage 1 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
93  Inleescellen voor montage 2 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
94  Inleescellen voor montage 3 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
95  Inleescellen voor montage 4 M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
96  Colorgrading M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
97  Colorgrading (film kopieer kamer) M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
98  Colorgrading (film correctiecel) M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
99  Grafiek productie-lokaal 1 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29

100  Grafiek productie-lokaal 2 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
101  Grafiek productie-lokaal 3 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
102  Grafiek productie-lokaal 4 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
103  Grafiek productie-lokaal 5 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
104  Grafiek productie-lokaal 6 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
109  Productiecel spot 1 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
110  Productiecel spot 2 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
111  Productiecel spot 3 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
112  Productiecel spot 4 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
113  Productiecel spot 5 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
114  Productiecel spot 6 M4 Montagecel/productiecel nee  Personeel 16 16 21
115  Inleescel spot M3 Nieuwscel/inleescel nee  Personeel 8 12 14
116  Sonorisatielokaal 1 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
117  Sonorisatielokaal 2 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
118  Sonorisatielokaal 3 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
119  Sonorisatielokaal 4 M6 Grote montage-/productiecel nee  Personeel 25 24 29
120  Postsonorisatiestudio B9 Kleine HQ-opnamestudio nee  Personeel 20 24 29

OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving  Verhuurbaar  Publiek / privaat  NUA (m²) 

 NUA (m²)
ONTWERP 

 GEA (m²)
ONTWERP  Opp. (m²)

2.5.2  Technologie 3.097

2500  Technologie 1 M10 Kantoormodule nee  Personeel 879 879 1.336
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2600  Technologie 2 M10 Kantoormodule nee  Personeel 680 680 1.034
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

232  Labo's Technologie & Operaties F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling nee  Personeel 420 420 727

2.6  Cluster Beleid, HR & Algemene diensten 2.759

2.6.1  Algemene diensten financiën 1.305

1200  Algemene diensten financiën M10 Kantoormodule nee  Personeel 854 854 1.213
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

314  Controlekamer security en gebouwtechniek K06 Controlekamer nee  Personeel 80 80 92

2.6.2  Beleid & HR 1.454

1100  Beleid & HR M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.024 1.024 1.454
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee
 IT patchroom M19 IT patchroom nee

2.7  Controlecentrum 831

122  Mema M9 Media management & ENG nee  Personeel 75 75 130
123  Hoofdcontrolekamer (HCK) M9 Hoofdcontrolekamer voor radio nee  Personeel 40 40 69
124  Lijnencentrum radio (LCR) M9 Lijnencentrum radio & kopiëerfaciliteiten nee  Personeel 40 40 69
125  Mastercontroleroom (LCT) M9 Lijnencentrum TV nee  Personeel 110 110 190
126  MER + intake uitzendingen M9 Multi-kanaals eindregie & intakefaciliteiten nee  Personeel 175 175 303
27  Radio studio HCK M2 Kleine uitzendstudio nee  Personeel 20 20 35
28  Regie radio studio HCK M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 20 35

TOTAAL 90.524

OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving  Verhuurbaar  Publiek / privaat  NUA (m²) 

 NUA (m²)
ONTWERP 

 GEA (m²)
ONTWERP  Opp. (m²)

1.0 Specifiek voorbestemde ruimtes 59.984

1.1  Inkomhal 353

313  Inkomhal K04 nee  Passanten-publiek-gasten-personeel 190 330 353

1.2  Event- / publieksruimte 328

29  Event- / publieksruimte B10 Eventruimte/publieksruimte nee  Publiek-gasten-personeel 250 253 288
135  Regie eventruimte M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 20 20
263  Opslaglokaal eventruimte F2 Facilitair lokaal nee  Gasten-personeel 20 20 20

