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In een periode van voortdurende  sociaal-
economische veranderingen, is het voor een 
stad noodzakelijk een sterke gemeenschap te 
hebben, die de kracht heeft om zich continu 
aan te passen, zonder haar eigen identiteit & 
patrimonium te verliezen.
 
Edegem is een kleinschaligere gemeente, 
die door haar nabijheid tot Antwerpen, een 
grote invloed ondervindt van de grootstad. Zo 
riskeert de gemeente slachtoffer te worden van 
de nieuwe migratie-trend, waarin de jongere 
generaties richting de stad trekken, en zo een 
oudere generatie achterlaat. Dit kan leiden 
tot een steeds ouder wordende populatie, 
wat nefast is voor een gezonde, evenwichtige 
samenstelling, en zo dus ook voor de vitaliteit 
van de gemeenschap.
 
Deze situatie creëert een grote onzekerheid 
omtrent de toekomst en de toekomstige 
ontwikkelingen, die moeten focussen op 
densifiëring in plaats van uitbreiding, flexibiliteit 
in plaats van terughoudenheid & zelfbehoud.
 
Een project zoals het VTC is daarom van vitaal 
belang voor een gemeente als Edegem, zowel 
omwille van zijn programma als omwille van zijn 
centrale ligging.
 
Op stedelijke schaal, kan dit project dan ook 
worden gezien als een mogelijkheid om de 
centraal gelegen as van de Terelstraat te gaan 
herstructureren. Deze straat kruist namelijk 
vele interessante plekken gebouwen & parken 
zoals de bestaande Sporthal & het Centrum 
Park, maar vormt momenteel eigenlijk nog 
geen link met de centrumfuncties rondom het 
marktplein van Edegem. Dit project is dan ook 
de mogelijkheid bij uitstek om niet alleen een 
architecturale oplossing te vinden voor het VTC, 
maar ook het ganse omliggende gebied en 
haar functies dieper te gaan verweven met het 
bestaande centrum.
 
Op het sociale draagvlak, is het VTC daarnaast 
ook een grote kans om verschillende actoren 
binnen de gemeenschap samen te brengen, 
door ieder een plaats te geven voor het uiten van 

zijn creativiteit. Op die manier kan een culturele 
en intellectuele trekpleister worden gecreëerd in 
het centrum van de gemeente, met een gebouw 
dat respectvol omgaat met het bestaande 
erfgoed van de bestaande site, maar daarnaast 
ook voldoende waardigheid uitstraalt door haar 
flexibiliteit  en dynamiek waarmee ze met de 
mogelijke wijzigingen in de toekomst zal kunnen 
omgaan.
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De gemeente Edegem is de hoofdbron van onze 
inspiratie geweest voor het centrale concept in 
dit project.
Reeds vanaf het begin realiseerden we ons dat 
Edegem een zeer sociaal actieve gemeente is, 
bereid om samen aan de slag te gaan, nieuwe 
zaken bij te leren, en bedreven is in allerlei 
kunsten en ambachten.
Het gemeeschapsgevoel is aanwezig, enkel 
de beschikbaarheid van de nodige ruimte 
ontbreekt voor het uitvoeren van deze creatieve 
activiteiten.
 
De bestaande tuin en het huis van Huis 
Hellemans was voor ons dan ook een belangrijk 
gegeven, waarmee we de mogelijkheid kregen 
een rustgevende oase te creëeren in het 
centrum van Edegem. Een intieme omgeving, als 
voedingsbodem voor intellectuele ontdekking en 
creatieve expressiviteit.
 
We begrepen uit de opdracht dat het nieuwe 
VTC-gebouw en het bestaande Hellemans Huis 
best niet samengesmolten dienden te worden 
tot één geheel, maar dat de twee gebouwen 
beter als complementaire polen ten opzichte 
van elkaar op de site konden worden ingeplant, 
als twee villa’s die -hoewel ze uit een compleet 
ander tijdperk dateren- perfect in dialoog treden, 
en een sterke verhouding ten opzichte van elkaar 
aanhouden.

Een krachtige relatie tussen de twee 
gebouwen, het Hellemans Kunstcentrum en 
het VTC Edegem, zorgt voor een bijna fysische 
incorporatie van een culturele lus, die bijna 
spontaan wordt verwezenlijkt door de interactie 
tussen de twee gebouwen.
 
Deze culturele lus omvat de Hellemanstuin, de 
bestaande beeldentuin van het Hellemans Park, 
waar het Hellemans Huis het pronkstuk uitmaakt: 
een architecturaal monument die niet alleen 
gerestaureerd maar ook heropwaardeerd wordt, 
als sterke aantrekkingspool binnen dit culturele 
circuit.
 
Deze nieuwe Hellemanstuin kan zo een 
ontmoetingsplek worden die nieuwe 
ontmoetingen in de hand spelen. Ze geeft de 
gemeenschap de mogelijkheid deze culturele 
omgeving verder te gaan ontdekken, en zich 
deze plek eigen te maken door er samen te 
werken & te creëren.

Twee villa’s en de Culturele lus
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De locatie van het VTC is afgebakend door twee zeer prominente gebouwen 
Huis Hellemans en de sporthal maar met een groot contrast in schaal en 
architectonische stijl. 

Wij zijn er van overtuigd dat het nieuwe VTC als een soort stapsteen moet 
dienen – een architectonische brug tussen beiden. 

Om dit mogelijk te maken hebben wij de locatie in twee doorsneden 
geanalyseerd. De lengtedoorsnede door het projectgebied tussen Huis 
Hellemans en de sporthal, maar ook de dwarsdoorsnede tussen het park 
Centrum en de Tuin Hellemans en de tuinen van de omliggende huizen. 

