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Historische Continuïteit

Door deze opgave reikt het bestuur van de 

Stad een momentum aan om dit belangrijke 

cultuurhistorisch gebouw te onttrekken aan 

haar sluimerende lethargie.  De vraagstelling 

verraadt een ambitieniveau die veel verder gaat 

dan de gezonde reflex om het stadspatrimonium 

te herdenken in een context van politieke 

vernieuwing en het bewust omspringen met de 

schaarse middelen die voor handen zijn.  Deze 

oefening in een nuchtere rationalisering van 

het gebruik van ruimte is vooral een aanleiding 

om door een ontwerp met ambitie het Stadhuis 

van Antwerpen weerom haar plaats te laten 

innemen als “het” icoon van de stad -als “Urbs” 

én als “Civitas”-. Het wil zich ontdoen van haar 

ondertussen wat muffig imago door in te zetten 

op een transformatie met een allure zoals deze 

ook in de 19e eeuw heeft plaats gevonden.

Het Stadhuis heeft als weinig ander gebouw haar 

functie door de jaren heen bewaard.  Toch heeft 

de morfologie en het intern organisatieprincipe 

een sterke evolutie ondergaan.  Dit project wil 

aansluiten bij deze reeks van transformaties 

waarbij de 16e eeuw, de 19e eeuw en nu dan 

de 21e eeuw te duiden (zullen) zijn als periodes 

waarin het Stadhuis weer voor een ruime tijd 

werd klaar gemaakt voor een kwalitatieve 

beleving in fase met de eigen tijdsgeest. In die 

zin hebben we dank zij  diepgaande reflectie 

en nauwkeurig multidisciplinair onderzoek 

voorliggend ontwerp opgetekend met respect 

voor het monument in het volle besef van de 

historische continuïteit en het belang van de 

ingreep.

Ontwerpproces

Het keurslijf van het erfgoed, de complexiteit 

van de opgave, de ogenschijnlijke tegenstelling 

van sommige ambities, de veelheid aan studies 

en voorafgaande onderzoeken, dwingen de 

ontwerper om een geïntegreerde conceptuele 

benadering vooruit te schuiven in de tijd om 

vooreerst plaats te maken voor analyses, 

bedenkingen, deelsuggesties en zo stilaan een 

greep te krijgen op de opgave zelf.  Voorliggend 

ontwerp is dus niet het resultaat van een vooraf 

bepaald idee over hoe dit gebouw dient te 

worden getransformeerd maar dient te worden 

verstaan als de vrucht van een laborieuze 

progressie van inzichten.  Wat voorligt verbeeldt 

een duidelijke visie maar verdient evenzeer een 

verder zetten van deze zoektocht doorheen 

een dialoog met de opdrachtgever en experten.
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het Stadhuis als Monument1

Situatieschets Antwerpen na 1900

Fase I: Circa 1200 tot 1565 – oude stadhuis/schepenenhuis

Het oude stadhuis bevindt zich in een bouwblok aan de zuidoostzijde van de Grote Markt, het 

grootste en belangrijkste handelsplein van de stad. Het stadhuis is voorzien van een ‘puye’, 

een verhoogde stoep waar het volk wordt toegesproken. De exacte afmetingen van het 

bouwblok zijn niet bekend. Echter is wel bekend dat het over de Suikerrui is gebouwd. Aan 

beide zijden van het blok lopen (smalle) straten.

Fase II: 1565 – bouw van het stadhuis met een nieuw bouwblok

Tussen 1560 en 1565 wordt het grote, nieuwe stadhuis gebouwd, op een stuk grond dat in 

stadsbezit is. Dit stuk grond bevindt zich aan de westzijde van de Grote Markt, tegenover het 

oude stadhuis. Door het nieuwe stadhuis ontstaat de Gildekamerstraat en de Paardensteeg. 

Het bouwblok van het oude stadhuis wordt afgebroken en er komt een nieuw blok voor in de 

plaats. Deze wordt aannemelijk voorzien van winkel- en woonbebaouwing. Op een prent uit 

1576-’58 lijkt de gelijkvloerse bouwlaag van het blok aan de Paardensteeg te zijn voorzien 

van een arcade of ‘loggia’. Echter kan dit ook een artistieke vrijheid van de kunstenaar zijn, 

want op andere prenten zijn hoge huizen met luifels te zien, die waarschijnlijk als winkels in 

gebruik zijn.

Situatieschets Antwerpen rond 1600

Situatieschets Antwerpen circa 1400

Fase III: Na 1713 – overwelving Suikerrui en verandering van de Grote Markt

Ten tijde van de bouw van het stadhuis bevindt het middenrisaliet zich niet duidelijk op de 

(midden)as van de Grote Markt. Dit verandert enigzins na 1713, als het bouwblok tegenover 

het stadhuis wordt gesloopt en de markt voor het stadhuis meer openheid krijgt. Hierdoor 

ontstaat een (zicht)as op het middenrisaliet met de entree.

In de Suikerrui wordt de rui gedeeltelijk overwelfd, waardoor de verspringende gevellijn van 

de bouwblokken rondom de rui benadrukt wordt. 

Fase IV: Circa 1900 tot nu - heraanleg van de Suikerrui

Rond 1900 verandert er stedenbouwkundig veel in de binnenstad. In de Suikerrui worden 

een aantal bouwblokken gesloopt, waardoor één brede laan met een rechte gevellijn 

ontstaat.  

Er is al geruime tijd behoefte aan een uitbreiding van het stadhuis, tonen de diverse ontwer-

pen van nieuwe gebouwen aan de zuid- en westzijde van het gebouw. In de plannen uit 

1894 (voor de Wereldtentoonstelling) en 1927 wordt een nieuw gebouw ter plaatse van het 

oude stadhuis getekend, met een daklijn ter hoogte van het stadhuis en in de rooilijn van de 

Suikerrui. De gelijkvloerse bouwlaag is in beide plannen voorzien van een arcade. Echter 

worden geen van de plannen uitgevoerd en naast het stadhuis, ter plaatse van het oude 

stadhuis, wordt een plantsoen aangelegd. 

Met de sloop van het bouwblok naast het stadhuis is de wand van de Markt in de hoek van 

de Suikerrui komen te vervallen en komt het stadhuis ‘gedeeltelijk los te staan’  van de markt. 

Dit ‘gat in de wand’ zorgt tot op heden voor een stedenbouwkundig onduidelijke situatie, 

waarbij een deel van de Suikerrui bij de Grote Markt wordt betrokken. Opvallend is dat er 

vanuit de Korte Koepoortstraat een heel duidelijke zichtrelatie naar het middenrisaliet van 

het stadhuis aanwezig is. Bij een verdere benadering langs de Kaasrui komt steeds meer het 

hele gevelbeeld van het stadhuis in het zicht. Ter plaatse van de overgang van de Kaasrui 

naar de Grote Markt is qua beleving het hoogtepunt bereikt met een aanvullende zichtrelatie 

naar de toren van de kathedraal, een beleving van het gehele stadhuis en het Brabobeeld. 

De in de 19e eeuw gekozen locatie van het Brabobeeld lijkt rekening te hebben gehouden 

met een zichtrelatie vanuit de Hoogstraat richting de markt en daarmee het stadhuis. 

Situatieschets Antwerpen na 1713
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De opdrachtvraag is ogenschijnlijk een open en burgertoegankelijke oplossing te ontwerpen 

in tegenspraak met de krachtige gesloten architectuur van het gebouw. Echter zit hierin een 

zeer aantrekkelijke uitdaging waarvoor niet alleen de betekenis van het gebouw door de eeu-

wen moet worden begrepen, maar ook het (weer) toekomstbestendig maken. De continuïteit 

van het stadhuis moet blijven gewaarborgd. 

Restauratie betekent niet alleen het behoud en/of herstel van de materiële waarden, maar 

ook het gebouw gereed maken voor de toekomst. De herinrichting zien wij niet als afzon-

derlijke werkzaamheden, maar als een onderdeel van de restauratie van het gebouw. Het 

ontwerp moet het resultaat zijn van het karakter van het gebouw, welke betekenis het heeft 

en hoe deze betekenis in de toekomst een voortzetting wordt gegeven. Dit wil niet zeggen 

dat eigentijdse vormgeving en opvattingen zijn uitgesloten, in tegendeel. nieuwe ingrepen 

moeten als onderdelen van de 21ste eeuw herkenbaar blijven en mogen geen afbreuk doen 

aan de waarden en kwaliteiten van het monument. Sterker nog, nieuwe ingrepen aan hoog 

waardevolle onderdelen moeten het monument versterken. Om dit op verantwoorde wijze 

te ontwikkelen is het, naast de inventarisatie van materiele waarden, essentieel om ook de 

immateriële waarden te analyseren; de cultuurhistorische betekenis van het monument. 

Hiervoor is het van belang dat voorafgaand aan het ontwerpproces twee stappen worden 

genomen, namelijk het onderzoeken en analyseren van de cultuurhistorische aspecten en 

hun relaties tot elkaar. Deze cultuurhistorische aspecten zijn: de historische stedenbouwkun-

dige context, de gebruiks-, de bouw- en de architectuurgeschiedenis. Aan de hand van een 

dergelijke uiteenzetting kan een concretere waardestelling worden ontwikkeld, die niet alleen 

gebaseerd zijn op de (materiele) bouwhistorische onderdelen, maar ook op immateriële as-

pecten. Het maatschappelijke belang van niet alleen toen maar ook in de toekomst moet een 

synergie vormen. Op basis van de door de stad Antwerpen verstrekte onderzoekgegevens, 

aangevuld met eigen waarnemingen, onderzoeken en kennis, kon een eerste analyseslag 

hiervoor worden verricht. 
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GEBRuIKSGESCHIEDEnIS

De stadhuizen in de Vroegmoderne Tijd dienden niet alleen voor de huisvesting van het 

bestuur van de stad, maar ook voor de rechtspraak. De taken werden verzorgd door de 

burgemeester(s) en/of schout en de schepenen. De tweedeling tussen het bestuur en de 

rechtspraak werd weergegeven zowel in de gevelornamentatie, als in de plattegrondsinde-

ling. Het bestuursdeel werd voorzien van een Collegie sael voor het dagelijks bestuur van 

de stad, de puye sael voor het toespreken van het volk, eventueel een Statenzaal voor een 

vergadering van de Staten en eventueel een zaal voor de militie/schutterij. Het gedeelte 

bestemd voor de rechtspraak werd voorzien van een burgerzaal, waar de burgerij vrij in en 

uit kon lopen en die verbonden was met de vierschaar of schepenzaal, daar waar de recht-

spraak werd gesproken. Aangezien de twee delen van het stadhuis functioneel van elkaar 

werden gescheiden, waren er doorgaans twee entrees tot het gebouw aanwezig.

Vanaf de 16de eeuw werd het stadhuis steeds meer een bundeling van functies. Het aantal 

secretarieën en commissies groeide, waardoor het deel ‘bestuur’ toenam. Echter bleven 

de raad en het bestuur gescheiden. De burgemeester ging een grotere rol spelen tussen 

de beiden en bevond zich daarom met zijn kamer meestal tussen de twee delen van het 

stadhuis in, met balkon aan de voorgevel.

Het gebruik in de 16de eeuw 

Met de interpretatie van de archiefstukken is er een geschatte plattegrondsindeling van het 

stadhuis van Antwerpen gemaakt. Op het Schoon Verdiep was waarschijnlijk een scheiding 

tussen recht (zuidelijk) en bestuur (noordelijk) aanwezig.  De twee entrees in de voorgevel 

bevestigen deze aanname. De hoofdentree in het middenrisaliet, gevolgd door de eretrap 

naar het Schoon Verdiep, was bedoeld voor het statelijke en adellijke bezoek.1 De trap aan 

de zuidzijde van de voorgevel was opgenomen in de architectuur van de plint en had geen 

accent, waardoor deze aannemelijk voor de burgerij was. De trap kwam uit op de Grote zaal, 

oftewel de Burgerzaal, die toegang gaf tot de Halle, waar het recht werd uitgesproken en 

daarmee toegankelijk was voor de burgers. Aan de achterzijde van het stadhuis was nog een 

entree. Deze kwam uit naast de Collegezaal en was zo bedoeld voor de functionarissen van 

het bestuur. 

De eerste verdieping was aannemelijk geheel in dienst van het ‘bestuur’. De verdieping 

erboven (tweede verdieping) kan als archiefruimte in gebruik zijn geweest. De Gelijk Vloerse 

verdieping werd volgens de archiefbronnen gebruik voor de opslag van de winckels van de 

jaarmarkten.

Veranderingen in de 19de eeuw

Aan het begin van de 19de eeuw vond een verandering in de politieke organisatie plaats, 

met het intreden van de trias politica. De scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en 

rechtelijke macht werd ingevoerd en het stadhuis was niet langer het centrum van bestuur 

én rechtspraak; alleen het bestuur bleef over. Hierdoor ontstond een nieuwe hiërarchische 

organisatie binnen het stadhuis. Echter, door de groei van het aantal commissies, was er 

bij bestaande stadhuizen geen sprake van ruimteoverschot. Met de onafhankelijkheid van 

België in 1830 was tevens meer ruimte nodig in het stadhuis.

Bij het stadhuis Antwerpen vond aan het einde van de 19de eeuw een grootschalige ver-

bouwing plaats, waarbij de circulatie werd gewijzigd en een herindeling van de vertrekken 

plaatsvond. Tevens werd het gebouw bijna geheel voorzien van nieuwe ruimteafwerkingen, 

waardoor het gebouw een nieuwe uitstraling kreeg.

Schoon Verdiep - 2014

gelijkvloers - 16e eeuw

De binnenplaats werd overdekt en voorzien van een nieuwe eretrap en daarboven een gale-

rij. De circulatie van de ruimten werd nu vanaf het midden van het gebouw georganiseerd. 

De Gelijk Vloerse verdieping werd (her)ingericht met vertrekken voor de politie en amigo’s 

(cellen). De belangrijkste vertrekken van het Schoon Verdiep waren de leyszaal, de Burge-

meestervertrekken, de Raadzaal, de Miltiezaal en de Trouwzaal, die zich nu in de grootste en 

oorspronkelijk meest representatieve ruimte van het stadhuis bevond. De eerste verdieping 

was ingedeeld met bestuursvertrekken. De tweede verdieping en de zolder gingen naar 

verloop van tijd dienst doen als archiefruimten.

Huidige situatie

Heden ten dage is de indeling en interne afwerking van het stadhuis grotendeels gelijk aan 

de situatie van de 19de-eeuwse verbouwing. Er hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden, 

met name op de Gelijk Vloerse verdieping (de entree) en de tweede verdieping (de indeling 

van de kantoren), maar de uitstraling van de 19de eeuw is bij de latere wijzigingen gehand-

haafd.

= ontvangst/bestuur (afwerkniveau 1 t/m 4)

= bestuur (afwerkniveau 1 t/m 3)

= rechtspraak (afwerkniveau 1)

= burgerdiensten (afwerkniveau 2 t/m 3)

= opslag (afwerkniveau 0 t/m 1)

= winkels/opslag (afwerkniveau 0)

= woning/wacht/toiletten (afwerkniveau 0)

= doorgang/routing

gelijkvloers - 1885

concier-
ger ie

raadzaal col legezaal

t rouwzaalleyszaalburgemeester

mi l i t iezaalraadzaal

t rouwzaalleyszaalburgemeester

RECHT BESTuuR

recht col legezaal

concierger ie

statenzaalpuyezaal
ambtsman

burgerzaal

gelijkvloers - 2014

Schoon Verdiep - 1885

Schoon Verdiep - 16e eeuw

1. De huidige benaming van de verdiepingen, zoals Schoon Verdiep, is niet oorspronkelijk.

1 | het Stadhuis als Monument |
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ARCHITECTuuRGESCHIEDEnIS 

Stadhuizen werden gebouwd door het magistraat van steden, die hun stedelijke autono-

mie, macht en welvaart wilden uitstralen. Hoe groter en rijker de stad was, hoe repre-

sentatiever het stadhuis was uitgevoerd. Hiermee nam het stadhuis de rol aan die de 

kerkenbouw in de Middeleeuwen voor het katholicisme betekende.

De gevels van de stadhuizen werden voorzien van een vormentaal, die de symboliek 

van de autonome macht en welvaart van de stad toonde. Voor het uiten van deze 

symboliek werd een nieuwe, moderne vormentaal gezocht, die werd gevonden in de 

palazzo-architectuur van Italië. De representatieve Italiaanse renaissance was geïnspi-

reerd op de antieke vormentaal, die was beschreven en uitgetekend in de geschriften 

van Serlio. Door de uitvinding van de boekdrukkunst, was het mogelijk om de geschrif-

ten ook buiten Italië te verspreiden en de vormentaal Europees bekend te maken. 