1.3  Lunchruimte 1.395

312  Lunchruimte 300 pers., incl. grootkeuken K03  Publiek-gasten-personeel 918 1.245 1.395

1.4  Studiozone met publiek 10.302

45  Nieuwsstudio B1 TV studio 300 Ja  Publiek-gasten-personeel 300 303 648
46  Regie nieuwsstudio B2 Regie TV studio Ja  Gasten-personeel 110 110 235
47  Actuastudio B3 TV studio 375 Ja  Publiek-gasten-personeel 375 366 783
48  Regie actuastudio B2 Regie TV studio Ja  Gasten-personeel 110 110 235
49  Commentator cel TV-st. 1 M3 Nieuwscel/inleescel Ja  Personeel 8 8 17
50  Commentator cel TV-st. 2 M3 Nieuwscel/inleescel Ja  Personeel 8 12 26
52  Wisselstudio B3 TV studio 375 Ja  Publiek-gasten-personeel 375 356 762
53  Remote uitzendregie B2 Regie TV studio Ja  Personeel 110 115 246
54  Live studio 1 Sport B5 TV studio 110 Ja  Gasten-personeel 110 113 242
55  Live studio 2 Ketnet B5 TV studio 110 Ja  Gasten-personeel 110 112 240
56  Regie wisselst. & live st. 1 +2 B2 Regie TV studio Ja  Gasten-personeel 110 111 238
57  Presentatiestudio M7 TV studio 50 Ja  Gasten-personeel 50 60 128

136  Regie presentatiestudio M6 Grote montage-/productiecel Ja  Gasten-personeel 25 28 60
107  Multispoorstudio B7 HQ-audio-opnamestudio Ja  Gasten-personeel 106 110 235
108  Regie multispoorstudio B8 HQ-audio-opnamestudio-regie Ja  Gasten-personeel 30 30 64
262  Opslaglokaal multispoorst. F2 Facilitair lokaal Ja  Gasten-personeel 20 20 43

10001 Magazijnen en atelier rond TV-studio's
233 Facilitaire straat / opslag decors Mag1 Facilitaire straat nee  Personeel 1.000 1.000 2.140
234 Tijdelijke stockageruimte Mag1 Magazijn aan TV-studio's nee  Personeel 250 253 541
235 Atelier voor samenbouw decors F5 Atelier nee  Personeel 70 71 152
236 Parkeergarage mobiele regiewagens F6 Parkeergarage Outside Broadcasting ja  Personeel 300 361 773

10002 Facilitaire functies rond TV-studio's
201 VIP1 PUB1 Vip ruimte nee  Gasten-personeel 100 101 216
202 VIP2 PUB1 Vip ruimte nee  Gasten-personeel 50 50 107
204 Make-up 1 F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja  Gasten-personeel 75 40 86
205 Make-up 2 F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja  Gasten-personeel 40 40 86
206 Kapsterlokaal F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja  Gasten-personeel 40 40 86
207 Kledijlokaal F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja Personeel 45 45 96
208 Polyvalente ruimte 1 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 30 30 64
209 Polyvalente ruimte 2 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 30 30 64
210 Lokaal vloerverantwoordelijken F2 Facilitair lokaal nee Personeel 35 37 79
211 Polyvalente ruimte voor crew F2 Facilitair lokaal nee Personeel 60 60 128
212 Voorraadlokaal voor kledij F2 Facilitair lokaal nee Personeel 120 123 263
213 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
214 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
215 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
216 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
217 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
218 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
219 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
220 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
252 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
253 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
221 Loge nieuwsankers F3 Loge nee Gasten-personeel 20 22 47
222 Loge nieuwsankers F3 Loge nee Gasten-personeel 20 31 66
223 Loge nieuwsankers F3 Loge nee Gasten-personeel 20 22 47
224 productielokaal 1 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 50 50 107
225 productielokaal 2 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 50 50 107
226 Wachtruimte F2 Facilitair lokaal ja Gasten-personeel 20 20 43
227 Werkplek weerman F2 Facilitair lokaal nee Personeel 10 13 28
228 Technische stockageruimte 1 F4 Opslaglokaal met verhoogde vloerbelasting nee Personeel 70 71 152
229 Technische stockageruimte 2 F4 Opslaglokaal met verhoogde vloerbelasting nee Personeel 30 30 64
230 Voorraadlokaal voor styliste F2 Facilitair lokaal nee Personeel 60 60 128

1.5  Datacenters 1.302

129  Centraal DC 1 (144 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 257 265 398
131  Centraal DC 2 (144 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 257 265 398
51  Lokaal DC controle 1 (TV-studio's - 32 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 112 161 226

128  Lokaal DC studio 2 (208 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 193 193 226
127  Lokaal DC Antennepark DC2 Datalokaal nee  Personeel 10 10 12
133  Lokaal DC Radio studio's 1 DC2 Datalokaal nee  Personeel 16 16 21
134  Lokaal DC Radio studio's 2 DC2 Datalokaal nee  Personeel 16 16 21