In de lengtedoorsnede viel ons op dat de sporthal en Huis Hellemans niet 
zoveel in hoogte verschillen ten opzichte van de andere gebouwen in de 
omgeving. Daarom hebben wij besloten om het bibliotheek als een drielaags 
blok te ontwerpen, zodat deze zich goed met haar omgeving mengt. 

In de dwarsdoorsnede besloten we dat het gebouw juist laag moet zijn zodat 
het zo passen binnen de muren die de Tuin Hellemans vormen en zo het 
zicht naar de kerk en debomen van het park behouden. Tegelijkertijd wordt 
zo ook vanaf de straat het zicht op het Huis Hellemans behouden zodat deze 
een prominente rol speelt in het karakter van het VTC gebied. 

Deze twee volumes verschillen niet alleen in schaal maar ook in 
architectonische taal en materialiteit. De bibliotheek is ontworpen als een 
moderne villa een dialoog aangaat met het oude Huis Hellemans, door de 
proporties, de drieledige gevel compositie en de op de tuin gerichte ligging te 
refereren. 

Het lagere volume daarintegen is gevormd als een extreem licht tuin 
paviljoen. Haast als een zwevend dak dat voorzichtig is geplaast tussen 
de nieuwe villa en de bestaande bakstenen muren die te Tuin Hellemans 
omringen. 

Door dit te doen sluiten we de Tuin Hellemans af met het VTC als 
onbrekende schakel en creeren zo een culturele lus rond de tuin met het Huis 
Hellemans als middelpunt. 

VTC als een “stepping stone”

Sporthal

Sporthal

VTC als ruimtelijke schakel tussen het kleine Huis Hellemans en 
de Sporthal
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Tuinenreeks
tuin VTC is aanvulling 
op bestaande serie van tuinen
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Hof ter Elst Huis Hellemans

Oude Pastorij-tuin Kunstacademie Gemeenteplein

Landhuis Smekens Landhuis Smekens Sporthal Den Willecom VTC

Klassiek 
ommuurde tuin Tuin van de 21ste eeuw

Gelaagde open en groene ruimtes

In tegenstelling tot de gesloten, monofunctionele klassieke tuinen kenmerkt de ‘tuin van de 21ste eeuw’ 
zich door openheid en divers gebruik. Een representatie van de hernieuwde houding ten opzichte van de 
relatie tussen mens en natuur. Deze houding staat in het teken van respect en bereidheid om de kracht-
en van de natuur te begrijpen en hiermee te werken. Het resultaat is een gelaagde, doorwaadbare, 
diverse groene ruimte met efficient ruimtegebruik, slim gebruik van water en energie. 
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Tuin van de 21ste eeuw: energetische tuin

Het Vrijetijdscentrum vormt een gebouw maar 
ook tuin. Zo zijn er verschillende niveaus van 
groene ruimte. De patiotuin wordt gecreëerd 
rond de bestaande linde, op niveau 1 wordt de 
vaste planten tuin aangelegde met doordacht 
gekozen gewassen. Het dak vormt een naast 
wateropvang ook voor het zuiveren van water.
Water dat weer kan gebruikt worden in het 
gebouw. Op het hoogste dak zorgt het groene 
dak voor verdamping van water, vertraging 
maar ook voor isolatie en verkoeling van de 
zonnepanelen. De zonnepanelen worden hier 
een graslandshap gezet. 
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Cultuur en tuinen

Park

Tussen de eigendommen 
van notabelen sluiten de 
tuinen wonderwel aan 
elkaar als een park met 
veel diversificatie

Sport

De gemeentelijke sporthal 
omvat een grote 
omnisportzaal, waarin 
balsporten kunnen worden 
beoefend, en drie 
nevenzalen. 

Cultuur

Het nieuwe VTC en Huis 
Hellemans zijn de ontbrek-
ende schakel in Edegem.

Shopping

Het VTC adresseert zich 
aan de Strijdersstraat en 
brengt de nodige 
levendigheid in deze 
handelsstraat.

De ontbrekende schakel van 
Edegem

De site van het nieuwe VTC is gelegen op een 
zeer waardevolle locatie in Edegem. Dicht bij 
het gemeenteplein, het commerciële centrum 
van de gemeente, en nabij het Park Centrum, 
de belangrijkste groenas van het centrum in 
Edegem. Hiertussen bevinden zich nu het Huis 
Hellemans en de sporthal maar vormen geen 
geheel. 

We zien het nieuwe VTC en het Huis Hellemans  
als de nieuwe culturele ‘hotspot’ van Edegem, 
die deze plaatsen aan elkaar verbindt: een 
‘‘ruimtelijke en culturele schakel” als katalisator 
voor nieuwe culturele en sociale activiteiten in 
de stad.

Het netwerk van tuinen 

Het centrum van Edegem bevat een reeks aan 
bijzondere gebouwen. Gebouwen elk met hun 
eigen tuin, park of pleinruimte. Ze vormen een 
groen netwerk van ruimtes die qua gebruik 
en uitstraling complementair kunnen zijn voor 
elkaar. We zien dan ook in het resultaat van de 
gefragmenteerde ontwikkeling van Edegem de 
potentie om een tuinenrijk te definiëren En deze 
in verbinding te gaan stellen. Vanaf het stadhuis 
ontstaat een aaneenschakeling van tuinen 
met diverse openbare functies in. Het netwerk 
van tuinen voegt een unieke laag toe aan de 
openbare ruimte van Edegem.  