De geschriften van Serlio toonden de ordening van de zuilenvormen; beginnend bij 

Toscaans, gevolgd door Dorisch, Ionisch, Korintisch en Composiet. De volgorde van de 

zuilen werd altijd strikt aangehouden, alleen het aantal zuilen varieerde per bouwobject. 

De stadhuizen werden doorgaans voorzien van een gevel van baksteen en natuursteen 

en een geornamenteerde topgevel. Een bordes of ‘puye’ benadrukte de ingang, die 

doorgaans in verbinding stond met de vierschaar of de schepenzaal - daar waar de 

rechtspraak werd uitgesproken en toegankelijk was voor de burgerij. De schikking van 

de overige ruimtes was strikt symmetrisch en volledig volgens de hiërarchie binnen het 

bestuur.

Exterieur 

De Zuidelijke nederlanden ondergingen in de 16de eeuw een groeiende welvaart, met Ant-

werpen als belangrijkste stad. De groeiende welvaart was grotendeels te danken aan de ha-

ven, waardoor de stad het centrum van de wereldeconomie in deze tijd was. Door deze posi-

tie wilde Antwerpen een nieuw, representatief stadhuis. Voor de architectuur van het stadhuis 

werd de Italiaanse palazzo-architectuur toegepast; de rechthoekige opzet met binnenplaats, 

het glooiende dak, de gesloten plint met bossagewerk, de gaanderij en terugliggende gevel 

van de mezzanine-verdieping, het gebruik van de zuilenorden over de verdiepingen en het 

accent van het middenrisaliet. Dit middenrisaliet - daar waar zich de entree bevond - werd 
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benadrukt door de rijke ornamentatie en het verdere gebruik van de zuilenorden. Bovenaan 

het middenrisaliet werd het belfort gebouwd. Deze ‘wachttoren’ was louter een symbool van 

de stedelijke macht van Antwerpen.

Het gebouw kreeg een strikt symmetrische opzet en bestond uit een horizontaal blok dat in 

het midden werd opgebroken door de verticale massa van het middenrisaliet. Het horizontale 

werd benadrukt door de geleding van de verdiepingen, de plint en de kroonlijsten.

De voorgevel toonde de hiërarchie van het gebouw. Boven de gesloten plint kwam de 

hoogste verdieping (thans het Schoon Verdiep). Waar deze verdieping en het middenrisaliet 

samenkwamen, bevond zich de puye camer, met balkon. Vanaf hier werd het volk toegespro-

ken. De gevelopeningen van het middendeel werden groter ontworpen, waardoor een open 

karakter ontstond.

De gevels werden opgebouwd met onderaan een gesloten plint met rustiek (Gelijk Vloers), 

een verdieping met Dorische zuilen (Schoon Verdiep), daarboven Ionische zuilen (1ste 

verdieping) en een gaanderij met een variant op de Ionische zuilen (2de verdieping). In het 

middenrisaliet week deze ordening af vanaf de tweede verdieping. Hier bevond zich de Korin-

tische orde en daarboven (bij het Belfort) de Composiet zuilen en de Atlanten. De hiërarchie 

van het middenrisaliet werd niet alleen door de zuilen benadrukt, maar ook door de ornamen-

tatie; hoe hoger in de gevel, hoe zwaarder de ornamentatie.

Heden ten dage is de architectuur van de 16de-eeuwse bouwperiode nog grotendeels 

aanwezig. Er hebben wijzigingen plaatsgevonden aan de gevelopeningen, maar de uitstra-

ling van het gebouw is behouden. In de 20ste eeuw hebben enkele schadewerkzaamheden 

plaatsgevonden aan het natuursteen en de ornamentatie, maar deze werkzaamheden zijn 

tevens met behoud van de uitstraling uitgevoerd.

Structuren

Oorspronkelijke opzet (16de eeuw)

De bouwkundige structuren kunnen onderscheiden worden in constructieve- en architectoni-

sche structuren. Deze twee vormen zijn doorgaans lastig te onderscheiden. 

Het stadhuis is als een zelfstandig rechthoekig blok ontworpen. De grootte van het blok en 

de wens zoveel mogelijk daglicht binnen te krijgen heeft ertoe geleid symmetrisch achter de 

hoofdtoegang een open binnenplaats te situeren.

De gevels, zowel aan de buitenzijde als aan de binnenplaats vormen de primaire structuur. 

In verticale zin vormen de vloeren een eigen structuur, die te maken heeft met de hoogte 

behoefte. Deze structuren zijn niet veranderd, maar wel ter plaatse van de voormalige bin-

nenplaats uitgebreid. Het stadhuis kende daarmee een bouwmassa die als hoofdstructuur 

bestaat uit:

A. de grote massa van het gebouw zelf, 

B. de binnenplaats;

C. het middenrisaliet met de hoofdtoegang voor de machthebbenden en het Belfort.

De hoofdstructuur heeft zich doorgezet tot en met de tweede verdieping als laatste gebruiks-

verdieping. Op zolderniveau wordt alleen nog het middenrisaliet doorgezet met de bekroning 

in de vorm van het belfort.

Ten behoeve van ruimtelijke indelingen zijn binnen de bouwmassa dragende (sub)structuren 

aangebracht. Met de analyse zijn twee substructuren onderscheden die de indeling van het 

gebouw essentieel hebben beïnvloed, te weten:

•	1ste	substructuur	-	het	creëren	van	grote	ruimtes/zalen	als	overgangszones	in	het	mid-

den, om het gebouw op een overzichtelijke en logische manier te gebruiken;

•	2de	substructuur	-	het	toegankelijk	maken	van	het	gebouw.	Deze	substructuur	is	on-

dergeschikt aan de eerste en werd aangebracht waar het vanuit het gebruik het meest 

logisch was.
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Verbouwing in de 19de eeuw

De aanwezigheid van de aaneengeschakelde grote ruimtes en zalen uit de 16de eeuw bleek 

in de 19de eeuw niet meer praktisch te zijn. Er was behoefte aan een interne herindeling 

waarop de ruimteverdeling en de logistiek van het gebouw groots werden aangepakt

De toegankelijkheid van de ruimtes, die wenselijk groter werden, bleek uit de diverse ont-

werptekeningen een strubbeling te zijn geweest. Diverse suggesties werden aangedragen 

voor;

•	de	locatie	van	de	Raadzaal;

•	de	vorm	en	locatie	van	de	nieuwe	eretrap;

•	de	relatie	tussen	de	Militiezaal	en	de	Raadzaal	(vanwege	de	noodzakelijke	opvangcon-

structie van de bestaande trap daarboven).

uiteindelijk besluit men de circulatie te verbeteren door drie grote ingrepen;

1. Door het verbouwen van de binnenplaats naar een representatieve trapzaal, was de 

eretrap naar het Schoon Verdiep niet meer een substructuur, maar onderdeel van de 

hoofdstructuur (rood).

2. Een nieuwe trap in de noordelijke hal, van Gelijk Vloers naar de 1ste verdieping, deelde 

op het Schoon Verdiep de oorspronkelijke 1ste substructuur (blauw) van de hal op.

3. Een derde trap aan de achtergevel werd - conform de oorspronkelijke situatie - in de 

2de substructuur geplaatst. Op deze travee werd de zuidelijke hal tevens verkleind en 

voorzien van een extra gangstructuur (op GV) en vertrekken (op SV/1ste VD).

De nieuw aangebrachte vloer op GV en een gangstructuur op de 1ste verdieping, in vorm 

van een galerij naast de trapzaal, zorgde voor een logistieke verbetering. Hierdoor verviel 

niet alleen de (niet praktische) toegang van ruimtes via andere ruimtes, maar kon ook de 

trapzaal vanuit de 1ste verdieping nadrukkelijk worden beleefd. 

De toegankelijkheid van de minder belangrijke 2de verdieping en de zolder geschiede via de 

derde trap en via een trap die van de oorspronkelijke structuren vanaf de 1ste verdieping tot 

en met de zolder gehandhaafd bleef. Ondanks deze wijzigingen zijn de structuren van het 

gebouw, met de binnenplaats en de ruimtes eromheen, nog leesbaar.

Aanpassingen in de 20ste eeuw

In de 20ste eeuw hebben enkele grotere en minder grote wijzigingen plaatsgevonden aan het 

gebouw. Deze aanpassingen zijn echter binnen de architectuur van de 19de-eeuwse uitstra-

ling uitgevoerd. Bijvoorbeeld het nieuwe schrijnwerk van de lambriseringen  en deuromlijstin-

gen van de 1ste verdieping is op ambachtelijke wijze uitgevoerd en past in de beleving van 

de 19de-eeuwse interieuronderdelen. Wel zijn hierbij een aantal knelpunten ontstaan die met 

het ontwerp zullen worden opgepakt om verbetering aan te brengen. Deze knelpunten zullen 

in hoofdstuk 3, de toekomst, nader worden toegelicht.

Gelijk Vloers - 16de eeuw

Kelder - 16de eeuw

Gelijk Vloers - 1885

Kelder - 1885

A

B

C

1
1

2

2

2

Schoon Verdiep - 16de eeuw

Verdieping 1 - 1885

Schoon Verdiep - 1885

Dakenplan

Campanile - 16de eeuw

Dakenplan

Campanile - 1885 (onderlegger 2014)

Zolder - 16de eeuw 
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aanpassingen 19e eeuw

als architectonische structuur verdwenen, bouwkundig gehandhaafd

als architectonische structuur verdwenen, bouwkundig aangepast

1 | het Stadhuis als Monument |
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schema 3: gelijkvloers - ruimtelijke beleving - 1885

schema 1: gelijkvloers - ruimtelijke beleving - 16de eeuw 

schema 2: gelijkvloers - ruimtelijke beleving - plannen 19de eeuw

schema 4: Schoon Verdiep - ruimtelijke beleving - 2014

schema 5: verdieping 1 - ruimtelijke beleving - 2014

ruimtelijke beleving trapzaal - 2014

schema 6: Schoon Verdiep - ruimtelijke beleving - 2014

Ruimtelijke beleving

Het binnenkomen

Het is niet bekend op welke wijze in de oorspronkelijke situatie uit de 16de eeuw werd het 

indrukwekkende gevelbeeld met toegangen via drie grote dubbele deuren in het middenri-

saliet werd doorgezet in de vestibule. Wel bekend  is dat er net voor de grote verbouwing 

in de 19de eeuw de functie van een vestibule zich beperkte tot een toegangshalletje voor 

de trapopgang naar het Schoon verdiep, die zich in het travee rechts van het middenrisaliet 

bevond. De binnenplaats was toegankelijk via een gangstructuur in het middenrisaliet. (Zie 

schema 1.)

uit de ontwerptekeningen van de plannen in de 19de eeuw blijkt dat men niet alleen het 

middenrisaliet op Gelijk Vloers tot één grote ruimte wilde verbouwen maar dat men ook drie 

ruime doorgangen naar de nieuw te plaatsen trap, op de voormalige binnenplaats, wilde 

uitvoeren. In het plan zouden de drie dubbele buitendeuren van het middenrisaliet weer  allen 

in gebruik worden genomen. Zo zou de beleving van het binnenkomen, van de openheid en 

van een betere toegankelijkheid voor het publiek essentieel verbeteren. (Zie schema 2.)

Met de realisatie in 1885 werden de drie dubbele deuren uitgevoerd en werd de vestibule tot 

één grote, aantrekkelijke ruimte met overal gelijke kruisgewelven verbouwd, Hierdoor kon de 

grote vestibule als de overgang van de Grote Markt naar het stadhuis worden ervaren. De 

trap daarentegen werd anders uitgevoerd met maar één opgang in het midden, vermoedelijk 

vanwege de verdere functionele ontwerpaspecten op het Schoon Verdiep. De twee gelijk-

waardige doorgangen naast de trapopgang werden versmald tot de openingen zoals deze nu 

aanwezig zijn. De nieuwe trapopgang was weliswaar als een redelijk gesloten ruimte vanuit 

de vestibule te ervaren, maar door de lichtinval naar het bordes toe werd de toegang naar het 

Schoon Verdiep binnen het ‘donkere’ gedeelte van de vestibule herkenbaar. (Zie schema 3.)

De binnenhof / de trapzaal en de hallen

De binnenplaats zal in de 16de eeuw een bescheiden gevelbeeld hebben gekend. Echter, in 

de 19de eeuw, werd de trapzaal, mede door de decoraties, ornamenten en kunstwerken, als 

het ‘hart’ van het gebouw beleefbar. Accenten in de vormgeving gaven de middenassen in de 

lengte- en dwarsrichting aan. Bij de dwarsrichting valt op dat de oostelijke wand meer geslo-

tenheid kreeg dan de overige ‘wanden’ van de trapzaal. Hierdoor was de symboliek van het 

zware belfort, die zich boven deze wand bevond, tegenover de openheid van de trapzaal ook 

in het interieur herkenbaar. De trap zelf zorgde door zijn, ten opzichte van de trapzaal, onder-

geschikte vormgeving voor een geleidelijk binnenkomen vanaf de vestibule op gelijkvloers tot 

deze zwaar gedecoreerde zaal. (Zie schema 4 en 5.)

Met de nieuwe trapzaal en het aanbrengen van een gesloten wand in de zuidelijk hal ont-

stond een redelijk donker binnengebied. Deze ‘donkerheid’ zorgde in de hallen voor aandacht 

op de rijke afwerkingen en decoraties, aangevuld met elektrische verlichtingselementen die 

in de 19de eeuw werden uitgevonden en zodoende in het middengebied representatief tot 

hun recht kwamen. Ofschoon de hallen open verbindingen met de trapzaal kenden, bleven 

deze toch als een zelfstandige ruimte te beleven, mede door het samenspel tussen de rijkere 

afwerkingen, het enige onderdeel met daglichttoetreding en het hoge volume.

Op het Schoon Verdiep vormde de trap in de noordelijke hal, samen met de achtergelegen 

gang, door de wandstructuren met bogen en het gebruik van bakstenen kruisgewelven, een 

visuele ‘barrière’ naar de kantoorruimtes die met de 19de eeuw in de huidige Wandelzaal 

werden gehuisvest.

De verblijfsruimtes SV

De beleving van de verblijfsruimtes op het Schoon verdiep kent in de basis een tweedeling: 

de in de 18de eeuw ingerichte Raadzaal met Salon en de overige ruimtes die in hoofdlijn 

dezelfde beleving suggereren met de moerbalken en kinderbinten en de sfeer van de afwer-

kingen. Echter worden door de afwerkingen verdere nuances aangebracht wat in het vervolg 

aan de hand van enkele voorbeelden nader zal worden toegelicht. (Zie schema 6.)
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COnCluSIE

In de loop der tijd is vooral het interieur diverse aanpassingen ondergaan, met name in de 

19de eeuw, zijn de kenmerken van de 16de eeuw nog aanwezig. Veranderingen in de 20ste 

eeuw zijn in hoofdzaak historiserend van aard geweest die in hoofdzaak de essentiële struc-

turen, belevingen en afwerkingen volgden. Hierin kan een gevaar liggen waardoor belangrijke 

karakteristieken van eerdere fasen niet meer herkenbaar en begrijpbaar zijn. Voorbeelden 

hiervan zullen met de visie op het gebouw en het ontwerp nader worden toegelicht.

Aan de hand van de verrichtte analyse kan een hoofdlijn voor het ontwerp worden getrokken 

om te weten welke kenmerken van iedere laag geschiedenis op welke manier essentieel zijn 

en hoe men met deze om zou moeten gaan. Deze hoofdlijn bevat het bewustzijn en begrijpen 

van de uiteengezette stedenbouwkundige, gebruiks- en architectuurgeschiedenis. 

Per verdieping kan in principe het volgende worden geconstateerd: 

	 •	Gelijkvloers:16de	eeuw	met	aanpassingen	van	de	19de	eeuw; 

	 •	Schoon	Verdiep	en	1ste	verdieping:	19de	eeuw	met	bouwkundige	structuren	van		

 16de eeuw; 

	 •	2de	verdieping	en	zolder:	16de	eeuw	met	bouwkundige	aanpassingen	/	vervan	 	

 gingen uit de 19de eeuw.

Hierbij kunnen de volgende aspecten worden aangegeven: 

- De hiërarchie van de hoofstructuur en de twee substructuren is blijven bestaan. 