1.6  Antennepark op dak

260  Antennepark op dak - - nee  Personeel op dak

1.7  Parkeergarages 28.476

251  Parkeergarage productievoertuigen  F7 Parkeergarage nee  Personeel 1.200 1.200 2.880
261  Parkeergarage voor bestel- & personenwagens  nee  Gasten-personeel 10.665 25.596
264  Buitenopstelling satellietwagens & afvalcontainers (400m²) nee  Personeel 

1.8  Magazijnruimte 12.925
10003       Productiegebonden magazijnen

237  Gecentraliseerd hoofdmagazijn Mag2 Magazijn nee  Personeel 7.000 6.609 12.094
242  Magazijn voor filmopslag Mag3 Geklimatiseerd magazijn nee  Personeel 178 178 326

10004       Magazijnen niet in een gecentraliseerd logistiek volume
250  Magazijn catering Mag4 Magazijn catering nee  Personeel 308 276 505

1.9 Specifieke gemeenschappelijke voorzieningen 1.419

305  Training room 90 personen K01 Grote training room  Gasten-personeel 184 184 394
311  Auditorium 120 personen K02 Perszaal nee  Gasten-personeel 184 184 394
317  Medische dienst M20 Atypische funct. in kantoorz. nee  Personeel 100 100 159
315  EHBO M20 Atypische funct. in kantoorz. nee  Personeel 18 18 29
318  Douches M / V, incl. lockers en kleedruimtes K05 Douches nee  Personeel 220 244 388
319  Rokerslokaal K07 Rokerslokaal nee  Personeel 31 49 56

1.10  Gebouw-technische ruimtes 3.484

3000  Ruimtes voor gebouwentechnieken GEB Gebouw-technische ruimtes nee  Personeel 2.960 3.255
231  Atelier gebouwen F5 Atelier nee  Personeel BA4-BA5 200 200 229

2. Generieke werkomgevingen 30.540

2.0 Gemeenschappelijke kantoorvoorzieningen 440

301  Meeting room 40 p.,1 M12 Grote vergaderruimte nee  Personeel 98 83 93
302  Meeting room 40 p., 2 M12 Grote vergaderruimte nee  Personeel 98 83 93
304  Boardroom M13 Representatieve vergaderruimte nee  Personeel 49 51 59
306  Training room 20 p., 1 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 50 55
307  Training room 20 p., 2 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 42 46
308  Training room 20 p., 3 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 42 46
309  Training room 20 p., 4 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 43 48

2.1  Cluster Media 1.517

1300  Media M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.069 1.069 1.517
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee

OPPERVLAKTETABELLEN - bijlage bij het PVE

Nr.  Ruimte  Module  Omschrijving  Verhuurbaar  Publiek / privaat  NUA (m²) 

 NUA (m²)
ONTWERP 

 GEA (m²)
ONTWERP  Opp. (m²)

1.0 Specifiek voorbestemde ruimtes 59.984

1.1  Inkomhal 353

313  Inkomhal K04 nee  Passanten-publiek-gasten-personeel 190 330 353

1.2  Event- / publieksruimte 328

29  Event- / publieksruimte B10 Eventruimte/publieksruimte nee  Publiek-gasten-personeel 250 253 288
135  Regie eventruimte M5 Uitzend regie nee  Personeel 20 20 20
263  Opslaglokaal eventruimte F2 Facilitair lokaal nee  Gasten-personeel 20 20 20

1.3  Lunchruimte 1.395

312  Lunchruimte 300 pers., incl. grootkeuken K03  Publiek-gasten-personeel 918 1.245 1.395

1.4  Studiozone met publiek 10.302

45  Nieuwsstudio B1 TV studio 300 Ja  Publiek-gasten-personeel 300 303 648
46  Regie nieuwsstudio B2 Regie TV studio Ja  Gasten-personeel 110 110 235
47  Actuastudio B3 TV studio 375 Ja  Publiek-gasten-personeel 375 366 783
48  Regie actuastudio B2 Regie TV studio Ja  Gasten-personeel 110 110 235
49  Commentator cel TV-st. 1 M3 Nieuwscel/inleescel Ja  Personeel 8 8 17
50  Commentator cel TV-st. 2 M3 Nieuwscel/inleescel Ja  Personeel 8 12 26
52  Wisselstudio B3 TV studio 375 Ja  Publiek-gasten-personeel 375 356 762
53  Remote uitzendregie B2 Regie TV studio Ja  Personeel 110 115 246
54  Live studio 1 Sport B5 TV studio 110 Ja  Gasten-personeel 110 113 242
55  Live studio 2 Ketnet B5 TV studio 110 Ja  Gasten-personeel 110 112 240
56  Regie wisselst. & live st. 1 +2 B2 Regie TV studio Ja  Gasten-personeel 110 111 238
57  Presentatiestudio M7 TV studio 50 Ja  Gasten-personeel 50 60 128