Aan de reeks van door muren, hagen of 
gebouwen omsloten tuinen wensen we op een 
cruciale plek een nieuwe tuin toe te voegen. 
De plek vormt nu nog de gemiste schakel 
tussen Tuin Hellemans en de andere tuinen. 
Graag introduceren we de tuin van de 21ste 
eeuw. Niet een gebouw en een een tuin maar 
een gebouw dat tevens tuin is en een tuin dat 
tevens gebouw is. Als ontwerpteam hebben we 
de verantwoordelijkheid om verder te denken 
dan de traditionele gedachte van bouwen. Het 
gemeenschapsgebouw, het vrijetijdsgebouw van 
Edegem, kan hier een voorbeeldfunctie in gaan 
nemen. Het stelt de vernieuwede verhouding 
voor tussen mens en zijn omgeving, tussen 
mens en groen, tussen mens en energie. 
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Het plein met de entree van het vrijetijdscentrum 
presenteert zich naar de Stijdersstraat. Het plein 
vormt straks een onderdeel van de minerale 
ruimtes van Edegem. Het bestaande beeld, de 
lange bakstenen muur en zijn bestaande bomen 

vormen de basis. De nieuwe transparante 
entreegevel van het vrijetijdscentrum vormt 
samen met de bestaande muur een gebaar. Het 
omarmt de ruimte met zijn ronde bank waar de 
buurt elkaar ontmoet. Op de cultuurbank kan 

aan twee zijdes gezeten worden, kijkend naar de 
omgeving of kijkend naar elkaar in een intieme 
cirkel. Buurtoverleggen, poëzieavonden kunnen 
hier onder de bestaande bomen plaats gaan 
vinden.

Het Vrijetijdsplein
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De Halsketting

De Tuin Hellemans zelf is momenteel reeds een 
interessante collage van verschillende muren 
& wanden, die elk zeer verschillend zijn ten 
opzichte van elkaar, maar die samen als het 
ware een aaneenschakeling van muren vormt. 
Ieder schakel van deze ketting heeft zijn eigen 
vorm & textuur, zijn eigen geschiedenis.
 
In de huidige situatie, is deze aaneenschakeling 
van muren nog niet vervolledigd, en zorgt ze nog 
niet voor de begrensde omslotenheid van de 
Tuin Hellemans, die ze ooit heeft gehad.
 
Dit is nochtans een mooi element die we hadden 
willen terugroepen, omdat we overtuigd zijn 
dat het nieuwe VTC een deel kan worden van 
dit geheel, als een reeks nieuwe schakels die 
de ketting opnieuw helpen vervolledigen. Het 
toevoegen van nieuwe, hedendaagse elementen, 
zal helpen om samen met de historisch 
gegroeide schakels terug een volledige lus te 
maken, een nieuw historisch gegroeide ketting.

Het volwassenengedeelte van het bibliotheek 
is gesitueerd op een verhoogde vloer boven de 
jeugdafdeling van de bibliotheek en kijkt door 
een driedubbelhoge ruimte uit naar het huis 
Hellemans, dat dient als een monumentaal 

décorbeeld. Het bestaat uit twee verschillende 
vloeren. Een om terloops te lezen en de 
bovenste vloer als een stiller gebied voor de 
mensen die willen studeren of behoefte hebben 
aan concentratie. 

Bibliotheek Herwaardering ensemble Hellemans 

1884
neo-Vlaamse renaissancestijl

Door de eeuwen heen zijn tuinen altijd een uitdrukkingsvorm geweest van de relatie tussen mens en natuur. Tuin Hellemans is 
een introverte tuin, gesloten en naar binnen kijkend. Dit kan worden versterkt door de tuin nog introverter te maken; een 
besloten tuin. Door de meest bijzondere stijlkenmerken van de oorspronkelijke tuin opnieuw af te bakenen wordt de seriniteit 
en monumentaliteit van de tuin Hellemans versterkt. De tuin wordt ontdaan van uitbreidingen die de leesbaarheid van de tuin 
in de loop der jaren heeft vertroebeld. Door deze opheldering ontstaat bovendien meer ruimte voor het nieuwe VTC, binnen de 
gestelde kaders. 

2015
van alles wat

>2015
compacte, besloten tuin
helder afgebakende ruimte

Gebouw en tuin Hellemans hebben in hun 
oorsprong een intense relatie met elkaar. Ze 
vormen een onlosmakelijk ensemble, het ene 
is niet los te koppelen met het andere. In de 
loop der tijd zijn de contouren van de tuin vager 
geworden. Uitbreidingen en aanpassingen 
van de tuin zetten de relatie tuin - gebouw 

onder druk. Binnen deze opgave is het onze 
verantwoordelijkheid om de relatie van gebouw 
en tuin Hellemans terug op scherp te zetten. Om 
terug te keren naar een heldere opzet van de 
omsloten tuin in Franse stijl stellen we voor om 
de latere toevoegingen die ons doen denken aan 
een miniatuur van Engelse landschapsstijl weg 

te halen. 
De zo belangrijke randen van de tuin worden 
terug gedefinieerd. Dit niet door ondoordringbare 
muren maar door levendige wanden waar 
dorpsactiviteiten zich in bevinden.  
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Door het doordacht positioneren van de culturele 
wand (de gevel van het Vrijetijdscentrum) wordt 
de tuin terug een omsloten tuin met allure. 
De op de Franse stijl geïnspireerde tuin wordt 
opgewaardeerd en krijgt er een bijzonder 

element bij.  De bank van de 21ste eeuw.  Een 
rond object waar water openslaan wordt en 
waaromheen de bezoeker kan plaats nemen. 
Een scharnierpunt tussen de activiteiten van het 
huis Hellemans en het Vrijetijdscentrum. 