- De betekenis van de binnenhof werd omgedraaid. In 16de eeuw had deze geen verdere 

betekenis dan het zorgen voor daglichttoetreding met de logistiek (verblijfsruimtes en zalen) 

er omheen. In 19de eeuw werd de binnenhof het logistieke hart van het gebouw wat voor een 

betere bereikbaarheid van ruimtes zorgde. 

- De ruimtelijke belevingen werden in 19de (en 18de) eeuw aangevuld / gedomineerd door 

afwerkingen. 

- De betekenis van de binnenhof werd omgedraaid. 

	 •	In	16de	eeuw	geen	verdere	betekenis	dan	zorgen	voor	daglichttoetreding	met	de		

 logistiek er omheen. 

	 •	In	19de	eeuw	werd	de	binnenhof	het	logistieke	hart	van	het	gebouw	wat	voor	een		

 betere bereikbaarheid van ruimtes zorgde. 

	 •	Maar	moest	ook	meer	openheid	uitstralen	en	voor	betere	publiekstoegankelijk-	 	

 heid zorgen. 

- Hiërarchie van de hoofstructuur en de twee substructuren bleef bestaan. 

- Ruimtelijke belevingen werden in 19de eeuw aangevuld / gedomineerd door afwerkingen. 

- Aanpassingen in 20ste eeuw meegaan met het oude waardoor er goed gekeken moet 

worden wat niet bij het concept van de 16de en 19de eeuw hoort. 

- Men had te maken met de structuren van de 16de eeuw die een ander concept waren. 

- Onderdelen van de tweede substructuur zijn als dusdanige verdwenen, maar bleven bouw-

kundig wel bestaan.

Kwaliteiten 

- Belfort ook in trapzaal verwerkt door afwerkingen. 

- Raadzaal in het midden, tegenover de Belfort, met ook de hoofdtoegang in het midden. 

- Wandelzaal waar men de volle breedte van het gebouw ervaart. 

- Beëindiging representatief gedeelte op de 1ste verdieping = toegankelijk goed zichtbaar. 

- Grote zaal op SV in het middenrisaliet en ook grote ruimtes op verdere verdiepingen van 

het middenrisaliet. 

- Verdiepings- en ruimtegerelateerde inrichtingen, zorgen voor overzicht (afwerkingen en 

aftimmeringen van deuren, lambriseringen).

Ruimtelijke afwerkingen

In het interieur werd op de twee belangrijkste verdiepingen gebruik gemaakt van de zuilen-

orde, strokend met het zuilenorden van het exterieur: op het Schoon verdiep = Dorisch en 

op de 1ste verdieping = Ionisch. nader inzoomend op de ruimtelijke afwerkingen kan worden 

geanalyseerd dat er binnen de structuren en belevingen verdere nuances zijn aangebracht. 

Hierdoor kunnen relaties van ruimtes worden opgemaakt. Op het Schoon Verdiep worden 

een drietal van hen nader toegelicht.

Raadzaal en Salon (zoals eerder al genoemd)

Beide zalen werden gedecoreerd met vroeg-18de-eeuwse stijlkenmerken. Door de twee 

ruimtes liep een lengteas, die door de schouwen werd geaccentueerd. De as wordt beëindigd 

door een fraai afgewerkte deurpartij met Korinthische kapitelen in de Salon, naar de voorma-

lige ruimte van de schepen van Koophandel. Aan de noordelijke zijde wordt de as beëindigd 

met de rijkgedecoreerde wandafwerking van de Raadzaal.

Trapzaal en hallen 

Aan het einde van de 19de eeuw werd de Trapzaal gerealiseerd. De zaal werd het rijkst 

gedecoreerd met zuilen, schilderingen en ornamentatie. Tegenstrijdig met het gevelbeeld 

werd op de 1ste verdieping van de Trapzaal zuilen met Composieten kapitelen toegepast, in 

plaats van de Ionische zuilen. Dit was wellicht om het ornamentale belang van de ruimte te 

benadrukken.

De hallen aan weerszijden van de Trapzaal werden op beide verdiepingen (Schoon Verdiep 

en 1ste verdieping) ondergeschikt afgewerkt, met houten lambriseringen in plaats van natuur-

steen, en gestucte wanden.

De vormgeving van de omlijstingen van de toegangen naar de vertrekken vanuit de Trapzaal 

en de hallen werd op het Schoon Verdiep afgestemd op de hiërarchie van de vertrekken. Zo 

werden de toegangen naar de meest belangrijk ruimtes voorzien van natuurstenen architra-

ven en beeldhouwwerk. Door deze hiërarchie zijn er relaties tussen de toegangen ontstaan, 

zoals tussen de Militiezaal (nu Collegezaal) en de Trouwzaal.

De hiërarchie van de toegangen, die zich met name door de omlijstingen toont, geldt ook 

voor de 1ste verdieping, echter in een iets afgezwakte vorm. Opvallend is dat de noord- en 

zuidhal in hun afwerkingen niet meer gelijkwaardig waren. De zuidelijke hal kende nog het 

principe van tegenover van elkaar liggende representatieve deuren, vermoedelijk inherent 

aan de functies van de ruimtes. Daarentegen vormde de noordelijke hal een ‘bescheiden’ 

voorruimte naar de kantoorvertrekken.

Ofschoon de verblijfsruimtes grotendeels jongere afwerkingen kennen, zal ook deze verdie-

ping met veel houtwerk ingericht geweest zijn, eenvoudiger dan het Schoon Verdiep.

Gelijkvloers zijn de gangen en ruimtes qua afwerkingen redelijk overzichtelijk: stenen vloeren, 

muren en gewelven, met een subtiele gelaagdheid van de 16de en 19de eeuw, en enkele 

massieve houten paneeldeuren. Hierop afwijkende afwerkingen werken storend, omdat deze 

niet ‘eerlijk’ omgaan met de architectuur die een gesloten, minder representatieve plint kent. 

Het contrast tussen de enkele houten paneeldeuren en de robuuste stenen bouwdelen geeft 

op	een	passende	manier	het	conflict	aan	van	het	Gelijkvloers	niveau	dat	een	architectonisch	

gesloten plint kent maar qua gebruik ook al met de 16de eeuw een bepaalde openheid en 

toegankelijkheid had moeten zijn. Dit contrast mag met het ontwerp echter niet overheersen 

maar op afgewogen plaatsen maar incidenteel worden toegepast, zoals het nu ter plaatse 

van de noordelijke entree het geval is.

Trouwzaal

De Trouwzaal op het Schoon Verdiep was de enige verblijfsruimte waarbij de doorgangen 

aan de binnenzijde van de ruimte eveneens van een natuurstenen omlijstingen werden 

voorzien, als in de Trapzaal. Dit sloopt aan op zijn functie; een ruimte voor het de burgerij, 

die via de prachtige Trapzaal en hallen de weg naar de Trouwzaal vond. Daarmee kunnen de 

toegangen als onderdeel van de ‘looproutes’ worden gezien.

Kunstwerken

Het Schoon Verdiep is rijkelijk voorzien van wandschilderingen, plafondschilderingen, schil-

deringen op doek op de wand gespannen en schilderijen. De schilderingen zijn in de meeste 

ruimten afgestemd op de functie die in de 19de eeuw aan het vertrek werd toegekend. Voor 

het behoud van het cultuurhistorische verhaal van het Schoon Verdiep, is het van belang dat 

de schilderingen per ruimte gehandhaafd worden. uitzondering hierop zijn de ruimte SV.07 

en SV.12. Deze schilderijen kunnen eventueel worden verplaatst.

Op	verdieping	1	bevinden	zich	tevens	vele	schilderijen,	echter	zijn	deze	niet	specifiek	in	

thema gekoppeld aan de functie van de ruimte waarin zij hangen. Bij een herinrichting van 

de 1ste verdieping is het daarom mogelijk om de schilderingen een nieuwe plek te geven en 

ruimten opnieuw met de kunstwerken in te richten.

Zie de bijlagen voor een overzicht van de kunstwerken en een verdere beschrijving.

1 | het Stadhuis als Monument |
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AMBITIES

Simultaan met het ontrafelen van de onderdelen van deze complexe opgave worden de 

ambities voor het project aangescherpt. Zo wordt het concept van “open stadhuis” verder 

doorgedacht. Het openen van het gelijkvloers en het slechts sporadisch onder begeleiding 

bezoeken van delen van het stadhuis (cfr. masterplan) ervaren we als een zwaktebod.  

Wellicht kan het wervend karakter van de transformatie van het Reichstag-gebouw te Berlijn 

in deze niet worden geëvenaard maar wensen we uit te kijken naar de potenties van het 

stadhuis om de idee van openheid en transparantie van bestuur centraal te stellen in het 

ontwerp. Ook in onze contreien werd ( en wordt nog steeds) een lange ontvoogdingsstrijd 

geleverd met democratie als fundamenteel oogmerk.  Het stadhuis is het gebouw bij 

uitstek om dit ruimtelijk en symbolisch te verwoorden. Het Stadhuis in fase met haar eigen 

tijdsgeest. Wellicht spreekt men dan gepaster van het StadShuis. 

De kans wordt aangegrepen om aspecten van het nieuwe werken te introduceren. Het 

monument met haar dwingende gecompartimenteerde lay-out helpt ons om de ideeën 

hieromtrent in een juist perspectief te plaatsen. Het eigen karakter van de werking van 

hedendaagse politieke kabinetten gaat slechts gedeeltelijk hand in hand met de ruimtelijke 

structuur van het gebouw. Het ontwerp zoekt hoe op gepaste wijze de nodige aanvulling kan 

worden gerealiseerd.    

Verder wordt de openheid en toegankelijkheid van het Schoon Verdiep voor een zo groot 

mogelijk publiek resoluut vooropgesteld. Door een heldere en aangepaste functie verdeling 

kan ‘t Schoon Verdiep nog meer door de gewone burger worden toegeëigend door 

gedirigeerde gebruiksfuncties te combineren met de museale aspecten en de kantoorfuncties 

af te zonderen op de eerste en tweede verdieping.

nIEuWE SnEDE

Om deze uitgebreide ambitie te kunnen waarmaken wijkt het ontwerp af van het voorgestelde 

masterplan. Een heldere en eenduidige verdeling van functies wordt samengevat in de 

(nieuwe) dwarssnede van het gebouw:

Gelijkvloers: publieke en commerciële functies, facilitaire diensten en fracties, vestibule van ’t 

Schoon Verdiep

‘t “Schoon Verdiep”: publieksgerichte politieke en ceremoniële functies, raadzaal, museale 

ruimte, vergader- en feestfaciliteiten, eetruimte kabinetten  

Eerste verdieping: kabinetten van Burgemeester en Schepenen en secretaris

Tweede verdieping: kabinetten van Schepenen en collegezaal

Zolderverdieping: communicatieruimte met vergaderzalen en lounges voor kabinetten, 

publieke toegang tot het Belfort, foyerruimte, technische ruimten

Kelderverdieping:	fietsenberging	en	fitness,	publiek	toegankelijke	functie	in	relatie	met	

gelijkvloers, technische ruimten, bergingen en economaat

Van Stadhuis tot StadShuis2

snede

1:250

0 51 10
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MUSEALE ROUTE

programma

2 | van stadhuis tot stadshuis |
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kelder
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zolder
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2e verdieping
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kelder
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route stadsbestuur

kelder
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2e verdieping

zolder
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kelder
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belfort

route bezoekers
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commerciële ruimte

berging

fi	etsenberging

technische ruimte

fi	tness

sanitair

-1.01 bergruimte technische ruimte
-1.02 fi etsenberging
-1.03 vuilcontainers
-1.04 technische ruimte

-1.05 sanitair personeel
-1.06 sanitair publiek
-1.07 fi tness
-1.08 brasserie

-1.09 keuken
-1.10 sanitair brasserie

Kelder

-1.01
-1.02

-1.03

-1.04 -1.01
-1.04

-1.01

-1.04

-1.04

-1.01

-1.08

-1.01

-1.01

-1.07

-1.05

-1.01

-1.06

-1.04 -1.04

-1.04

-1.09 -1.10

-1.04

Kelderverdieping

De kelderverdieping is erg gecompartimenteerd en bevat centraal een aantal moeilijk bruik-

bare	ruimten.		Toch	is	een	nuttige	invulling	mogelijk.		Vooreerst	is	er	een	ruime	fi	etsenberging	

voorzien die toegankelijk wordt gemaakt via de uitgegraven helling en trappen die tevens 

dienst	doen	als	toegang	tot	de	Ruien.		Er	is	eveneens	een	fi	tnessruimte	voorzien.

De sanitairen die dienst doen voor activiteiten op ’t Schoon Verdiep bevinden zich in de Kel-

derruimte.  Verder is er naast bergingen, economaat en technische ruimten aan de zuidzijde 

nog ruimte over om een publieksgerichte functie te voorzien weliswaar in relatie met het 

gelijkvloers.

Ratskeller - Bern
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facilitaire dienstcommerciële ruimte

fractiesonthaalruimte

onderhoud- en veiligheidspers.

EHBO

GV.01 commerciële ruimte
GV.02 mailroom
GV.03 economaat + printers
GV.04 cockpit
GV.05 vergaderruimte
GV.06 kitchenette

GV.07 landschapskantoor
GV.08 fracties
GV.09 werkplek onderhoudsploeg
GV.10 werkplek nachtwakers
GV.11 wachtruimte chauffeurs
GV.12 EHBO

GV.13 onthaalbalie
GV.14 lockers 
GV.15 vestiaire
GV.16 brasserie
GV.17 sanitair mindervaliden

Gelijkvloers

GV.01 GV.02

GV.16

GV.01 GV.01 GV.15 GV.01 GV.01

GV.12
GV.01

GV.14

GV.04 GV.05

GV.07 GV.08

GV.06

GV.08 GV.08 GV.08 GV.08 GV.08 GV.08 GV.08 GV.08GV.08 GV.09

GV.03

GV.06 GV.03

GV.10

GV.11

GV.14 GV.13

GV.14

GV.17

1:250
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Gelijkvloers

In de zoektocht om de Grote Markt te doen heropleven speelt het gelijkvloers van het 

Stadhuis een belangrijke rol.  Een grotere openheid van de gevelpuien op het gelijkvloers en 

het voorzien van publiek toegankelijke functies zijn hiertoe een absolute voorwaarde.

Van bij het ontstaan van het gebouw werden op het gelijkvloers ruimten verhuurd voor 

commerciële activiteiten.  De opgave voorziet in het hernemen van dit gebruik.  In lijn met het 

masterplan voorziet ook dit ontwerp in publiek toegankelijke functies aan de zijde Grote Markt 

en de Suikerrui.  De ruimten aan de Gildekamerstraat, aan de “achtergevel”, worden voorzien 

voor facilitaire diensten en de fracties.  

Om ook intern een grotere openheid te creëren wordt het middendeel aan de zuidzijde 

ontdaan van haar invulwanden.  Hierdoor ontstaat een extra ruimte die kan worden ingezet 

voor een publiek toegankelijke (commerciële) functie.  Er wordt een verticale verbinding 

gemaakt via een vide die uitgeeft op het onderliggende deel van de kelder.  Zo wordt 

eveneens een deel van de kelderverdieping extra gevaloriseerd. 

Toegangen

Historisch gezien merken we dat de toegangen tot het Stadhuis een groot verloop hebben 

gekend.  Vandaag lijkt het opportuun om de inkom in het middenrisaliet op de Grote Markt 

als centrale inkom op te waarderen.  De zij inkom aan de Suikerrui verdwijnt.  Deze aan 

de Zilversmidstraat blijft om verhoogd gebruikscomfort behouden.  De entree aan de 

Gildekamerstraat blijft met haar trap en lift de logistieke toegang van het Stadhuis. 

Ontwerpend onderzoek wijst uit dat de functie van hoofd inkom behoorlijk wat ruimte in 

beslag neemt.  Meer dan aangeduid in het masterplan worden de lokalen links en recht van 

de drie centrale traveeën eveneens ingezet om deze functie op een gepaste en genereuze 

manier te organiseren.  Een vestiaireruimte, een plateaulift die mindervaliden tot op ’t Schoon 

verdiep	brengt,	een	lockerruimte	en	de	toegang	tot	sanitair	in	de	kelderverdieping	fl	ankeren	

de inkomhal zelf.