136  Regie presentatiestudio M6 Grote montage-/productiecel Ja  Gasten-personeel 25 28 60
107  Multispoorstudio B7 HQ-audio-opnamestudio Ja  Gasten-personeel 106 110 235
108  Regie multispoorstudio B8 HQ-audio-opnamestudio-regie Ja  Gasten-personeel 30 30 64
262  Opslaglokaal multispoorst. F2 Facilitair lokaal Ja  Gasten-personeel 20 20 43

10001 Magazijnen en atelier rond TV-studio's
233 Facilitaire straat / opslag decors Mag1 Facilitaire straat nee  Personeel 1.000 1.000 2.140
234 Tijdelijke stockageruimte Mag1 Magazijn aan TV-studio's nee  Personeel 250 253 541
235 Atelier voor samenbouw decors F5 Atelier nee  Personeel 70 71 152
236 Parkeergarage mobiele regiewagens F6 Parkeergarage Outside Broadcasting ja  Personeel 300 361 773

10002 Facilitaire functies rond TV-studio's
201 VIP1 PUB1 Vip ruimte nee  Gasten-personeel 100 101 216
202 VIP2 PUB1 Vip ruimte nee  Gasten-personeel 50 50 107
204 Make-up 1 F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja  Gasten-personeel 75 40 86
205 Make-up 2 F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja  Gasten-personeel 40 40 86
206 Kapsterlokaal F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja  Gasten-personeel 40 40 86
207 Kledijlokaal F1 Facilitair lokaal met verhoogde afzuiging / koeling ja Personeel 45 45 96
208 Polyvalente ruimte 1 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 30 30 64
209 Polyvalente ruimte 2 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 30 30 64
210 Lokaal vloerverantwoordelijken F2 Facilitair lokaal nee Personeel 35 37 79
211 Polyvalente ruimte voor crew F2 Facilitair lokaal nee Personeel 60 60 128
212 Voorraadlokaal voor kledij F2 Facilitair lokaal nee Personeel 120 123 263
213 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
214 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
215 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
216 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
217 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
218 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
219 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
220 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
252 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
253 Modulaire loge F3 Loge ja Gasten-personeel 20 20 43
221 Loge nieuwsankers F3 Loge nee Gasten-personeel 20 22 47
222 Loge nieuwsankers F3 Loge nee Gasten-personeel 20 31 66
223 Loge nieuwsankers F3 Loge nee Gasten-personeel 20 22 47
224 productielokaal 1 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 50 50 107
225 productielokaal 2 F2 Facilitair lokaal nee Personeel 50 50 107
226 Wachtruimte F2 Facilitair lokaal ja Gasten-personeel 20 20 43
227 Werkplek weerman F2 Facilitair lokaal nee Personeel 10 13 28
228 Technische stockageruimte 1 F4 Opslaglokaal met verhoogde vloerbelasting nee Personeel 70 71 152
229 Technische stockageruimte 2 F4 Opslaglokaal met verhoogde vloerbelasting nee Personeel 30 30 64
230 Voorraadlokaal voor styliste F2 Facilitair lokaal nee Personeel 60 60 128

1.5  Datacenters 1.302

129  Centraal DC 1 (144 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 257 265 398
131  Centraal DC 2 (144 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 257 265 398
51  Lokaal DC controle 1 (TV-studio's - 32 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 112 161 226

128  Lokaal DC studio 2 (208 racks) DC1 Datacenter nee  Personeel 193 193 226
127  Lokaal DC Antennepark DC2 Datalokaal nee  Personeel 10 10 12
133  Lokaal DC Radio studio's 1 DC2 Datalokaal nee  Personeel 16 16 21
134  Lokaal DC Radio studio's 2 DC2 Datalokaal nee  Personeel 16 16 21

1.6  Antennepark op dak

260  Antennepark op dak - - nee  Personeel op dak

1.7  Parkeergarages 28.476

251  Parkeergarage productievoertuigen  F7 Parkeergarage nee  Personeel 1.200 1.200 2.880
261  Parkeergarage voor bestel- & personenwagens  nee  Gasten-personeel 10.665 25.596
264  Buitenopstelling satellietwagens & afvalcontainers (400m²) nee  Personeel 