De tuin krijgt langs de muren strakke vaste 
plantenborders waar kunst  zich kan in 
etaleren. Het centrale grasveld doet dienst 
als vrij veld en vangt extra programma op bij 
tijdelijke evenementen. Het sluitstuk is het 

positioneren van een nieuwe grootse boom. Dit 
ter vervanging van de zieke boom. Samen met 
de gemeenschap wordt bepaald welke boom en 
waar deze zijn nieuwe plek kan vinden in de tuin. 

Tuin Hellemans
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Plattegronden / Gelijkvloers

1. Tentoonstellingsruimte - Huis Hellemans
2. Inkomhal
3. Balie
4. Spreekruimte
5. Vergaderruimtes
6. Werkplekke Medewerkers

7. Crea Kookruimte en Refter
8. Cafe
9. Terras
10. Bibliotheek - Volwassenen
11. Tuin Hellemans
12. Multifunctioneel plein

13. Vritijdsplein
14. Ingang woningen
15. Poort: open tussen 9:00 en 19:00
16. Extra tentoonstellingsruimte in foyer VTC
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ENTREE A - Hoofdingang gebouw

HUIDIGE INDELING PROGRAMMA
ALTERNATIEVE INDELINGSMOGELIJKHEDEN

1.HUIS HELLEMANS WORDT GRAND CAFE
2. VTC INTEGREERD TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA
3. CREA EN CAFE VORMEN EENHEID ROND PATIO

ENTREE B - Hoofdingang gebouw
ENTREE C - Toegang cafe v.a Tuin
ENTREE D - Ingang woning
ENTREE 1 - Ingang Bibliotheek (buitenzijde toegang, magneetpoortje)
ENTREE 2 - Ingang v.a Tuin naar Bibliotheek (buitenzijde toegang, magneetpoortje)

- Toegang voor iedereen
- Toegang voor iedereen

        - Beperkte toegang
 - Balie, Cafe

 
   

 

   

1.HUIS HELLEMANS WORDT CREA RUIMTE EN VERGADERRUIMTE
2. VTC INTEGREERD TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA

 

   FOYER/INKOM
   CAFE

CREA/REFTER
CONTROLE PUNTEN

   WERKPLEK MEDEWERKERS
   VERGADERRUIMTE
   BIBLIOTHEEK
   TENTOONSTELLINGSRUIMTE

A B

C
D
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2

ENTREE A - Hoofdingang gebouw

HUIDIGE INDELING PROGRAMMA
ALTERNATIEVE INDELINGSMOGELIJKHEDEN

1.HUIS HELLEMANS WORDT GRAND CAFE
2. VTC INTEGREERD TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA
3. CREA EN CAFE VORMEN EENHEID ROND PATIO

ENTREE B - Hoofdingang gebouw
ENTREE C - Toegang cafe v.a Tuin
ENTREE D - Ingang woning
ENTREE 1 - Ingang Bibliotheek (buitenzijde toegang, magneetpoortje)
ENTREE 2 - Ingang v.a Tuin naar Bibliotheek (buitenzijde toegang, magneetpoortje)

- Toegang voor iedereen
- Toegang voor iedereen

        - Beperkte toegang
 - Balie, Cafe

 
   

 

   

1.HUIS HELLEMANS WORDT CREA RUIMTE EN VERGADERRUIMTE
2. VTC INTEGREERD TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA

 

   FOYER/INKOM
   CAFE

CREA/REFTER
CONTROLE PUNTEN

   WERKPLEK MEDEWERKERS
   VERGADERRUIMTE
   BIBLIOTHEEK
   TENTOONSTELLINGSRUIMTE
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Het cafe van het VTC dient als de hoofdingang 
van het gebouw, gewikkeld om een centrale 
patio waar een mooie boom staat die is 
behouden uit de huidige tuin. 

De patio is onder andere omringt door het refter, 
de crea&kookruimte en de ruimtes voor de 
werknemers. Deze ruimtes zijn flexibel verdeeld 

door middel van glazen wanden, waarvan 
sommigen meer privacy kunnen bieden dankzij 
gordijnen. 

Het cafe en de crea&kookruimte kunnen worden 
samengevoegd en openen zich naar de tuin met 
grote draaideuren die het gebouw toegankelijk 
maken tijdens evenementen in de tuin Hellemans 

zoals kunstmarkten of tentoonstellingen of 
dorpsfesten

Het lagere volume van het VTC is zeer 
transparant naar de Terelststraat toe. Daardoor 
is het gebouw ten alle tijden goed leesbaar, zelfs 
wanneer de deuren gesloten zijn. Dit bevordert 
de sociale veiligheid.

De ontvangsbalie van het VTC is zo 
gepositioneerd, dat het niet alleen kan 
worden gebruikt als toegangscontrole voor de 
bibliotheek, maar ook als informatiepunt bij de 
aula (kelderverdieping) en de vergaderzalen 
(gelijkvloerse verdieping).

De toiletten worden beneden ingericht. Ze zijn 
bereikbaar met de lift die alle verdiepingen 
verbindt, zodat alle ruimtes volledig toegankelijk 
zijn.
De administratieve lokalen van het personeel 
worden centraal, in het hart van het gebouw 

geplaatst, in een glazen volume. Hierdoor 
ontstaat een optimaal overzicht over de publieke 
ruimtes. De glazen wanden kunnen indien 
gewenst ook worden afgesloten met gordijnen, 
om zo toch de nodige privacy te creëren.