2 | van stadhuis tot stadshuis |
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vaste zalen polyvalente zalen refter

SV.01 refter
SV.02 polyvalente ruimte - raadzaal
SV.03 raadzaal
SV.04 wandelzaal - bar

SV.05 klankmateriaal
SV.06 trouwzaal
SV.07 polyvalente zaal

M.01 keuken
M.02 berging 

Schoon Verdiep

M.01

M.02

1:250

0 51 10

’t Schoon Verdiep

De benaming ’t Schoon Verdiep spreekt tot de verbeelding van elke Antwerpenaar.  Toch 

is het niet eenvoudig toegankelijk voor de burger.  Het ontwerp richt zich daarom op een 

uitgekiende herschikking in gebruik om de toegankelijkheid te verhogen.

Mede door het kabinet van de burgemeester naar de eerste verdieping te verplaatsen 

wordt het mogelijk om deze verdieping te valoriseren zoals het zich aandient, 

nl. een aaneenschakeling van erg gedecoreerde hoge ruimten met een grote 

representativiteitswaarde waar zowel ceremoniële, museale als commerciële activiteiten 

kunnen plaats grijpen.  Tegelijk blijft de eigen werking van het Stadhuis (ontvangst, 

vergaderzalen en refter) simultaan mogelijk.

Kabinet van de Burgemeester

In de opgave wordt het behoud van de plaats van het kabinet van de Burgemeester als een 

dwingende eis vooropgesteld.  Toch voorziet het ontwerp om deze te verplaatsen naar de 

eerste verdieping, weliswaar nog steeds op een prominente plek.

Er werd afgewogen of deze voorwaarde tot behoud van locatie, ingegeven vanuit historisch 

en symbolisch oogpunt, de coherentie van de transformatie van het Stadhuis al te veel zou 

verstoren. 

Wij menen goede redenen te hebben om te denken van wel.  Vooreerst lijkt ons de 

symboliek van de afzonderlijke status van de eerste burger van de Stad uit de tijd.  naast 

SV.01 SV.02 SV.03 SV.02

SV.06

SV.07

SV.05

SV.01

SV.01

SV.04

SV.07

SV.07

SV.02

SV.07

alle eer en respect die de Burgemeester terecht toekomt is hij evenwel de bezieler van 

een bestuursploeg en bovenal de vertegenwoordiger van alle burgers van de Stad. Enige 

drempelverlaging lijkt wel meer gepast.  Verder lijkt het verkieselijk om de idee van het 

nieuwe werken kracht bij te zetten dat ook de burgemeester tussen zijn “troepen” staat.  Ook 

voor de Burgemeester verhoogt hierdoor de privacy ten aanzien van bezoekers.

Tot	slot	ontstaat	er	een	grotere	flexibiliteit	in	gebruik	van	’t	Schoon	Verdiep	en	biedt	het	extra	

mogelijkheden voor de organisatie van ’t Schoon Verdiep. Het inzetten van deze verdieping 

voor een grotere verhuurbaarheid en het optimaliseren van het museale aspect krijgen een 

grotere bewegingsvrijheid wanneer het kantoor van de Burgemeester zich op enige afstand 

bevindt. De burgemeesterskamer op ’t Schoon Verdiep blijft de ontvangst- en vergaderruimte 

van de burgemeester.  Maar daarnaast wordt deze ruimte ook open gesteld voor de 

burgers en andere leden van het bestuur om hier op gepaste momenten bijeenkomsten en 

vergaderingen	te	organiseren.		Naast	de	grotere	flexibiliteit	en	gebruiksvriendelijkheid	van	

’t Schoon Verdiep voor verschillende doeleinden komt deze grotere scheiding ons inzien in 

eerste instantie de Burgemeester zelf ten goede.

Refter 

De reeks ruimten aan de zuidzijde doen dienst als eetruimten. Zowel het personeel als 

externen	kunnen	er	op	afspraak	hun	maal	nuttigen.		Het	zijn	flexibel	in	te	vullen	ruimten.		De	

organisatie van de reserveringen verloopt via de mogelijk te voorziene uitbater van ’t Schoon 

Verdiep (zie verder).

mezzanine Schoon Verdiep



13

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

sanitairstadssecretaris

kabinet burgemeester

kabinet 01

kabinet 02

kabinet 03

kabinet 04

besluitvorming

persverantwoordelijken

kitchenette + lockers

1.01 Stadssecretaris
1.02 kantoor schepen
1.03 landscapekantoor 6 mederwerkers
1.04 Kabinetschef

1.05 economaat + printers
1.06 besluitvorming
1.07 sanitair
1.08 persverantwoordelijken

1.09 kantoor burgermester
1.10 secretaris burgermeester
1.11 lockers
1.12 kitchenette

Eerste Verdieping

1.11

1.11

1.01 1.02 1.02 1.04 1.06

1.05

1.07 1.07 1.04

1.05

1.03

1.031.05

1.04

1.02

1.081.031.04

1.09

1.10

1.11

1.11 1.12

1.10

1.03

1.02

1:250
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1E VERDIEPING - entiteiten

2E VERDIEPING - entiteiten

1E VERDIEPING - flexibiliteit

2E VERDIEPING - flexibiliteit

entiteit kabinet
entiteit kabinet (indeling kan veranderen)
mogelijke verandering

1E VERDIEPING - entiteiten

2E VERDIEPING - entiteiten

1E VERDIEPING - flexibiliteit

2E VERDIEPING - flexibiliteit

entiteit kabinet
entiteit kabinet (indeling kan veranderen)
mogelijke verandering

verdieping +1 - entiteiten

verdieping +1 - fl exibiliteit

Eerste en tweede verdieping

De werking van kabinetten van Burgemeester, Schepenen en Secretaris ent zich meer en 

meer	op	het	werkingsprincipe	van	een	effi	ciënt	en	doortastend	bedrijf.		Samenwerking,	

overleg en geïntegreerde aanpak, eigen aan een goed management, vraagt om een 

aangepaste ruimtelijke organisatie die idealiter eerder open en horizontaal is.  Toch behoeft 

het	specifi	eke	politieke	karakter	van	het	bestuur	een	bijzondere	vorm	van	privacy.		Deze	

randvoorwaarde vertaalt zich in de nood om per kabinet de eigen werking te organiseren.  

De hoofdstructuur van de eerste en tweede verdieping toont een eenvoudige groepering 

van elf clusters, vijf op de eerste verdieping en zes op de tweede.  Elk van deze groepen 

van kamers kan worden betrokken door één kabinet. Het programma voorziet maximaal elf 

kabinetten.  Zodoende kunnen alle kabinetten worden gegroepeerd op de eerste en tweede 

verdieping.  Om dit mogelijk te maken worden de vergaderzalen gegroepeerd op ’t Hoog 

Verdiep.

Deze ruimtelijke indeling adresseert op een handige manier de bezorgdheden geuit in het 

masterplan.  In het ene scenario wordt maximaal ingezet op principes van het nieuwe werken 

maar lijkt men geweld aan te doen aan de historische structuur en worden aspecten van 

privacy onvoldoende opgelost.  Het andere scenario past zich in het monument maar doet 

geen aanzet tot een meer aangepaste hedendaagse werkstructuur.

2 | van stadhuis tot stadshuis |
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kabinet 09

kabinet 10

kabinet 05

kabinet 06

kabinet 07

kabinet 08

collegezaal

cockpit

kitchenette + lockers

sanitair

gem economaat

2.01 collegezaal
2.02 kantoor schepen
2.03 landscapekantoor 6 mederwerkers
2.04 Kabinetschef

2.05 economaat + printers
2.06 cockpit
2.07 sanitair
2.08 gem. economaat

2.09 lockers
2.10 kitchenette

Tweede Verdieping

2.02
2.07 2.07

2.10 2.09

2.08

2.01

2.14

2.05

2.02

2.05

2.032.04 2.03

2.05

2.02 2.04 2.06

2.04

2.032.02 2.05

2.05

2.03

2.04

2.02

2.102.09

2.032.02

2.03

2.05

2.04
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Door extra ruime te creëren op de zolderverdieping kunnen de kabinetten zich op een 

ontspannen manier inpassen in de ruimtelijke structuur, kan de verdeling de nodige privacy 

garanderen en krijgt de onderlinge betrokkenheid en informele communicatie een bijzondere 

plaats in het ontwerp.

Collegezaal

De aanzet van het Belfort op de tweede verdieping is een wonderlijke ruimte. In lijn met het 

organiseren van de kabinetten op de bovenste verdiepingen van het Stadhuis stellen we voor 

om College te houden in deze ruimte. In het hart van het “kantoor”.  

College houden betreft een interne vergadering van het Bestuur.  Vaak worden externen 

uitgenodigd om presentaties te geven voor het College.  Door deze ruimte als Collegezaal te 

voorzien wordt bijkomend dit deel van het Stadhuis, dat tot nog toe als  een schat verborgen 

bleef, open gesteld voor een ruimer publiek.

De mezzanine die op deze ruimte uitgeeft zal worden afgeschermd door een transparante 

glazen koepel. Zo blijft de Collegezaal afgeschermd van de bezoekers van het Belfort 

vanop ’t Hoog Verdiep.  Deze bezoekers hebben van hieruit een bovenzicht op de 

bestuurshandelingen.

1E VERDIEPING - entiteiten

2E VERDIEPING - entiteiten

1E VERDIEPING - flexibiliteit

2E VERDIEPING - flexibiliteit

entiteit kabinet
entiteit kabinet (indeling kan veranderen)
mogelijke verandering

verdieping +2 - entiteiten

verdieping +2 - fl exibiliteit

1E VERDIEPING - entiteiten

2E VERDIEPING - entiteiten

1E VERDIEPING - flexibiliteit

2E VERDIEPING - flexibiliteit

entiteit kabinet
entiteit kabinet (indeling kan veranderen)
mogelijke verandering
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‘t “Hoog Verdiep” 

In dit ontwerp krijgt de zolderverdieping een bijzondere rol. De keuze hiertoe vindt haar 

oorsprong in diverse ontwerpvraagstukken.  Hoe kan het publiek het best toegang krijgen tot 

het Belfort en uitzicht krijgen over de daken van de Stad en indien mogelijk de Schelde?  Hoe 

kunnen we de bijzondere ruimtelijke ervaring van de huidige zolderverdieping valoriseren? Is 

er geen nood aan extra gebruiksoppervlakte om de functionele invulling voor de kabinetten 

op een ontspannen en toekomstgerichte manier in te plannen? Biedt de zolderverdieping niet 

de beste kans om de transformatie van het Stadhuis een diepere betekenis te geven zoals 

dat ook bij de transformatie in de 19e eeuw het geval was? Biedt de zolderruimte door haar 

bovenste ligging niet de meeste potentie om de overvloed aan daglicht aan te grijpen voor 

het creëren van een eigentijdse sfeer? Door de twee centrale daken aan weerszijden van 

de midden kern te verwijderen ontstaat een ruimte van waaruit de overige daken eenvoudig 

kunnen worden ontsloten. Hiertoe wordt een nieuwe koepelconstructie voorzien die een 

nieuwe bijzondere in het licht badende foyerruimte overkapt. De vloerlichten van de centrale 

deel worden opengewerkt tot vides die licht geven op de tweede verdieping.  Hierdoor wordt 

op dit niveau een plek van ontmoeting gecreëerd.  Hier bevinden zich de vergaderruimten 

voor de kabinetten.  Centraal zijn lounges ingericht waar het politiek personeel en 

de medewerkers informele contacten kunnen leggen.  Tegelijk kunnen afzonderlijke 

vergaderingen in alle privacy worden georganiseerd. Op deze verdieping wordt eveneens de 

toegang tot het Belfort voor het publiek georganiseerd. Door het publiek (incl. toeristen) onder 

vergaderlokaal
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begeleiding toe te laten tot deze verdieping, ontstaat een interactie tussen de burger en 

politiek. Het feit dat het publiek zich kan begeven in het nieuwe foyer dat wordt gebruikt door 

het bestuur en haar medewerkers creëert een groter gevoel van betrokkenheid met elkaar.

Koepel

De nieuwe koepelconstructie wil als kunstwerk de introductie van deze nieuwe en bijzondere 

ruimte dragen en de transformatie van het Stadhuis extra allure geven. Tomàs Saraceno 

(Argentinië) en Olafur Eliasson (Denemarken) zijn twee kunstenaars die doorheen hun werk 

tonen uitzonderlijke (glas)constructies te maken met een hoog belevingsgehalte. Beide 

zetten binnen hun structuren parcours uit voor de bezoekers. Het is niet ondenkbaar dat de 

structuur boven de dakrand uit zou steken en dus ook zichtbaar vanop de publieke ruimte, 

voor zover hiertoe een akkoord wordt bekomen van monumentenzorg. 

Deze ingreep vormt een essentieel onderdeel uit van het ontwerp.  Het publiek toegankelijk 

maken van ’t Hoog Verdiep biedt de kans om via dit uitzonderlijk kunstwerk van wereldniveau 

het bezoek aan het Stadhuis een hoge aantrekkingskracht te geven.  Dit kunstwerk moet op 

het netvlies van de bezoeker blijven kleven en geassocieerd worden met de Stad, zoals ook  

“the Bean” van Anish Kapoor opgesteld in Chicago dat doet.  Dit ontwerp biedt hiertoe een 

unieke kans en canvas aan.

De verhoogde kostprijs van de koepel als kunstwerk werd bij het opmaken van de raming 

mee opgenomen.  Hiertoe werd reeds aanvraag gedaan bij de kunstenaars. Bij toewijzing zal 

verder onderzoek en gesprek met de opdrachtgever de verkozen kunstenaar aanduiden.

2 | van stadhuis tot stadshuis |
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impressie kantoorruimte verdieping +1

impressie lounge verdieping +1

impressie lounge verdieping +2

impressie kantoorruimte verdieping +2

impressie lounge zolder

impressie vergaderruimte zolder

dakplan
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Olafur Eliasson in collaboration with Henning Larsen Architects  
Façade for Harpa Reykjavik Concert Hall and Conference Centre, 2011 
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Tomás Saraceno on the Roof: Cloud City, The Metropolitan Museum of Art, New York, NY, 2012 
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RuIMTElIJKE InGREPEn

De hier voorgestelde vernieuwde ruimte indeling toont een duidelijk leesbare in horizontale 

lagen verdeelde indeling van het gebouw.  Om het gebruik en de vooropgestelde ambities 

te realiseren zijn diverse ruimtelijke ingrepen nodig waarvan de verantwoording tegen het 

licht van de erfgoedwaarde wordt gehouden.  Deze ingrepen zijn soms doortastend, meestal 

terughoudend, maar steeds met respect voor het monument en in het besef van de historisch 

waardevolle gelaagdheid en continuïteit.  In wat volgt worden ze op niet-hiërarchische wijze 

opgesomd en becommentarieerd. 

1. Het weghalen van de zij inkom aan de Suikerrui.

Door het accent te leggen op de hoofd inkom aan de Grote Markt wordt deze inkom 

overbodig.  Zo verdwijnt tevens de ambiguïteit die deze toegang induceerde.  In de 

oorsprong was hier nooit een toegang voorzien.  De bouwkundige ingrepen die voor deze 

wijziging nodig zijn hebben eerder een helend dan wel destructief effect ten aanzien van het 

patrimonium.

2. Het uitzuiveren van het middendeel van het GV aan zuidzijde.

Door het verdwijnen van de inkom aan de Suikerrui wordt de oefening verder gezet en 

worden alle latere toevoegingen en opdelingen in dit middendeel verwijderd.  Hierdoor 

ontstaat een vrij grote ruimte die extra mogelijkheden biedt voor een publieke functie of 

commerciële uitbating.  Tevens wordt een vide gecreëerd naar de kelderruimte.  Zo wordt ook 

deze deels betrokken bij de valorisatie van het gelijkvloers.

3. Het voorzien van een liftplateau dat uitkomt in de Kleine leyszaal.

De universele toegankelijkheid van openbare gebouwen hoeft hier niet meer te worden 

bepleit.  Verticaal personenvervoer in de nabijheid van de hoofd inkom is daarom een must.

Het ontwerp voorziet om een discrete platform lift te voorzien in de ruimte rechts van de 

inkomhal die enkel uitkomt op het Schoon Verdiep en wel in de mooie kleine leyszaal. Deze 

ruimte werd met de 19de eeuw ingericht als antichambre voor de Grote leyszaal en de 

Trouwzaal en kent deze functie tot op heden. De hier voorgestelde oplossing wil discreet en 

efficiënt	zijn	zonder	afbreuk	te	doen	aan	de	beleving	van	de	hele	ruimte	met	zijn	afwerkingen	

en schilderingen.

Deze referentie toont de visie op de platform lift: ingewerkt in de vloer, voorzien van dezelfde 

afwerking met eenvoudige hekwerken er omheen die ondergeschikt zijn aan de sfeer van de 

ruimte, niet concurrerend maar wel eigentijds.  Bij niet gebruik van de lift staat deze altijd op 

het Schoon Verdiep. 