1.8  Magazijnruimte 12.925
10003       Productiegebonden magazijnen

237  Gecentraliseerd hoofdmagazijn Mag2 Magazijn nee  Personeel 7.000 6.609 12.094
242  Magazijn voor filmopslag Mag3 Geklimatiseerd magazijn nee  Personeel 178 178 326

10004       Magazijnen niet in een gecentraliseerd logistiek volume
250  Magazijn catering Mag4 Magazijn catering nee  Personeel 308 276 505

1.9 Specifieke gemeenschappelijke voorzieningen 1.419

305  Training room 90 personen K01 Grote training room  Gasten-personeel 184 184 394
311  Auditorium 120 personen K02 Perszaal nee  Gasten-personeel 184 184 394
317  Medische dienst M20 Atypische funct. in kantoorz. nee  Personeel 100 100 159
315  EHBO M20 Atypische funct. in kantoorz. nee  Personeel 18 18 29
318  Douches M / V, incl. lockers en kleedruimtes K05 Douches nee  Personeel 220 244 388
319  Rokerslokaal K07 Rokerslokaal nee  Personeel 31 49 56

1.10  Gebouw-technische ruimtes 3.484

3000  Ruimtes voor gebouwentechnieken GEB Gebouw-technische ruimtes nee  Personeel 2.960 3.255
231  Atelier gebouwen F5 Atelier nee  Personeel BA4-BA5 200 200 229

2. Generieke werkomgevingen 30.540

2.0 Gemeenschappelijke kantoorvoorzieningen 440

301  Meeting room 40 p.,1 M12 Grote vergaderruimte nee  Personeel 98 83 93
302  Meeting room 40 p., 2 M12 Grote vergaderruimte nee  Personeel 98 83 93
304  Boardroom M13 Representatieve vergaderruimte nee  Personeel 49 51 59
306  Training room 20 p., 1 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 50 55
307  Training room 20 p., 2 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 42 46
308  Training room 20 p., 3 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 42 46
309  Training room 20 p., 4 M12 Vergaderruimte nee  Personeel 43 43 48

2.1  Cluster Media 1.517

1300  Media M10 Kantoormodule nee  Personeel 1.069 1.069 1.517
 Deze zone omvat: nee

 werkplekken (incl. lockers) M10 Kantoorzone nee
 project- of teamruimte M15 Projectruimte nee

 koffiecorner M16 Koffiecorner nee
 meeting room 6p M11 Vergaderruimte nee

 meeting room 10p M11 Vergaderruimte nee
 cockpit / kleine overlegplek M17 Cockpit nee

 printroom M18 Printroom nee



Stad. Huis. Carrousel.

VRT

Lees een stad als een carrousel. Verbeeld het huis als 
een carrousel. 
Een huis als een stad. Het huis VRT als een carrousel.

De plek waar moet gebouwd worden kan op twee 
manieren gelezen: ofwel zo goed als een vierkant 
ofwel  helemaal geen vierkant. In ieder geval een 
vierkant met veel hoeken en kanten eraan. Enkel een 
halve kwartslag draaien van wat het meest op het 
echte vierkant lijkt in de bouw-vlek met die hoeken 
en kanten zet het idee van de carrousel in gang. Die 
halve kwartslag werkt perfect. Voor zijn omgeving. 
Voor die plek. Voor die stad rondom. Voor het park 
straks. Voor het gebouw. Voor het huis. 

Alle verwachte vloeren wordt het vierkant nagenoeg 
zo hoog als dat het vierkant is. Tenzij het even diep 
als hoog mag zijn. Die halve kwartslag laat langs 
alle kanten grote Engelse koeren toe. Het leven tot 
beneden. 

Het vierkant is eigenlijk rond. Ten midden een cascade 
van terrassen maken het huis een tuin. Onverwacht 
zoveel. Het leven is nu in het gebouw. Het is een huis 
in een park. En met een tuin.

Een eenvoudig pragmatisch grid met een onverwacht 
detail van ronde tot driehoekige kolommen. Het is de 
ruggengraat voor een gebouw van de toekomst. Een 
sobere variabele en flexibele invulling met wanden 
en gevels op een maas van balken in de vloeren of 
liever plafonds. Het maakt het levende lichaam elke 
morgen een ander maatpak aan kan meten.  Elke 
identiteit zijn maat. Elke verwachting zijn droom.

Een passerelle vanaf de inkom laat passant en 
bezoeker  zomaar binnen. Zomaar welkom. Zonder 
meer. Inzicht in het huis. Doorzicht door het huis. 
Zonder het huis te storen. Die passerelle is de 
carrousel bij uitstek.
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