Cultuur Cafe Balie

Doorsnede A

Doorsnedes / A
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Plattegronden / Souterrain / 1e verdieping / 2e verdieping

Semi/souterrain 1e verdieping 2e verdieping

1. Bibliotheek / Kinder en Jeugd
2. Bibliotheek / Muziek en Film
3. Bibliotheek / Stockage
4. Toiletten
5. Berging
6. Aula
7. Installatieruimte

1. Bibliotheek / Volwassenen
2. Woning
3. Groendak

1. Woning

1

1
1

1

1

1

2

2

3

2

3

4

5

5

5

6

7
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Doorsnedes / B en C

Het halfverdiepte niveau van de bibliotheek is een zeer dynamische ruimte die voor veel doeleinden gebruikt kan 
worden. Een boekenkast-tribune temidden van de vide aan de oostgevel is een ontspannen plek voor jongeren om te 
lezen en socializen op een informele manier. 

De kleinere kinderen hebben hun eigen plek in de tegenovergestelde hoek, meer beschermd en dichtbij de ingang. 

Jeugd, muziek en film afdeling 

Doorsnede B

Doorsnede C

BIBLIOTHEEK

VTC

WONINGEN

WONINGEN

BIBLIOTHEEK

AULA

MEDEWERKERS

FOYER
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Aanzichten

Oost Gevelaanzicht

Zuid Gevelaanzicht

Noord Gevelaanzicht

West Gevelaanzicht
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Het Vrijetijdsplein en het Cultuurplein worden 
met elkaar verbonden door onder andere het 
toepassing van een eenduidig materiaalgebruik. 
Een materiaalgebruik dat reeds ingezet is bij 
diverse straten in Edegem. Het handboek 
openbare ruimte Edegem dragen we dan ook 
een warm hard toe om extreme diversiteit in 

verhardingsmaterialen te weren. 
Het Cultuurplein zelf doet dienst als 
parkeerruimte, maar kan zich eenvoudig gaan 
ontpoppen tot een plek voor cultuurmarkt,  
kunstexpositie of andere evenementen. 
De gekozen stedenbouwkundig plan draagt 
zorg voor een duurzame toekomst en vormt 

geen enkele belemmering voor mogelijke 
ontwikkeling van de sporthal. Integendeel, het 
stedenbouwkundig plan opent mogelijkheden 
voor verdere ontwikkelingen in de toekomst. 

In het plan wensen we tevens te voldoen aan de 
opgelegde parkeernormen. Het bestaande aantal 

parkeerplaatsen (54 pp en 4 minder validen pp) 
is teruggebracht in het nieuwe ontwerp. Een 
grafisch lijnenspel in de verharding verbindt 
het entreeplein met het parkeerplein maar doet 
tevens dienst als markeerlijnen waar auto’s of 
marktkramen zich tussen voegen. 

Multifunctioneel plein
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60°

Zuid Juni 21st Noord

60°

Zuid Juni 21st Noord

60°

Zuid Juni 21st Noord

60°

Zuid Juni 21st Noord

60°

Zuid Juni 21st Noord

Duurzaamheid

Ons duurzaamheidsconcept steunt vooral op 
passieve systemen, waarbij vegetatie zoveel 
als mogelijk in, op en rond het gebouw wordt 
geïntegreerd, met de bedoeling de impact op de 
omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Op 
die manier trachten we ook kosten te sparen, en 
het gebouw in de groene omgeving te integreren.

Ons uitgangspunt is om van het VTC een laag-
energiegebouw te maken, en we nemen hierbij 
een E-peil van E-60 als doel. Conform de EPB-
regelgeving is het VTC vrijgesteld, de woningen 
uiteraard niet. Aangezien dit een project is dat 
zowel publieke als private leefruimtes combineert 
zal gestreefd worden naar BEN-gebouw (Bijna 
Energie Neutraal), wat zelfs strenger is dan een 
E-peil E-60.

De maatregelen die hiervoor worden aangewend 
zijn de volgende:

• Maatregelen om energieverlies te vermijden

• Maatregelen om oververhitting tegen te 
gaan

• Maatregelen om eigen energie op te 
wekken

1.  De half verzonken postitie van de bibliotheek 
zorgt voor een betere thermische isolatie en 
inertie.

2. Driedubbele beglazing bij grote 
glasoppervlaktes. 

3.   Groene daken zorgen voor een betere 
isolerende capaciteit en inertie.

4. passiefhuis detaillering van de aansluitngen 
rond ramen. 

12.  De oppervlakte van het dak van het hoogste 
volume is groot genoeg voor de installatie van 
ongeveer 120 zonnepanelen en/of –collectoren 
(optioneel). Deze extra investering kan zich zelf 
in 5 jaar terug betalen. 

13. Indien grondboringen worden voorzien, 
kan door middel van een warmtepomp energie 
uit de bodem worden aangewend voor het 
opwarmen van het gebouw. (optioneel) Deze 
extra investering kan zich zelf in 10 - 15 jaar 
terug betalen. 

14. Het regenwater van de daken wordt via de 
groendaken ‘gebufferd’ en kan nadien worden 
opgeslaan in hemelwaterreservoirs en/of 
afgeleid naar infiltratievoorzieningen. Water uit 
regenwaterreservoirs kan worden gebruikt voor 
het irrigeren van de parkzones, en eventueel na 
zuivering en/of filtering worden aangewend voor 
het doorspoelen van de openbare toiletten. 