De ontsluiting vanop ’t Schoon Verdiep verloopt via de lift aan de zuidwest zijde.

Het alternatief om in de nabijheid een nieuwe lift te voorzien die alle verdiepingen aandoet 

wordt niet weerhouden omwille van de perforatie van enkele belangrijke ruimten aan de 

oostzijde.

4. Het aanpassen van het meubilair van de Raadzaal.

Het ontwerp stelt voor om de functie van de Raadzaal aldaar te behouden.  De opgave stelt 

dit voorop als een evidentie.  Toch heeft ons team hierover gedebatteerd. 

De voornaamste functie van de Raadzaal is het houden van de Gemeenteraad.  Dit is een 

openbare vergadering.  De huidige Raadzaal dient zich hiertoe aan als een ietwat onhandig 

keurslijf waar de opstelling van het meubilair en vooral de toegankelijkheid voor een grote 

groep van toehoorders onder spanning staan.  De opposities zitten weliswaar tegenover 

elkaar maar de ene partij met het licht in de rug waardoor de andere partij niet op een 

gelijkwaardige manier het gezicht van de oppositie kan zien. Ook zit de voorzitter nu voor 

sommige heel ver weg.  Daarom werd er overwogen om in een elan van vernieuwing de 

Raadzaal te verplaatsen naar een opener en luchtiger plek in het plan, i.c. ’t Hoog Verdiep.

finaal werd deze optie niet weerhouden.  De Raadzaal blijft symbolisch de plek bij uitstek 

voor democratisch debat.  De eenvoudige toegankelijkheid tot ’t Schoon Verdiep, de 

versterkte publieke en politieke uitstraling die ze in het getransformeerde Stadhuis zal 

verkrijgen en de monumentale waarde van de Raadzaal op deze plek heeft de balans doen 

doorwegen op het behoud van locatie van de Raadzaal.

Evenwel doen we suggesties om de huidige situatie te optimaliseren. Vanwege de 

omstandigheden van de ruimte (grote lengte, kleine breedte, daglichttoetreding vanuit één 

zijde, de hoofdtoegang in het midden) willen wij adviseren om hierop in te gaan en deze 

elementen te gebruiken voor een democratische opstelling. De voorgestelde opstelling speelt 

meer in op de uitstraling van de ruimte, de haard en de deuren ernaast komen weer vrij en 

de beide nevenruimtes zijn opnieuw gemakkelijk te bereiken.

De diensttrap en de doorkijk vanaf de gaanderij naar de Raadzaal zijn in de loop der tijd 

buiten functie geraakt en blijft de gaanderij een (donker) obstakel in de relatie tussen de 

Raadzaal en de Collegezaal. 

Met het ontwerp zal dit worden hersteld met echter nu een trap, toegankelijk vanaf de 

Collegezaal. Door niet alleen de deuren te openen, maar ook luiken in de rondboog op de 

gaanderij te plaatsen, kunnen toeschouwers de vergadering niet alleen via een scherm zien, 

maar ook fysiek zien en horen. Hierdoor wordt de relatie tussen de Raadszaal en Collegezaal 

versterkt. Als er in de Collegezaal een vergadering o.i.d. plaatsvindt, kan de gaanderij ook 

voor deze ruimte als publieke tribune een meerwaarde zijn.   

6. Het inbrengen van een nieuwe brandtrap die alle verdiepingen verbindt.

De derde travee aan de noordzijde kant Gildekamerstraat biedt één van de zeldzame 

-zoniet enige- mogelijkheden om een extra brandveilige trap te kunnen inbrengen die alle 

verdiepingen verbindt, zonder al te ingrijpende consequenties voor het erfgoed.  De positie 

ervan ligt ideaal aan het andere uiteinde van het gebouw in relatie tot de bestaande interne 

trap.  Voor beide trappen worden extra brandveilige –bij brand dichtslaande- deuren voorzien 

die discreet en in open stand worden ingewerkt.

7. Het weghalen van de centrale trap tussen de eerste en tweede verdieping.

Deze trap daterend uit de jaren ’50 doet afbreuk aan de beleving van de noordelijke hal die in 

zijn uitstraling met aan drie zijden gelijkwaardig afgewerkte deuren een bepaalde soberheid 

en overzichtelijkheid kende.

GEBRUIK RAADZAAL

gebruik raadzaal

5. Het herstellen van de verbinding tussen Raadzaal en huidige Collegezaal.

Aan het eind van de 19de eeuw werd de huidige Collegezaal ingericht als Militiezaal 

waarbij een relatie met de Raadzaal was gewenst. Daarvoor moest de stenen trap tussen 

de vertrekken worden verwijderd. Op de verdiepingen daarboven bleef deze gehandhaafd. 

De wand werd voorzien van doorgangen en er moest een constructieve oplossing in de 

Collegezaal worden gevonden om de belasting van de trap op de verdiepingen op te vangen. 

Dit geschiede door middel van een ijzeren constructie die decoratief werd bekleed en werd 

voorzien van een gaanderij. In de jaren 1930 werd de gaanderij toegankelijk gemaakt met 

een kleine diensttrap vanaf eerste verdieping, weggewerkt in een houten aftimmering. 

Hierdoor kon men de vergaderingen in de Militiezaal en Raadszaal bijwonen (door de 

rondboog in de wand). 
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8. Het licht transformeren van wanden ten behoeve van lichtname en interne relaties.

Doorheen het ontwerp zijn her en der openingen voorzien of worden andere openingen 

dichtgemaakt.  Dit betreft steeds een ingreep die noodzakelijk wordt geacht voor een betere 

functionaliteit of zoals vooral op de tweede verdieping om extra natuurlijk licht te voorzien.

Deze ingrepen zijn steeds reversibel en gaan op een verantwoorde manier om met de 

bestaande afwerkingen. 

9. ’t “Hoog Verdiep”

De creatie van deze bijzondere ruimte werpt zich op als een voluntaristische geste.

Deze resoluut hedendaagse toevoeging wil symbool staan voor de democratische waarden 

en richt haar blik op een enthousiasmerende toekomst.  De transformatie van het hoge deel 

van het Stadhuis wil dank zij de koepel als kunstwerk met een internationale uitstraling, het 

project luister geven zoals de transformatie van de 19 e eeuw dit deed met de introductie van 

de monumentale trap, het inrichten van de kern met ’t Schoon Verdiep en de overkapping 

ervan.

De zolderverdieping dient zich vandaag aan als een verlaten maar interessante ruimte 

onder de kappen, zijnde schaargebinten grotendeels uit de 16de eeuw.  Deze gebinten 

zijn onder alle kappen op dezelfde manier uitgevoerd, sommige onderdelen zijn in de 19de 

eeuw vernieuwd. Hun functie was gericht op het dienst doen als regenjas. Hun hoogte 

en breedte vloeien voort uit de constructieve structuur van het gebouw. Hierbij zijn de 

buitenste dakvlakken rondom het gebouw bepalend voor de beleving van de architectuur. 

Deze dakconstructies laten maar weinig plaats voor een degelijk gebruik en een afdoende 

interne circulatie.  Door het centrale deel te overkappen en rondom de bestaande kern 

een passerelle te voorzien wordt het centrale deel van  de verdieping eenvoudig ontsloten. 

Een stap verder wordt gezet door de centrale daken te verwijderen.  Weliswaar wordt hier 

een oude dakconstructie verwijderd wiens waarde “alleen” in het bouwhistorische aspect 

ligt gegrond.  In plaats hiervan zal een nieuwe koepel worden aangebracht dat de 21ste 

eeuw weerspiegelt. Daarmee zal niet alleen de bouwhistorie worden voortgezet, ook wordt 

aan de gebruiksgeschiedenis een essentiële aanvulling gegeven die het voortbestaan van 

het gebouw als stadhuis maatgevend zal beïnvloeden. Zo ontstaat in het centrale deel 

een gemeenschappelijke ruimte die de vergaderlokalen in de periferie van het gebouw 

vlot kunnen ontsluiten.  Tegelijk wordt er plaats gemaakt voor een nieuwe beglaasde 

overkapping, ontworpen door de kunstenaar.

10. Het toegankelijk maken van het Belfort.

Het Belfort speelt in de appreciatie van het unesco-werelderfgoed een primaire rol.  De 

opgave zou haar doel voorbij schieten indien het ontwerp niet voorziet in een vlotte begeleide 

toegankelijkheid van het Belfort voor bewoners van de stad en toeristen.

De hier voorgestelde transformatie van de zolderverdieping maakt deze toegang eenvoudig 

mogelijk. 

De combinatie van het bezoek aan het Belfort en van de koepel als Kunstwerk van 

internationaal niveau maken van het Stadhuis weerom één van de belangrijkste en ditmaal 

beleefbare attractiepolen van de Stad. 

Voor de ontsluiting voor andersvaliden wordt een extra platvormlift voorzien van twee naar 

drie geplaatst naast de hoofdlift.

lAnGSE SnEDE over ruimtelijkheid, lichtname en privacy

De langse snede toont in één oogopslag de bijzondere ruimtelijkheid van het gebouw : 

In de 19e  eeuw werd ’t Schoon Verdiep gecreëerd en ruimtelijk via een monumentale vide 

met de eerste verdieping verbonden. De centrale glazen en gedecoreerde koepel ontworpen 

PuBlIEKE TOEGAnKElIJKHEID 

Anders dan vandaag wordt sterk ingezet op een verhoogd publiek gebruik van het Stadhuis. 

Hiertoe beperkt het ontwerp zich niet tot een verhoogde inname van publieksgerichte 

functies op het gelijkvloers.  De ruimte indeling van ’t Schoon Verdiep én van ’t Hoog Verdiep 

richt zich op een gebruik waardoor de burger –weliswaar gecontroleerd of begeleid- er 

toegang toe krijgt.  ‘t Schoon Verdiep is de receptie- en ceremoniële ruimte bij uitstek. Op ’t 

Hoog Verdiep worden vergaderzalen gebruikt door de kabinetten maar mogelijks ook door 

externen.  Het geleid bezoek tot het Belfort en het bezichtigen van de nieuwe koepel geven 

extra luister aan de beleving van het Stadhuis voor een ruimer publiek.  

 Circulatiepatronen

De inkom van het Stadhuis bevindt zich eenduidig aan de Grote Markt.  Er is een ruime 

balie voorzien waar elke bezoeker zich kan aanmelden. na het aanmelden wachten ze tot 

ze worden opgehaald om zich dan onder begeleiding naar de diverse vergaderzalen te 

begeven.

Genodigden voor events en ceremoniële functies worden eveneens onthaald aan de balie, 

krijgen een herkenningsbadge en worden vervolgens toegelaten tot ’t Schoon Verdiep.

Toeristen bezoeken onder begeleiding ’t Schoon Verdiep, het Belfort en de nieuwe foyer op 

’t Hoog Verdiep.  Via de lift bereiken ze de tweede verdieping.  De andersvaliden nemen 

vervolgens een plateaulift die er onmiddellijk op aansluit.  De anderen lopen de trap op 

naar ’t Hoog Verdiep. De eerste en de tweede verdieping met de kabinetten zijn in principe 

niet toegankelijk voor het publiek tenzij op uitnodiging.  Toch hebben de bezoekers er van 

op afstand een zicht op via de vides.  Zo hebben zij eveneens een zicht op de Collegezaal 

doorheen een nieuwe koepel. 

door Bourla brengt het natuurlijk licht tot diep in de ruimte.

Het ontwerp voegt hieraan een extra gelaagdheid toe.  Door het creëren van de nieuwe 

koepel op de zolderverdieping wordt er niet enkel een extra monumentale verdieping aan het 

gebouw toegevoegd (’t Hoog Verdiep) maar krijgt ook de tweede verdieping een verhoogde 

ruimtelijke kwaliteit.  Via ruime vides dringt het natuurlijk licht diep in de ruimte door.  De 

kamers op de tweede verdieping ontvangen natuurlijk licht doorheen nieuwe openingen in de 

langse wanden van het centrale deel in plaats van doorheen de bestaande vloerlichten.

Deze stapeling van twee monumentale dubbelhoge ruimten introduceert een bijzondere 

typologie.  Beide ruimten bestaan uit een collectieve ontmoetingsruimte (’t Schoon Verdiep 

enerzijds en ’t Hoog Verdiep anderzijds) en een privatieve ruimte met kabinetten (eerste 

en tweede verdieping). Deze ruimtelijke strategie biedt een antwoord op de zorg rond 

gelijkwaardigheid van de kabinetten.  De ene is gegroepeerd rond het 19e eeuws decorum 

van ’t Schoon Verdiep met haar hoge plafonds.  De andere ontleent haar kwaliteit aan het 

nieuwe foyer van ’t Hoog Verdiep met haar overvloedig licht en bijzondere koepel.  

Ook de privacy van de kabinetten wordt door deze ruimte indeling moeiteloos georkestreerd.   

De kabinetten onderling hebben eigen werkkamers die met elkaar gekoppeld zijn en kunnen 

aldus hun privacy tot de andere kabinetten voldoende bewaren.  De centrale ruimten op de 

eerste en de tweede verdieping zijn dan weer gemeenschappelijk.  Ze worden ingericht om 

informele contacten mogelijk te maken, ze doen dienst als verpozingsruimte en zelfs als 

kortstondige werkruimte. Deze opstelling biedt eveneens privacy ten opzichte van de vele 

andere functies die het Stadhuis vervult. Toch bevinden deze kantoren zich niet in een ivoren 

toren.  Zowel de eerste als de tweede verdieping hebben via vides een ruimtelijke relatie met 

andere verdiepingen en dito activiteiten. De snede van het gebouw combineert daarom op 

elegante wijze privacy met interactie.

2 | van stadhuis tot stadshuis |
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CONNECTIE SCHOONVERDIEP - GROTE MARKT

connectie Schoon Verdiep - Grote Markt

De publieke en commerciële functies op het gelijkvloers zijn vrij toegankelijk. Deze publieke 

zone is afgeschermd van het deel van het gelijkvloers dat de facilitaire diensten en de 

fractieruimten bevat.

Politiekers en politiek personeel gebruiken eveneens de hoofdingang aan de Grote Markt. 

Zij lopen de monumentale trap op naar ’t Schoon Verdiep. Om hun kantoren te bereiken op 

de eerste of tweede verdieping nemen zij de trap en lift aan de zuidzijde of enkel de trap 

aan de noordzijde.  Vanuit hun kantoor op de eerste en tweede verdieping bereiken ze de 

vergaderzalen op ’t Schoon Verdiep en op ’t Hoog Verdiep.  

De beveiliging van de toegangen dient nog verder te worden bestudeerd. Men zal hierbij de 

juiste balans zoeken tussen een vriendelijke toegankelijkheid en een zo discreet mogelijke 

maar	efficiënte	beveiliging.	

VISIE OP HET WERKEn In HET STADHuIS

De	opdrachtgever	spreekt	in	de	projectdefinitie	zijn	wens	uit	om	het	werken	in	het	stadhuis	

te organiseren volgens een hedendaags werkconcept, veelal genoemd ‘anders werken’, 

waarbij dan  begrippen als werkplekdelen, clean desk policy en taakgerichte werkplekken 

in één adem worden genoemd.  De primaire reden voor het ontstaan van dit werkconcept is 

het	efficiënt	gebruik	van	de	vierkante	meters	werkvloer.		Een	eerste	winst	is	het	gebruik	van	

de tweede verdieping en de zolderverdieping die beiden historisch haast geen functionele 

invulling kenden.  

De	reflectie	over	de	wijze	van	werken	dient	tegen	het	licht	te	worden	gehouden	van	de	

typologie van de in te nemen ruimte rekening houdend met de erfgoedwaarde, en van de 

aard van de activiteit an sich.  

Vooreerst noteren we dat het werken op de verdiepingen bedoeld is voor politieke kabinetten.  

naast partners zijn van eenzelfde coalitie hebben de kabinetten toch ook een eigen politiek 

agenda.  Groepering van de kabinetten in één of meerdere open ruimten, zij het met 

mogelijkheid tot afzondering, kan leiden tot onnodige spanningen en gebrek aan privacy.  

Daarentegen is de nood aan ruimte voor informele communicatie vandaag vanzelfsprekend 

geworden.  