5.   De luifel van het lage volume is zo ontworpen 
dat ze tijdens de zomer de zon buiten houdt en 
gaat oververhitting tegen. Tijdens de winter kan 
de zon onder de luifel door de ruimtes helpen 
opwarmen.

6.   De beglaasde constructie boven de flexibele 
ontmoetingsruimtes zal zo worden opgesteld 
& gedetailleerd dat warmte-overlast wordt 
geminimaliseerd.

7.   De boom in de patio zorgt voor een 
natuurlijke schaduw in de cafetaria

8.   Schuifpanelen met horizontale lamellen 
zorgen voor een optimale beschaduwing van 
de zuidgerichte ramen, en kunnen ook worden 
aangewend voor het afsluiten van de gevel 
ten opzichte van de straat, indien privacy meer 
gewenst is.

9.  Lamellen vormen een afscherming voor 
de zonnewarmte in het oosten en het westen. 
Door het weerkaatsen van het zonlicht op de 
verticale lamellen, worden de ruimtes binnen 
nog steeds verlicht door het zonlicht, maar wordt 
oververhitting vermeden.

10. Op de zuidergevel van het hogere blok, is 
de gevel minder opengewerkt ter hoogte van 
de ruimtes waar oververhitting een risico zou 
kunnen vormen.

11. De open terrassen op de tweede verdieping 
worden voorzien van een louvredak, zodat er 
schaduw ontstaat op de gevel & op het terras 
zelf.

Maatregelen om energieverlies te 
vermijden

Maatregelen om oververhitting tegen te gaan Maatregelen om eigen energie op te 
wekken

Beheer van regenwater
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Flexibiliteit

Om de ruimtes in het gebouw zo flexibel mogelijk 
te houden, werd gekozen voor een modulair 
opgebouwd raamwerk, die de structuur uitmaakt 
voor zowel de bibliotheek als de woonfuncties, 
de handels- & horecafuncties als parkeerruimte, 
enzovoort.

Deze open structuur voorziet in een veelzijdig & 
duurzaam raamwerk, dat ontworpen is voor een 
lange levensduur & ervoor zorgt dat het gebouw 
in de toekomst blijvend kan worden aangepast 
aan de toekomstige noden van Edegem.

Installaties

We stellen voor om het ganse gebouw te verwarmen door middel van vloerverwarming.
 
Voor de ventilatie wordt voorgesteld het gebouw in twee aparte ventilatie-zones op te splitsen.
De ene zone omvat de aula en bibliotheek, gezien de vraag naar hogere ventilatiedebieten in deze 
ruimtes.
De tweede zone omvat alle andere ruimtes waar de bezetting iets lager zal zijn.
Daar wordt via CO2-gestuurde ventilatieroosters in de plafonds de nodige afvoer voorzien.
 
In combinatie met eventuele zonnecollectoren of –panelen, en een warmtepomp kan het VTC 
voor een groot stuk voor haar eigen energievoorziening instaan, waardoor de impact op het milieu 
aanzienlijk kan worden gereduceerd.

Aanpasbaar programma

Het concept voorziet niet alleen in de mogelijkheid een 
bijkomend programma van wonen toe te voegen aan het 
VTC, er zijn ook vele andere bestemmingen, mogelijks met 
een nog groter rendement voor het project.
Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om in het westelijke 
deel van de gelijkvloers een commerciële ruimte in te richten, 
gericht naar de sporthal & het plein tussen sporthal & VTC.

Vele mogelijke woontypologiën

Het ontwerp voorziet daarnaast ook in een extra woonfunctie, 
waarbij 6 appartementen van +/- 95m² in het gebouw worden 
verwerkt. Het raamwerk van het gebouw voorziet echter de 
mogelijkheid om verschillende typologiën in de structuur te 
verwerken, bijvoorbeeld lofts met dubbele hoogte (+/- 130 
m²), of kleinere studios (+/- 60 m²).

Uitbreidingsmogelijkheden

De structuur van het gebouw zou zodanig ontworpen moeten 
worden dat er in de toekomst nog kan worden uitgebreid in 
de hoogte. Een andere mogelijkheid is het dak van een ander 
programma te voorzien (bijvoorbeeld gemeenschappelijke en/
of openbare daktuin).

Uitbreiding

Het structurele raster van het gebouw maakt het daarnaast 
ook mogelijk om de verdiepingsvloeren naar believen open 
en dicht te maken, in functie van de verschillende ruimtelijke 
invullingen. Ook op termijn moet deze flexibiliteit mogelijk zijn.

De toekomst van de bibliotheek

In het huidige digitale tijdperk is de toekomst van het fysische 
boek vrij onzeker. Bibliotheken zullen steeds minder plaats 
moeten voorzien voor de opslag van boeken. De flexibiliteit 
van de constructie maakt het mogelijk voor de bibliotheek 
om haar programma aan te passen, de opslagcapaciteit te 
verminderen, en zo ruimte te maken voor nieuwe functies 
zoals wonen, parkeerplaats, ...
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Hoofdstuk 2 - Onderbouwing Ontwerp

Een grondige bestudering van het Programma van Eisen en het in de selectieleidraad beschreven 
budget leerde ons dat een het een uitdaging zal worden om dit project financieel uitvoerbaar te 
maken. Daarnaast wordt er om een slimme stategie en ‘out of the box’ denken gevraagd om zowel de 
gemeente als de toekomstige gebruikers van de VTC tevreden te stellen en te behagen. 

Een dergelijke strategie vraagt om een aantal oplossingen zoals een optimalisatie van het programma, 
een logische en rationele aanpak van de structuur , flexibele indelings- en constructiemethoden, een 
technologische toepassing om onderhoudskosten te reduceren en een duurzaamheids strategieën om 
de mileukosten van het gebouw zo veel mogelijk te minimaliseren. 

Het  lage budget zorgt ervoor dat een gefaseerde aanpak, naar onze mening, cruciaal is. Dit houdt 
derhalve in dat het belangrijk is om te beslissen welke elementen van het project prioriteit krijgen, 
welke  als eerste door het  beschikbare budget gefinancierd zullen worden en welke voor dit moment 
geparkeerd kunnen worden tot een later tijdstip, wanneer de toekomstige ontwikkelingen  in de 
omgeving genoeg op zullen brengen om  de publieke ruimtes verder te ontwikkelen. 
Wij zijn van mening dat de prioriteit uit moet gaan naar het creëren van een culturele lus door het VTC 
de Tuin Helleman te laten bepalen, het Huis Helleman te renoveren en dit het middelpunt van de tuin 
te laten worden. 

Dit heeft tot gevolg dat het budget voor heraanleg van de omgeving en van de tuin gering is en 
daarom kiezen wij ervoor om zoveel mogelijk de aanleg van de bestaande omgeving en van het 
perceel in stand te houden. We hebben een zeer kostenefficiënt ontwerp voor ogen dat – tegen 
geringe kosten – het meeste haalt uit dat wat er momenteel al is, terwijl het tegelijkertijd goed  past 
binnen de eisen voor het behoud van de culturele waarde en het architectonische erfgoed van de site

Haalbaarheidstudie

Algemene raming & uiteenzetting van 
de kostenverdeling

Vorbeeld en staving van de 
ramingsprijzen

Realisatieproces + kostenbeheersting 
gedurende het ganse project.
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1. VOORONDERZOEK + OPMETINGEN

+ onderzoek, opmetingen

2. VOORONTWERP 3. ONTWERP

AANNEMER

3.1. Aanvraagdossier tot stedenbouwkundige 
vergunning >  Bevoegde Overheid

3.2. Aanbestedingsdossier incl. alle noodzakelijke 
technische studies:

• Plannen

• Materialen

• Bestek

Taken coördinator- ontwerp:

• Preventie ongeval

• Coördinatie veiligheids en 
gezondheidsmaatregelen

Offertes nakijken + bijkomende inlichtingen 

                 Aanbestedingsverslag

4. VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE ONTWERP 5. GUNNING VAN DE WERKEN

REALISATIEPROCES KOSTENBEHEERSING

10 STAPPENPLAN

1. VOORONDERZOEK, OPMETINGEN, ...

2. VOORONTWERP

3. ONTWERP

4. VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE ONTWERP

5. GUNNING VAN DE WERKEN

6. LEIDING VAN DE WERKEN

7. VEILIGHEIDSCOORDINATIE VERWEZENLIJKING

8. OPMAKEN EINDAFREKENING

9. OPMAKEN DOSSIERS

10. OPVOLGING TIJDENS WAARBORGTERMIJN  + DEFINITIEVE OPLEVERING

OPDRACHTGEVER/GEBRUIKER

ONTWERPER PARTIJEN

BOUWPROGRAMMA  

BOUWPROGRAMMA VOORONTWERP

+ opdrachtgever + partijen 

3.1. Aanvraagdossier tot stedenbouwkundige vergunning → Bevoegde Overheid
3.2. Aanbestedingsdossier incl. alle noodzakelijke technische studies:
• Plannen
• Materialen                                →              AANNEMER
• Bestek + meetstaten 

Taken coördinator- ontwerp: 
• Preventie ongeval 
• Coördinatie veiligheids en gezondheidsmaatregelen

Offertes nakijken + bijkomende inlichngen → Aanbestedingsverslag 

• Werfvergaderingen 
• Uitvoeringsdetails in de loop der werken 
• Keuring materialen 
• Toezicht op de werf
• Staten van vordering der werken
• Oplevering der werken:  VOORLOPIGE OPLEVERING
• Verslaggeving  EPB-aangifte

Taken coördinator – verwezenlijking:
• Bouwplaatsbezoek ( 2 wekelijks)
• Speciefiek fasen: verplicht aanwezig
• Bijhouden + aanvullen Coördinatie Dagboek
• Aanvullen Post Interventie Dossier

9.1. ‘Zoals uitgevoerd’
9.2. EPB – aangifte 

• Vorderingsstaten
• Meer- en minwerken
• Niet-uitgevoerde werken
• Gefactureerde bedragen
• ...

• Voorlopige oplevering + werfbezoeken 
• Processen – verbaal

→ DEFINITIEVE OPLEVERING

≥ 1 OVERLEGMOMENT PER STAP MET OPDRACHTGEVER EN GEBRUIKER

+ onderzoek , opmetingen

ONTWERP

REALISATIEPROCES KOSTENBEHEERSING

10 STAPPENPLAN

1. VOORONDERZOEK, OPMETINGEN, ...

2. VOORONTWERP

3. ONTWERP

4. VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE ONTWERP

5. GUNNING VAN DE WERKEN

6. LEIDING VAN DE WERKEN

7. VEILIGHEIDSCOORDINATIE VERWEZENLIJKING

8. OPMAKEN EINDAFREKENING

9. OPMAKEN DOSSIERS

10. OPVOLGING TIJDENS WAARBORGTERMIJN  + DEFINITIEVE OPLEVERING

OPDRACHTGEVER/GEBRUIKER

ONTWERPER PARTIJEN

BOUWPROGRAMMA  

BOUWPROGRAMMA VOORONTWERP

+ opdrachtgever + partijen 

3.1. Aanvraagdossier tot stedenbouwkundige vergunning → Bevoegde Overheid
3.2. Aanbestedingsdossier incl. alle noodzakelijke technische studies:
• Plannen
• Materialen                                →              AANNEMER
• Bestek + meetstaten 