Het ontwerp zet daarom in op een genuanceerde oplossing waarbij de kabinetten worden 

verdeeld	over	de	eerste	en	tweede	verdieping,	gebruik	makend	van	een	enfilade	van	mooie	

representatieve ruimten.  In het centrale deel is de ruimte telkens ingericht voor ontmoeting 

en informele communicatie.  Door de vergaderruimten te groeperen op ’t Hoog Verdiep en 

gedeeltelijk ook op ’t Schoon Verdiep ontstaan er synergiën die het principe van anders 

werken gedeeltelijk ondersteunen.

In deze valt de typologie van het gebouw perfect samen met de functie.  De typologie toont 

een	enfilade	van	ruimten	omheen	een	centraal	gemeenschappelijk	deel,	en	dit	op	elke	

verdieping boven het gelijkvloers. Het nieuw gecreëerde Hoog Verdiep is niet meer dan 

het verder doortrekken van de reeds aanwezige typologie van de overige verdiepingen.  

Op	die	manier	kan	het	gewenste	werkmodel	zich	perfect	inpassen	in	deze	uiterst	flexibele	

gebouwstructuur.

Van het plattegrondprincipe van aaneengeschakelde kamers wordt in het opzet dankbaar 

gebruik gemaakt.  naast ontmoeting en uitwisseling tussen de kabinetten is er tegelijkertijd 

nood aan een interne schakeling van ruimten per kabinet.  De Schepen, kabinetschef en 

medewerkers moeten zonder barrières kunnen samenwerken.  De ruimten van de kabinetten 

zijn met elkaar in verbinding zonder via de gemeenschappelijke ruimte te hoeven lopen.

duidelijke interne circulatie met royale overlopen - plan 1885

op niveau +1 +2 +3: daglicht en foyers voor informele communicatie - plan 2015

verkaveld gebouw achter monumentale stadsgevel - plan 1580

nieuwbouw typeplan voor een hedendaags management 
kantoorgebouw

De	plannen	tonen	een	zorgvuldig	opgebouwde	mogelijke	flexibele	indeling	waarbij	gebruik	

wordt gemaakt van beglaasde wanden en kastruimten die niet tot aan het plafond reiken om 

de ruimtelijkheid van de kamers ingeval ze toch worden opgedeeld niet te schaden.

 Het meubilair

niet alleen de historische ruimten hebben een verhaal te vertellen, het meubilair evenzeer.  

Daarom zal bij de keuze van het meubilair gezocht worden naar meubilair met een bijzondere 

betekenis.  Wij willen graag meubels kiezen van Vlaamse meubelontwerpers, die in onze 

ogen hun ontwerpkeuzes met respect voor het ambachtelijke maken en een gelaagdheid 

weten aan te brengen in hun ontwerp. Hierbij wordt uitgegaan van een samenspel van 

ambachtelijke kwaliteiten en de ontwerpkwaliteiten van proporties, materiaalkeuzes, tactiliteit 

en comfort.  Dat is de houding die volgens ons past bij het stadhuis. 

We	willen	graag	op	zoek	gaan	naar	mogelijkheden	om	het	meubilair	specifiek	te	maken	voor	

de plek. De elementen hebben iets te maken met wat in het stadhuis gebeurd, ze hebben 

met Antwerpen te maken, met de relatie van Antwerpen met de wereld…

Alle ‘bewoners’ en gebruikers van het stadhuis moeten zich verantwoordelijk kunnen voelen 

voor het gebouw en zijn inrichting. Hiervoor is het belangrijk liefdevol om te willen en kunnen 

gaan met het meubilair. Dat kan, als de gebruikers de kans wordt gegeven een relatie met de 

dingen op te bouwen. 

Tegelijk zullen delen van het bestaande meubilair opnieuw een plek krijgen en worden 

herverdeeld over de verdiepingen. uiteindelijk zullen de verdiepingen geordend worden tot 

een geheel wat vanzelfsprekende samenhang en zorgvuldige eenvoud uitstraalt.  De ruimten 

nodigen uit tot het zich verdiepen in de veelheid aan verhalen die het gebouw en zijn oude en 

nieuwe inrichting vertelt.  Wellicht zullen de ingrepen zelf een bijdrage willen leveren aan het 

voortschrijven van deze geschiedenis.

KunSTInTEGRATIE 

Het Stadhuis bezit nu reeds een indrukwekkende collectie aan kunstwerken en kent hierin 

een lange traditie die bij deze opgave zal worden verdergezet.  

Vooreerst zal het ontwerp van de koepel van ’t Hoog Verdiep een spraakmakende en 

iconische toevoeging zijn aan het kunstpatrimonium van het Stadhuis en van de Stad 

zelf.  Het vormt het nieuwe pronkstuk in een reeds goed gevulde reeks van te bezichtigen 

kunstwerken.

De tweede laag die hieraan wordt toegevoegd is het aankopen van nieuwe kunstwerken voor 

de nieuwe ruimten die worden bij gecreëerd.  Hierbij zal kwaliteit verkozen worden boven 

kwantiteit.  Verder verdient het meubilair van de nieuwe kantoren en collectieve ruimten 

bijzondere aandacht.  Het meubilair wordt gekozen uit de reeks van ontwerpen van de talrijke 

talentvolle Vlaamse ontwerpers.  

Tot slot behoort de restauratie van het bestaand patrimonium aan kunstwerken eveneens tot 

deze opgave.
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uITBATInG En GEBRuIK 

In de opgave wordt de vraag naar een gedeeltelijke rentabilisering van onderdelen van het 

Stadhuis gesteld. Vooreerst werden de ruimtelijke mogelijkheden afgetast.  Vervolgens heeft 

het team de vastgoedmarkt geconsulteerd.

 Gelijkvloers

Op het gelijkvloers wordt er ruimte vrijgemaakt voor publieksgerichte functies. De 

verhuurbare oppervlakte op het gelijkvloers is ca. 725 m2.   

Enerzijds kan de ruimte worden gebruikt als info punt voor toerisme, stadswinkel, een 

loketfunctie of ombudsdienst. Deze functies worden mogelijks opgenomen in de ruimten 

van	het	Stadhuis	omwille	van	hun	specifi	eke	functie	die	de	afstand	tot	de	burger	verkleint	en	

de gastvrijheid ten aanzien van de toerist op een elegante manier verhoogt. Hierdoor komt 

elders ruimte vrij die kan worden verkocht of waarvan de huurkost kan worden opgeheven.

Anderzijds kan deze ruimte worden verhuurd aan derden voor een commerciële activiteit.  

Belangrijk is om een juiste keuze te maken in lijn met de status van het gebouw.  De 

commerciële functies is best te zoeken binnen de up market. Mogelijkheden hiertoe 

zijn juweliers of chocolade, paradepaardjes van de Stad en regio.  Daarentegen lijkt het 

vandaag niet aangewezen te mikken op klassieke retailers uit de mode- of meubel industrie.  

Tevens	wordt	er	gewaarschuwd	voor	het	verlies	aan	fl	exibiliteit	en	zeggenschap	rond	deze	

strategische en unieke ruimten van het stadhuis.

Een kwalitatieve horeca-zaak lijkt evenwel een must.  Hiertoe voorzien we in het centrale 

deel aan de zuidzijde een mooie oppervlakte verspreid over het gelijkvloers en de 

kelderverdieping. Commerciëel versterkt de status van het stadhuis deze van de zaak zelf.  

Verder is het een erg laagdrempelige manier om de toegankelijkheid van het stadhuis voor 

het grote publiek te vergroten.

 ’t Schoon Verdiep   

De uitzonderlijke kwaliteiten van deze monumentale verdieping en haar ruimtelijke 

organisatie	bieden	een	troef	voor	een	winstgevende	uitbating.		Het	is	een	enfi	lade	van	

bijzondere ruimten waar erg diverse activiteiten kunnen worden georganiseerd.  Vergaderen, 

recepties, eetgelegenheden, voordrachten, events kunnen er (deels simultaan) worden 

georganiseerd.  De verhuurbare oppervlakte op ’t Schoon Verdiep is om en bij de 500 m2.

Mits een goed management en het opstellen van goede afspraken omtrent gebruik, 

mogelijkheden en planning kunnen diverse activiteiten worden georganiseerd in combinatie 

met gericht gebruik van de ruimten door de interne politieke medewerkers.  Zo blijft de 

Burgemeester zijn gasten ontvangen in de ruimte met opschrift “Burgemeester”, maar kan er 

eveneens een vergadering door derden plaats grijpen.

 ’t Hoog Verdiep

Er valt te onderzoeken of ook ’t Hoog Verdiep ’s avonds deels kan worden verhuurd 

aan derden.  De mooie foyer en de omliggende vergaderzalen bieden hiertoe extra 

mogelijkheden.  Deze faciliteiten kunnen beter aangeboden worden  aan diverse associaties 

zonder	specifi	eke	vergoeding.

Ruwe estimatie huuropbrengsten :

Gelijkvloers en kelder : 725m2    à   225 €/m2 = 163.125 €

Schoon Verdiep :  500m2    à   280 €/m2 = 140.000 €

Totaal :   ca.  300.000 €/jr

commerciële functies

2 | van stadhuis tot stadshuis |
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verplaatsen Brabo

visie aanleg Grote Markt - verharding

visie aanleg Grote Markt - groen

Vandaag leeft het Stadhuis op gespannen voet met haar omgeving.  Door het erg gesloten 

gelijkvloers verheft het zich boven de openbare ruimte en toont het zich als een voornaam 

maar afstandelijk gebouw.  Door de afbraak van het naastliggende bouwblok aan de 

Suikerrui omstreeks 1900, is een vreemde ietwat onbestemde plek ontstaan. Het Stadhuis 

lijkt zich hierdoor aan deze zijde enigszins ontheemd te gedragen.  

Ook de Grote Markt heeft het moeilijk.  Het lijkt wel of de Antwerpenaar haar de rug heeft 

toegekeerd, met een tanende horeca, verlaten panden en een bij wijlen desolate indruk tot 

gevolg.  Het is een terechte zorg van het Bestuur om aan deze neerwaartse spiraal een halt 

toe te roepen.  

Het monumentale historische geheel van Grote Markt en Stadhuis van Antwerpen blijft 

een onmiskenbare hoge potentiële attractiviteit in zich dragen.  Binnen het kader van deze 

opgave	worden	hier	enkele	krijtlijnen	uitgezet	die	een	eerste	refl	ectie	vormen	rond	mogelijke	

ingrepen in de openbare ruimte en het Stadhuis zelf in relatie tot deze openbare ruimte.

 Open gelijkvloers 

Van bij het begin is het gelijkvloers van het Stadhuis een functionele ruimte geweest met 

commerciële en utilitaire invulling.  Het heeft zich dus nooit gedragen als een open overdekte 

publieke ruimte, een mogelijk droombeeld voor wie de fascinerende “nolli”-plannen genegen 

is.

Toch kan in de toekomst een grotere openheid worden gecreëerd.  Reeds hoger wordt 

beschreven hoe de gelijkvloerse ruimten grenzend aan de Grote Markt en de Suikerrui in 

dit voorstel zullen worden ingevuld met publieksgerichte functies.  Het spreekt voor zich dat 

het openstellen van de dubbele houten poorten met traliewerk een eerste vereiste is om 

enige interactie met de omgeving mogelijk te maken.  Het masterplan toont aan hoe een 

teruggetrokken glazen pui plaats ruimt voor de deuren in open stand.  Verder is het situeren 

van de hoofdinkom onder het middenrisalit een belangrijke geste die de toegankelijkheid en 

de openheid van het Stadhuis merkbaar zal verbeteren. Door een horeca-zaak te voorzien 

aan de zuidgevel wordt het gebouw opnieuw als een waardige buur opgenomen in het 

ruimtelijk geheel.

 Toegang tot de Ruien

De entree tot de Ruien  verschuilt zich vandaag achter een historische gevel (voormalig 

Ethnografi	sch	Museum)	aan	de	Suikerrui.	Door	de	toegang	te	verplaatsen	in	de	publieke	

ruimte wordt de entree van deze stadsattractie zichtbaar en laadt men de ruimte op met een 

extra bijzondere activiteit.  In het ontwerp wordt de toegang gesitueerd ter hoogte van de 

zuidzijde van het Stadhuis.  Hiertoe wordt een trappen- en hellingenstelsel uitgegraven dat 

tegelijk een verbinding legt met de kelders van het Stadhuis.  Deze verbinding biedt toegang 

tot	de	fi	etsenberging	voor	de	gebruikers	en	bezoekers	van	het	Stadhuis.

 loggia

Het voorstel om aan de zuidzijde van het Stadhuis een volume op te richten is ontstaan 

vanuit diverse denkbeelden.  

Vooreerst lijkt het een hiaat op te vullen waar ogenschijnlijk geen nood aan is.  Toch vervult 

het bij het intekenen ervan de ruimte met een betere balans : het Stadhuis richt zich op 

een meer ontspannen wijze op de Grote Markt, de publieke ruimte tekent zich af met een 

verhoogde leesbaarheid. 

Het biedt vanuit de omliggende straten een perspectivisch beeld dat de aanwezigheid van 

Stadhuis in de stad3 het	Stadhuis	reeds	vroeger	annonceert.	Het	fl	ankeert	het	Stadhuis	als	een	wachter	die	de	

weg wijst voor de toekomende bezoeker.

Het staat op de plek waar voorheen het “Schepenhuis” stond. Zo legt het een verband met 

de historie van de plek. Het is een ontmoetingsplaats voor gidsen en hun bezoekers waar de 

oudste verhalen over de Stad worden verteld.

Deze historie vertelt eveneens het verhaal van de Ruien.  Door de toegang tot de Ruien 

te omarmen en te overdekken, biedt de structuur een plek aan de toerist en bezoeker.  Zo 

gedraagt het volume zich ook als gastheer voor de Stad.

Tot slot wil het volume typologisch een “loggia” zijn.  Het is de ruimte die het hoofdgebouw 

dient. Het wordt vestibule voor het Stadhuis.  Het laadt de ruimte extra op met betekenis.  

Tegelijk is het een “follie”.  Een passerelle biedt een bijzonder zicht op de monumentale 

omgeving.

 Constructie

De schets toont een elegante stalen constructie met hoge kolommen in kruisvorm 

gegoten.  Het gebouw krijgt haar maat van haar omgeving. Het dak is gevormd door 

vierkante cassettes en een dunne dakplaat.  Het geheel is gehuld in bronzen afdekplaat. 

De vormgeving van kolommen, dak en plafond is gestoeld op een klassieke ordening.  Het 

refereert naar historie en toch is het ook zichzelf.

 Grote Markt 

De pleinaanleg draagt nog de sporen van de ontsluiting voor autoverkeer. De stoep wil geen 

stoep	zijn.		Het	plein	wil	geen	straat	zijn.		Een	herprofi	lering	dringt	zich	op.		Door	de	nieuwe	

verharding aan te leggen van gevel tot gevel wordt de onduidelijkheid weggenomen en 

gedraagt	het	plein	zich	als	een	voetgangers-	en	fi	etsersvriendelijke	ruimte.		Deze	verharding	

kan worden verdergezet om het historisch centrum meer verbondenheid te geven.  Zo 

kan de Grote Markt reiken tot aan de Meirbrug en wordt een grotere ruimtelijke continuïteit 

gecreëerd.  Door andere delen van de Stad met de Grote Markt te verbinden ontstaat een 

wederzijdse positieve beïnvloeding.

Eerste schets tot materialisatie : de huidige “straat”kasseien worden vervangen door 

porfi	eren	“platines”	zoals	reeds	aanwezig	in	de	vernieuwde	aanleg	van	de	Suikerrui.	De	

materialisatie behoeft een intermediaire laag.  Hiertoe wordt een geometrisch motief voorzien 

in de vorm van driehoeken, enigszins gelijkvormig met de trechtervorm van het plein. Een 

decoratieve inleg in brons kan worden voorzien, als sponsorelement (cfr. Handjes van het 

Mas).  Op de Grote Markt wordt geen groen voorzien, tenzij op de hoek met de aanpalende 

straten.  

aanleg Grote Markt

bebouwing
natuursteen
kasseien
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zicht vanuit Oude Koornmarkt zicht vanop Suikerrui

SCHELDESUIKERRUI

NAAR RUIEN

huidige stedelijke situatie positie loggia relatie met Schelde / toegang tot de ruien relatie met Schelde / toegang tot de ruien

tekening voor een nieuw bouwblok naast het stadshuis 1935 Odeonplatz - Munich loggia Di Pesce - Firenze
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Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij zowel huidige als toekomstige 
generaties in hun behoeften kunnen blijven voorzien. Hieruit komen twee kernbegrippen naar 
voren: behoefte en ontwikkeling. Erfgoed is belangrijk voor de maatschappij juist vanwege 
de betekenis die het vertegenwoordigt: de immateriële waarden. Dat is ook een behoefte. 
Om	deze	waarden	te	kunnen	behouden	is	het	van	belang	om	ze	te	kunnen	identificeren	en	
vastleggen, juist wanneer men nadenkt over het verduurzamen van het erfgoed. Hoe meer men 
inzicht heeft in de manier waarop de betekenis aan het materiaal is verbonden, kan ook meer 
ruimte worden gevonden voor de inpassing van duurzame technieken in het gebouw. Zodat dit 
kan worden gedaan, in elk geval zonder aantasting van de erfgoed waarden, maar vaak zelfs 
nog met versterking van die waarden. Het is onze ervaring dat uitgebreid onderzoek, dus tot 
in detail, naar de (cultuurhistorische) waarden van het gebouw de ontwerper zeker niet meer 
begrenzingen oplegt, maar juist meer mogelijkheden biedt voor integratie van duurzaamheid 
in het ontwerp.