Taken coördinator- ontwerp: 
• Preventie ongeval 
• Coördinatie veiligheids en gezondheidsmaatregelen

Offertes nakijken + bijkomende inlichngen → Aanbestedingsverslag 

• Werfvergaderingen 
• Uitvoeringsdetails in de loop der werken 
• Keuring materialen 
• Toezicht op de werf
• Staten van vordering der werken
• Oplevering der werken:  VOORLOPIGE OPLEVERING
• Verslaggeving  EPB-aangifte

Taken coördinator – verwezenlijking:
• Bouwplaatsbezoek ( 2 wekelijks)
• Speciefiek fasen: verplicht aanwezig
• Bijhouden + aanvullen Coördinatie Dagboek
• Aanvullen Post Interventie Dossier

9.1. ‘Zoals uitgevoerd’
9.2. EPB – aangifte 

• Vorderingsstaten
• Meer- en minwerken
• Niet-uitgevoerde werken
• Gefactureerde bedragen
• ...

• Voorlopige oplevering + werfbezoeken 
• Processen – verbaal

→ DEFINITIEVE OPLEVERING

≥ 1 OVERLEGMOMENT PER STAP MET OPDRACHTGEVER EN GEBRUIKER

+ onderzoek , opmetingen

ONTWERP

REALISATIEPROCES KOSTENBEHEERSING

10 STAPPENPLAN

1. VOORONDERZOEK, OPMETINGEN, ...

2. VOORONTWERP

3. ONTWERP

4. VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE ONTWERP

5. GUNNING VAN DE WERKEN

6. LEIDING VAN DE WERKEN

7. VEILIGHEIDSCOORDINATIE VERWEZENLIJKING

8. OPMAKEN EINDAFREKENING

9. OPMAKEN DOSSIERS

10. OPVOLGING TIJDENS WAARBORGTERMIJN  + DEFINITIEVE OPLEVERING

OPDRACHTGEVER/GEBRUIKER

ONTWERPER PARTIJEN

BOUWPROGRAMMA  

BOUWPROGRAMMA VOORONTWERP

+ opdrachtgever + partijen 

3.1. Aanvraagdossier tot stedenbouwkundige vergunning → Bevoegde Overheid
3.2. Aanbestedingsdossier incl. alle noodzakelijke technische studies:
• Plannen
• Materialen                                →              AANNEMER
• Bestek + meetstaten 

Taken coördinator- ontwerp: 
• Preventie ongeval 
• Coördinatie veiligheids en gezondheidsmaatregelen

Offertes nakijken + bijkomende inlichngen → Aanbestedingsverslag 

• Werfvergaderingen 
• Uitvoeringsdetails in de loop der werken 
• Keuring materialen 
• Toezicht op de werf
• Staten van vordering der werken
• Oplevering der werken:  VOORLOPIGE OPLEVERING
• Verslaggeving  EPB-aangifte

Taken coördinator – verwezenlijking:
• Bouwplaatsbezoek ( 2 wekelijks)
• Speciefiek fasen: verplicht aanwezig
• Bijhouden + aanvullen Coördinatie Dagboek
• Aanvullen Post Interventie Dossier

9.1. ‘Zoals uitgevoerd’
9.2. EPB – aangifte 

• Vorderingsstaten
• Meer- en minwerken
• Niet-uitgevoerde werken
• Gefactureerde bedragen
• ...

• Voorlopige oplevering + werfbezoeken 
• Processen – verbaal

→ DEFINITIEVE OPLEVERING

≥ 1 OVERLEGMOMENT PER STAP MET OPDRACHTGEVER EN GEBRUIKER

+ onderzoek , opmetingen

ONTWERP

6. LEIDING VAN DE WERKEN 7. VEILIGHEIDSCOORDINATIE VERWEZENLIJKING 8. OPMAKEN EINDAFREKENING 9. OPMAKEN DOSSIERS 10. OPVOLGING TIJDENS WAARBORGTERMIJN

+ DEFENITIEVE OPLEVERING

DEFENITIEVE OPLEVERING

• Werfvergaderingen
• Uitvoeringsdetails in de loop der werken
• Keuring materialen
• Toezicht op de werf
• Staten van vordering der werken
• Oplevering der werken: VOORLOPIGE 

OPLEVERING
• Verslaggeving EPB-aangifte

Taken coördinator – verwezenlijking:
• Bouwplaatsbezoek ( 2 wekelijks)
• Speciefiek fasen: verplicht aanwezig
• Bijhouden + aanvullen Coördinatie Dagboek
• Aanvullen Post Interventie Dossier

• Vorderingsstaten
• Meer- en minwerken
• Niet-uitgevoerde werken
• Gefactureerde bedragen

9.1. ‘Zoals uitgevoerd’
9.2. EPB – aangifte • Voorlopige oplevering + werfbezoeken

• Processen – verbaal

Realisatieproces + kostenbeheersting gedurende het ganse project.

≥ 1 overlegmoment per stap met 
opdrachtgever en gebruiker

10 Stappenplan

Realisatieproces + Kostenbeheersing