OPTIMAlISEREn DuuRZAAMHEID En ERfGOED DOOR OnDERZOEK
De BREEAM score die nu is aangegeven is het absolute minimum. Met name op de punten 
Gezondheid en comfort, Energie en Materialen valt nog veel winst te behalen. Dat gaan 
we doen door het gebouw te onderzoeken en beter te leren kennen, waardoor we komen 
tot aanvullende oplossingen waar duurzaamheidsmaatregelen en erfgoedwaarde elkaar 
nadrukkelijk kunnen versterken. Juist door tot in het (technische) detail op zoek te gaan naar 
de mogelijkheden die het gebouw biedt, in plaats van uitgaan van de algemeen beschikbare 
technieken, kom je tot innovatieve maatwerk oplossingen. In de BREEAM scoring kun je 
daarvoor innovatie credits verdienen. Maar die optimalisatie kan ook zitten in het vinden van 
manieren om gebruik te maken van het bestaande gebouw en de bestaande installaties.
We maken gebruik van de structuur van het gebouw voor het installatieconcept, zoals 
bijvoorbeeld de voormalige binnenplaats, die een belangrijk ruimtelijk onderdeel van het 
gebouw vormt, maar ook ingezet wordt voor daglichttoetreding en ventilatie. Een voorbeeld 
van deze aanpak is de wijze waarop de toevoer van verse lucht wordt voorzien. Hiervoor zal 
een nieuw systeem en kanalentracé worden aangelegd. Het Schoon Verdiep (SV) heeft hierbij 
bijzondere aandacht. Vanuit de kelder wordt op twee plaatsen een doorvoer gemaakt naar de 
vloer van Schoon Verdiep. Onder de natuurstenen vloer van de hallen, tussen de gewelven, 
worden kanalen gelegd die aftakken op de aangrenzende ruimtes via de lambriseringen. 
Bij restauratie-opgaves als deze wordt gebruik gemaakt van materialen met een lange 
levensduur, die slijtvast zijn. Ook wordt gekozen voor materialen die aansluiten bij de 
bouwtechnische en bouwfysische eigenschappen van het bestaande gebouw, zodat er geen 
schade kan ontstaan door de ingreep. Dat leidt vaak (ook) tot de keuze voor ecologische 
materialen, zoals bijvoorbeeld de houtvezelisolatie die zal worden toegepast ter plaatse van 
het dak. Dit ecologische materiaal heeft dampopen bouwfysische eigenschappen waardoor 
hiermee ook op de lange termijn geen risico is op schade aan de oorspronkelijke constructie 
door bijvoorbeeld inwendige condensatie.

InTERACTIE TuSSEn GEBRuIKER En GEBOuW
Een belangrijk uitgangspunt voor de uitwerking van het energetisch-technisch concept is de 
interactie tussen de gebruiker en het gebouw. Het is van belang de gebruikers en de manier 
waarop het gebouw beleefd wordt te leren kennen: welke comfortklachten of juist positieve 
punten ervaren de gebruikers? Daarbij is het heel belangrijk om de oorzaak van de klachten 
te doorgronden, zodat een passende oplossing gezocht kan worden. Bijvoorbeeld: wordt het 
gevoel van tocht inderdaad gecreëerd door de koudeval van de ramen en moet hier dubbele 
beglazing worden aangebracht of ontstaat het tochtgevoel doordat ruimtes verschillend 
worden verwarmd (ene ruimte is warmer dan de ander)? Daarbij ligt de focus op het creëren 
van behaaglijkheid en comfort voor de gebruiker, zodat deze ook geen aanleiding hebben 
voor energieverspillend gedrag. Daarbij is onze ervaring dat het een enorme potentie is om 
enthousiasme te kweken voor het werken in een monumentaal gebouw. Als mensen zich 
verbonden voelen met een plek en een missie zullen zij eerder geneigd zijn om actief te 
participeren aan het duurzaam behoud van het pand.

BREEAM Schema: Pass 30%

naam gebouw: Good 45%

BREEAM Registration no.: Very Good 55%

BREEAM Assessor: Excellent 70%

licensed Assessor organisatie: Outstanding 85%

Rating level Pass Good Very Good Excellent outstanding

Minimum Standards Achieved oK oK oK Niet oK Niet oK

Weging % Behaald Gewogen score

Beheer 12,00% 60,00% 7,20%

Gezondheid en comfort 15,00% 39,22% 5,88%

Energie 19,00% 34,78% 6,61%

Mobiliteit 8,00% 75,00% 6,00%

Water 6,00% 83,33% 5,00%

Materialen 12,50% 28,57% 3,57%

Afval 7,50% 60,00% 4,50%

landgebruik en ecologie 10,00% 20,00% 2,00%

Vervuiling 10,00% 50,00% 5,00%

Totaal 45,76%

Extra innovatiepunten 2,00%

Totale BREEAM Score 47,76%

Management 12% ####
Health &Wellbeing 15% ####
Energy 19% ####
Transport 8% ####
Water 6% ####
Materials 13% ####
Waste 8% ####
land use & Ecology 10% ####
Pollution 10% ####
Innovation 10% 0%

Minimum BREEAM Standards

Gebouwprestaties per categorie

BREEAM Rating

0 47,76% Good

#DIV/0!

Stage of Assessment BREEAM Score

BREEAM International Bespoke 2010

Town Hall Antwerp (Major Refurbishment)
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Assessed Building's BREEAM Performance by Section

Score Available Score Achieved

BREEAM SCoRING EN ToElIChTENdE NoTA
BEHEER (60%)
•	 Tijdens	 ontwerpfase	 zullen	 er	 overlegmomenten	met	 de	 verschillende	 actoren	 ingepland	
worden.	Er	wordt	ook	een	publiek	toegankelijke	projectfiche	opgemaakt	die	alle	projectinformatie	
bevat.
•	Tijdens	uitvoering	doen	we	er	alles	aan	om	een	veilig	en	verantwoorde	werkomgeving	 te	
creëren. Dit doen we via:duidelijke signalisatie; informeren van de buren; waterbesparende 
maatregelen; toepassen van gerichte verlichting; monitoren van energieverbruik.
•	Tijdens	gebruik	van	het	gebouw	wordt	een	specialist	aangesteld	om	de	technische	installatie	
optimaal te laten renderen. Die zal het gebruik van de verschillende energiebronnen 
nauwlettend opvolgen, onderhouden en beheren en zal als contactpersoon op te treden bij 
vragen rond het gebruik van de technieken.
•	 In	 opvolging	 van	 de	metingen,	 zal	 de	 specialist	 de	 (samen-)	 werking	 van	 de	 installaties	
verbeteren,	de	 installatie	aanpassen	aan	de	wijzigingen	van	gebruiksprofielen	doorheen	de	
tijd, de werkingswijze en werkingsduur van de installatie optimaal instellen. Hierdoor wordt het 
energieverbruik geminimaliseerd en wordt potentiële schade voorkomen.
•	De	gebruikers	van	de	gebouwen	worden	via	een	opleiding	en	instructiebrochure	geïnformeerd	
over het gebruik van de technieken.
•	 In	de	volgende	 fase	willen	wij	de	mogelijkheden	onderzoeken	voor	het	opzetten	van	een	
educatieproject waarbij de in het glazen dak geïntegreerde PV-cellen centraal worden gesteld.

GEZOnDHEID En COMfORT (39%)
•	Binnen	dit	type	renovatieproject	is	het	niet	mogelijk	om	de	criteria	m.b.t.	daglichttoetreding	
en uitzicht te behalen. Omwille van het historisch karakter dient de geometrie van de ramen 
behouden te blijven. Toch zullen we er alles aan doen om voldoende daglicht het gebouw te 
laten toetreden. Dit via het voorzien van een grote centrale lichtkoepel in het dak.
•	Om	het	energieverbruik	voor	verlichting	te	minimaliseren	zonder	in	te	boeten	op	comfort	zal	
een verlichtingsstudie worden opgemaakt. We zetten in op intelligente regeling en performante 
verlichtingsarmaturen. 
•	We	voorzien	binnen	het	gebouw	een	optimale	binnenluchtkwaliteit.	We	volgen	de	huidige	
regelgeving. Er is nu ontworpen naar IDA3 of 22m³/h.pers (gelijkvloers, nivo +2 en zolder) 
en enkel 35m³/h.pers  op schoonverdiep en niveau +1. Echter ventilatiedebieten om 
binnenluchtkwaliteit IDA2 te behalen is door het historisch karakter van het pand niet mogelijk, 
vanwege de grootte van de ventilatiekanalen, de vrije hoogte in de ruimtes waarin deze 
kanalen lopen, de grootte van de luchtgroep, extra debieten in ruimtes waarin nu nog niet 
geventileerd wordt e.d..
•	Daar	de	optimalisatie	van	de	bouwschil	slechts	beperkt	mogelijk	is,	zal	het	simuleren	van	het	
thermisch comfort  niet voor het gehele project worden gedaan, maar zal in een volgende fase 
worden gekeken waar dit nog relevant is om het comfort te optimaliseren.

•	Om	een	goed	thermisch	comfort	in	het	gebouw	te	realiseren	zal	voldoende	temperatuurregeling	
voorzien worden. Door de mogelijkheid om zelf een invloed te kunnen uitoefenen op het 
binnenklimaat zal het gebouw comfortabeler ervaren worden. 
•	Er	wordt	ook	steeds	gratis,	vers	en	koel	drinkbaar	water	voor	de	gebouwgebruikers	voorzien.
•	We	zullen	een	gekwalificeerde	akoesticus	aanstellen	die	ons	zal	helpen	de	vooropgestelde	
eisen m.b.t. geluidsniveaus, geluidsisolatie en nagalmtijden te behalen.

EnERGIE (35%)
•	Het	energieverbruik	wordt	gereduceerd	via:	de	PV-installatie;	het	onderzoeken	van	alternatieve	
energietechnieken in ontwerpfase; de binnenisolatie; de energiezuinige verlichting met 
intelligente	regeling;	de	keuze	voor	energiezuinige	liften;	de	efficiënte	productie	van	warmte;	
de luchtdichte ventilatiekanalen; het voorzien van tellers op alle afzonderlijke verbruiken om 
opvolging van energieverbruik mogelijk te maken; het voorzien van afzonderlijke meters voor 
het	restaurant;	de	opmaak	van	een	trafiekstudie	voor	liften.;Voor	de	buitenverlichting	wordt	er	
van uit gegaan dat dit buiten de opdracht valt.

MOBIlITEIT (75%)
•	 Er	 wordt	 een	 stroomvoorziening	 en	 netwerktoegang	 voorzien	 om	 elektronische	 realtime	
systeem of internetconnectie mogelijk te maken zodat gebouwgebruikers steeds over up-to-
date informatie van de lijnen en dienstregeling van het openbaar vervoer beschikken.
•	 In	 ontwerp	wordt	 ook	 rekening	 houden	met	 de	 aanbevelingen	uit	 de	mobiliteitsstudie	 die	
aangeleverd wordt door de Stad Antwerpen.

WATER (67%)
•	We	 streven	 naar	 een	 beperkt	waterverbruik	 tussen	 de	 1.5	 en	 4.5m³/persoon.jaar.	Dit	 via	
het toepassen van toiletten met spaarknoppen, zelfsluitende wastafelkranen, voorzien van 
lekdetectie op de hoofdwatertoevoer en het monitoren van het waterverbruik.

MATERIAlEn (29%)
•	Omdat	het	hier	gaat	om	een	bestaand	gebouw	 leggen	wij	niet	de	prioriteit	bij	het	 in	kaart	
brengen van alle bestaande toegepaste materialen, maar zal de focus worden gelegd op de 
nieuw toe te voegen onderdelen.
•	Voor	de	materialen	die	worden	toegepast	bij	de	nieuwe	toevoegingen	en	voor	de	restauratie	
is het uitgangspunt om daar waar mogelijk zo veel mogelijk gebruik te maken van ecologische 
materialen.
•	 De	materialen	 die	 zijn	 toegepast	 in	 het	 bestaande	 gebouw	 zijn	 in	 veel	 gevallen	 al	 zeer	
robuust, zoals bijvoorbeeld de toegepaste natuurstenen lambriseringen. Het uitgangspunt is 
om ook hiervoor optimaal gebruik te maken van de eigenschappen van het bestaande gebouw.

AfVAl (60%)
•	Tijdens	de	werf	wordt	een	plan	en	procedures	opgesteld	om	op	een	slimme	manier	afval	
te beheren en te sorteren. Er wordt een verantwoordelijke aangesteld die zorgt voor de 
implementatie van het afval beheersplan.
•	In	het	gebouw	wordt	een	opslagruimte	voor	recycleerbaar	afval	voorzien.

lAnDGEBRuIK En ECOlOGIE (20%)
•	Alhoewel	ecologie	niet	de	prioriteit	heeft	in	dit	project,	zal	in	de	volgende	fases	wel	worden	
gekeken of er eventueel mogelijkheden zijn voor het versterken van ecologie door het 
installeren van bijvoorbeeld nestkasten ten behoeve van de stadsvogels.

VERVuIlInG (50%)
•	Het	gebouw	heeft	geen	koelinstallatie	die	onveilig	koelmiddel	gebruikt.	
•	De	NOx	uitstoot	van	de	verwarmingsinstallatie	wordt	beperkt.	Wij	kiezen	voor	een	condense-
rende ketel klasse 3.
•	Er	wordt	een	geluidstudie	volgens	ISO	1996	opgemaakt	om	het	risico	op	geluidsoverlast	voor	
naburige geluidsgevoelige gebouwen te beperken.

duurzaamheid4 
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ingenieurs stabiliteit, technieken, brandveiligheid & akoestiek het ontwerpteam. Verder 
wordt	 de	 specifieke	 expertise	 rond	 het	 subsidiedossier	 door	 een	 gespecialiseerd	 adviseur	
behartigd. Ten slotte worden kunstenaars betrokken om binnen de krijtlijnen van het ontwerp 
hedendaagse kunst te integreren in dit pand met hoge erfgoedwaarde.
Binnen deze sterke constellatie zal het kernteam graag de natuurlijke rol van ‘trekker’ op 
zich nemen. Vanuit de ruime ervaring kan zij als centraal aanspreekpunt namelijk op een 
gelijkwaardig niveau met alle partners communiceren en hen stimuleren om samen te zoeken 
naar de slimste oplossing. Het kernteam zal ook instaan voor de ruimtelijke coördinatie van al 
deze studies.

Van wedstrijdontwerp naar bouwproces : het ontwerpteam zet Stadhuis Antwerpen op de sporen
Structuur & organisatie van het realisatieproces – planning van het traject

Onderstaand vindt u een eerste aanzet voor een realistisch tijdsschema. Hierbij willen we 
nogmaals de aandacht vestigen op het belang van een gemandateerde coördinator vanuit de 
opdrachtgever, die controle houdt over de termijn en die de beslissingstijd kan inkorten.
Dit projectverloop is richtinggevend, aangezien verschillende externe partijen invloed kunnen 
hebben op het verloop hiervan. Tussentijdse beslissingen en keuzes van de opdrachtgever 
dienen binnen deeltermijnen worden genomen, door de overheid te volgen mijlpalen kunnen het 
traject beïnvloeden, de medewerking van de uitvoerder en de uiteindelijke uitvoeringstermijn 
zijn overeen te komen met de opdrachtgever.

In functie van het nieuwe ‘onroerend Erfgoeddecreet’ – van toepassing sinds 1 januari 2015 
– wensen we graag de nadruk te leggen op een accurate methodologie dienaangaande om tot 
subsidiëring en goedkeuring te komen. Het belang van een tijdige opmaak van een beheersplan 
is hierbij primordiaal. In een afzonderlijke nota (zie. Realisatieproces restauratie & aanpak en 
schadebeelden), opgesteld door onze expert restauratie/renovatie in het ontwerpteam, wordt 
dit verder toegelicht. Dit is gebaseerd op eerdere recente ervaringen in gelijkaardige dossiers.

Bijsturing van het programma /definitief schetsontwerp
De ervaring leert ons dat vooraleer er kan worden gestart na toewijzing enige tijd moet worden 
voorbehouden om de juiste formulering van het programma door de opdrachtgever aan het 
ontwerpteam (in dialoog) te communiceren.
Het	 wedstrijdontwerp	 zal	 ongetwijfeld	 nog	 dienen	 bijgestuurd,	 op	 basis	 van	 specifieke	
desiderata	of	gewijzigde	inzichten.	Na	verfijning	van	het	programma	werkt	het	team	aan	de	
aanpassing van zijn schetsen.

Voorontwerp
In deze fase wordt het project verder uitgewerkt door het kernteam, ondersteund door zijn 
studiebureaus. In regelmatige ontwerpbesprekingen met de opdrachtgever worden alle 
randvoorwaarden mee opgenomen in het ontwerp.
Gelijktijdig worden besprekingen met de verschillende bevoegde instanties gevoerd, zodat zij 
al vroeg in het verloop als betrokken partij inspraak krijgen binnen het ontwerpproces. Ons 
inzien is dit uiterst belangrijk om op korte termijn tot een breed gedragen & ‘vergunbaar’ 
voorontwerp te komen.

Bouwaanvraag
Door het voortraject zorgvuldig aan te pakken, zal er in deze fase spoedig consensus zijn 
onder alle bevoegde instanties over het project op zich, zodat het team zich nu kan beperken 
tot de opmaak van het aanvraagdossier zelf. Voor indiening zal het dossier uiteraard nogmaals 
worden afgetoetst bij de gekende instanties.
In deze fase besteden wij verder bijzondere aandacht aan de verschillende adviesorganen 
bij indiening stedenbouwkundige aanvraag. In overleg met de adviesverlenende overheid 
plannen we systematisch voorbesprekingen met alle instanties, die bij indiening van de 
stedenbouwkundige aanvraag advies dienen te verlenen. Zo ontnemen we alle mogelijke 
risico’s op een weigering van de aanvraag.

Aanbesteding
Mits uitdrukkelijk akkoord van de opdrachtgever kan het aanbestedingsdossier worden 
opgemaakt gedurende de periode dat de aanvraag in handen van de overheid ligt. Gezien 
onze aandacht in het voortraject om de overheid vroeg mee ‘in het bad te nemen’ kunnen de 
maanden voor het bereiken van de vergunning nuttig gebruikt worden.
Simultaan wordt het verloop van het aanvraagdossier opgevolgd bij de advies verlenende 
overheid, zodat desgewenst bijsturingen kunnen worden gedaan, om een gunstig eindadvies 
te bereiken.

Prijsvraag
Voor het versturen van de prijsvragen wordt in overleg met de opdrachtgever een shortlist 
opgesteld van kandidaat uitvoerders. Alle partijen krijgen hierin inspraak, zodat al van bij de 
opstelling van deze shortlist eerdere goede of slechte ervaringen als criterium gelden voor 
selectie.
De architect zal vervolgens deze bevoorrechte uitvoerders lang genoeg op voorhand 
contacteren in functie van interesse, beschikbaarheid voor opstelling prijsopgave, en 
mogelijkheid om de uitvoering zelf op korte termijn te kunnen aanvatten.
Zodoende zullen vragen rond kwaliteit van uitvoering of realisatie binnen de globale 
projectplanning niet meer de kop opsteken bij toewijzing van de werken.

REAlISATIEPRoCES AlGEMEEN

Hoe staat ons team ter uwer beschikking ?
Teamsamenstelling en interne organisatie & samenwerking

De inhoud deze Open Oproep Stadhuis Antwerpen vraagt om een doorgedreven 
samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en maximale aanspreekbaarheid van de 
talenten van elk van de partijen. We duiden hierbij graag op het belang van “gelijkwaardigheid” 
van de drie hoofdentiteiten (opdrachtgever, aannemer, architect), nodig voor het succesvol 
realiseren van een kwalitatief bouwproject binnen de budgettaire vereisten.
Wij geloven sterk in deze samenwerkingsformule. Een sterke vertegenwoordiging van elk van 
de drie partijen is hierin een belangrijke conditie. Eén aanspreekpunt van elk van de drie 
partners is handig en snel en werkt de kwaliteit in de hand. Een korte communicatielijn wordt 
daardoor mogelijk.

Wij durven te suggereren om ook vanuit het team van de opdrachtgever één centraal 
aanspreekpunt naar voor te schuiven. Dit zal het communicatietraject aanzienlijk 
vereenvoudigen, zonder afbreuk te doen aan de diverse insteken vanuit verschillende 
invalshoeken. Hiervoor kunnen op gestelde tijdstippen gezamenlijke overlegrondes worden 
gepland, waarin de aandachtspunten van ieder worden afgetoetst en waarin de bijhorende 
stand van zaken rond budgettering wordt besproken.

De rol van de architect bestaat er bij deze werkwijze in om het ontwerpteam te vertegenwoordigen 
en te coördineren. Hij doet dit als een “strateeg”.

de architect als strateeg

De samenwerking tussen de verschillende partners in het bouwproces draait uiteraard rond 
een helder communicatiemodel. In ons voorstel zijn de architecten (het kernteam) het unieke 
aanspreekpunt vanuit het volledige ontwerpteam. Aangezien wij als architect de ontwerpende 
rol van alle adviseurs van dichtbij ondersteunen en daar ook de knowhow toe bezitten, kunnen 
wij een solide, onderbouwde rol spelen als vertegenwoordiger van het ontwerpteam. Voor 
de opdrachtgever dient dit vertrouwen te geven in het verloop van de communicatie en in de 
behandeling van het uitgebreide takenpakket.

Zoeken naar oplossingen, die voldoen aan de ambities van verschillende stakeholders

De creativiteit van de architect bestaat niet alleen in het maken van een “mooi” en intelligent 
ontwerp. Ze resideert nog veel meer in het vinden van oplossingen die de desiderata van 
alle stakeholders ondersteunen, zonder afbreuk te doen aan de uitgangspunten en de 
hoofdkwaliteiten van het concept.

Een goed ontwerp is wervend. Het enthousiasmeert alle partijen en dit op alle vlakken.
De uitgangspunten van het ontwerp voor Stadhuis Antwerpen – het concept – dienen door alle 
partijen te worden gedragen. Het ontwerpteam gaat er prat op om geen luchtkastelen te bouwen 
maar met een doorgedreven coherente visie de diverse aspecten van vorm, programma en 
structuur met elkaar te verzoenen Ook het budgettaire aspect is hierin meegenomen. Eens dit 
het	geval	is,	kunnen	gemakkelijker	conflicten	worden	besproken	en	opgelost,	aangezien	alle	
partijen dezelfde ambitie voor de realisatie van het basisconcept tot doel hebben.

Er	 is	 verder	 niet	 alleen	 een	 efficiënte	 communicatie	 nodig,	 maar	 vooral	 ook	 een open 
communicatie. Wij wensen steeds open en bloot onze ideeën te formuleren en verwachten 
van andere partijen dat zij dat ook doen. Verborgen agenda’s werken averechts !

Binnen het procesverloop voor Open Oproep Stadhuis Antwerpen zal de leiding en coördinatie 
van onze interne werking gebeuren door een beperkt en hecht team. Dit kernteam vormt 
steeds de spil rond uw project : de directe aanspreekbaarheid is uw garantie op een vlotte en 
toegankelijke communicatie. Het kernteam bestaat uit de teamleden architectuur binnen het 
globale ontwerpteam. Architectuur mag u hierbij in z’n meest brede zin lezen : de verschillende 
partners binnen het kernteam beschikken over competenties op het vlak van restauratie/
renovatie, stedenbouw & interieurinrichting.
De projectcoördinator stuurt het procesverloop van het dossier, behoudt het overzicht, kan 
buiten het concrete takenpakket tijdig ingrijpen, op basis van zijn helicopterview. Hij zorgt 
ervoor dat alle medewerkers voldoende gecapaciteerd worden en gevoed worden met input.
De projectarchitect zal het directe en lokale aanspreekpunt en representatie zijn van het team 
in relatie met de overheid, werkgroepen, enz. De projectarchitect heeft ontwerp- en technische 
competentie om het concept vorm te geven, te genereren en toe te zien op het in elkaar 
passen van de diverse deelaspecten.
De projectmedewerker verzorgt het tekenwerk, onderzoekt regelgeving, toetst tussentijdse 
ontwerpen af, geeft prikkelende input, zet aan tot nieuwe invalshoeken voor verder ontwerpend 
onderzoek.
Bouwtechnisch advies en uitwerking van visualisaties zijn voor het ontwerpteam dermate 
belangrijke	 en	 specifieke	 expertises,	 dat	 ze	 in	 huis	 worden	 voorzien.	 Deze	 competenties	
worden dan ook intern behartigd door daartoe opgeleide medewerkers.

Om ons wedstrijddossier voor OO Stadhuis Antwerpen degelijk te onderbouwen, zijn een 
aantal externe deskundigen geëngageerd. Voor bouwtechnische ondersteuning vervolledigen 

TEChNISChE BESChRIjVING VAN dE INSTAllATIES

VeRWARMInG/KOelInG
In hoofdlijnen wordt voor de verwarming van het gebouw gebruik gemaakt van radiatoren, 
waarbij de bestaande radiatoren maximaal zullen worden gerecupereerd. uitzondering hierop 
zijn de ruimtes op het Schoon Verdiep en niveau +1.  In deze ruimtes wordt ook koeling 
gerealiseerd aan de hand van venitilo-convectoren aangesloten op VRV-systeem. 

Een nieuwe stookplaats met condenserende ketels (grootteorde 2x250kW) wordt opgebouwd 
in de kelder voor de verwarming van de kantoren met radiatoren. Verder wordt het CV-net 
aangewend om de lucht in de luchtbehandelingskasten te conditioneren.

Voor de lokalen waar op heden ventiloconvectoren zijn ingewerkt, wordt dit concept behouden. 
De binnen- en buitenunits (vooral die op R22) worden vervangen en de leidingen gereviseerd, 
zodat een nieuwe gebruiksvriendelijke situatie ontstaat die ook voldoet aan de huidig geldende 
regelgeving hieromtrent. De buitenunits worden zoveel mogelijk gecentraliseerd (VRf-
systeem), zodat een leesbare installatie ontstaat en komaf gemaakt wordt met de verspreide 
opstelling van kleine aparte units zoals nu het geval op kelderniveau en bovendaks. De 
ventiloconvectoren blijven dan ook dienen voor de comfort koeling. 
Een nieuwe ijswatermachine wordt geïnstalleerd om de vereiste ventilatielucht voldoende te 
kunnen koelen in het hele gebouw in zomersituatie. Dit ijswaternet dient ook in te staan voor 
de diepe koeling (tot circa 9°C) van de zomerbuitenlucht ter behoeve van luchtontvochtiging. 
Hierdoor kan topkoeling worden voorzien voor de ruimtes op het schoonverdiep en niveau +1 
zonder bijkomende energievraag.

Voor het Schoon Verdiep en niveau +1 wordt de lucht streng voorgeconditioneerd om aan de 
ASHRAE klasses te voldoen. Deze luchtgroep is uitgerust met warmte- en vochtrecuperatie 
via een hygroscopisch warmtewiel, een koelbatterij, naverwarmingsbatterij en sectie voor 
stoombevochtiging (winter). De eerste berekeningen resulteren in een minimaal debiet van 
35m³/h, sterk geconditioneerde lucht, per persoon voor de ASHRAE klasse A lokalen. Voor 
de zolderverdieping en niveau +2 worden de EPB-normeringen aangenomen. Deze laatste 
luchtgroep staat net zoals de luchtgroep Schoon Verdiep en niveau+1 op zolder en is ook 
uitgerust met een warmtewiel (80% warmterecuperatie). De lucht groep voor het gelijkvloers, 
opnieuw met hoogperformante warmterecuperatie, wordt opgesteld in de kelder.

De koeling voor het datalokaal wordt gereviseerd en indien nodig vervangen en de koeling 
voor het noodstroomaggregaat wordt behouden. De bestaande installaties van uPS, nSA en 
hydrofoor worden gereviseerd.

VenTIlATIe
Het ventilatieconcept dient te worden uitgewerkt zodat met minimale ingrepen aan de ruimtes 
het binnenklimaat kan gecontroleerd en gegarandeerd worden. 
Daarbij wordt met bijzondere aandacht gekeken naar de ruimtes op het Schoon Verdiep en 
niveau +1. Voor het  behalen van ASHRAE klasse A  moet sterk ontvochtigde lucht (zomer) 
of bevochtigde lucht (winter) worden binnengebracht, rechtstreeks in de ruimte. Om in alle 
ruimtes met goudlederbehang deze klasse te halen is daarenboven een verhoogd inblaasdebiet 
noodzakelijk. Voor alle andere ruimtes op het Schoon Verdiep en niveau +1 wordt, zelf voor het 
behalen van ASHRAE klasse B, speciaal geconditioneerde lucht toegevoerd.
Ventilatiedebieten en luchtomspoelingen werden uitgewerkt volgens huidige nieuwbouw 
standaarden en EPB-reglementeringen. Dit resulteert in een sterk verbetert binnenklimaat. 

VeIlIGHeID Een vernieuwde installatie voor branddetectie, inbraakdetectie en 
toegangscontrole worden meegenomen in het ontwerp om het gebouw volledig aan de laatste 
normen en comforteisen aan te passen.

SAnITAIR/WATeR We streven naar een beperkt waterverbruik tussen de 1.5 en 4.5m³/persoon.
jaar. Dit via het toepassen van toiletten met spaarknoppen, zelfsluitende wastafelkranen, 
voorzien van lekdetectie op de hoofdwatertoevoer en het monitoren van het waterverbruik.

eneRGIeBeSPARInG - Beperking primair energiegebruik
Er wordt ingezet op reductie van het primair energieverbruik via slimme concepten. 
Warmterecuperatie in luchtgroepen (zowel warmte; koude als vocht) d.m.v. hygroscopische 
warmtewielen wordt geïnstalleerd, nieuwe hoogrendementsketels worden geplaatst, alle 
koeltoestellen op R22 worden vervangen/gecentraliseerd en een performante ijswatermachine 
met warmterecuperatie wordt opgenomen. Deze warmterecuperatie kan de extra koelvraag 
voor het ontvochtigen van de lucht in de zomer deels compenseren door de vrijgekomen 
warmte opnieuw in de pulsielucht vrij te geven.
Daarnaast wordt de elektriciteitsvraag beperkt door gebruik van lED/Tl-verlichtingstoestellen 
en een vraaggestuurde regeling en de keuze voor energiezuinige liften.

ISOlATIe Door integratie van nieuwe beglazing of voorzetramen, het dichtwerken van 
kieren, het naïsoleren van de buitenmuren op niveau 2 en het isoleren van de zolder, kan de 
warmtevraag sterk gereduceerd worden t.o.v. huidige installatie.

OPWeKKInG In het ontwerp worden op het dakvolume fotovoltaïsche cellen geïntegreerd om 
een deel van de elektriciteitsvraag van het gebouw lokaal en ecologisch te kunnen leveren.

technieken realisatieproces5 6
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Prijsvergelijking & onderhandeling
De architect zal een gedetailleerd rekenkundig nazicht voeren en een prijsvergelijking opmaken. 
In overleg met de kandidaat uitvoerders worden hiaten opgespoord, onduidelijkheden 
weggewerkt, aanvullingen opgenomen, zodat de ingediende offertes gelijkwaardig kunnen 
worden beoordeeld.
Aansluitend zullen wij de opdrachtgever bijstaan gedurende de onderhandelingsperiode, tot 
het bekomen van een bouwovereenkomst.

Werfvoorbereiding, start van de werken tot oplevering
De architect zal de gedetailleerde uitvoeringsplanning van de uitvoerder kritisch analyseren. 
Enerzijds controleren we of de vermelde deeltermijnen niet te ruim worden opgesteld, 
anderzijds kunnen te kort op elkaar volgende werken de kwaliteit van het te bereiken resultaat 
hypothekeren. Wij zullen de opdrachtgever hierin deskundig advies verlenen.
Indien gewenst, kunnen we voorstellen aanreiken, in uitvoeringsmethodiek of in 
ontwerpaanpassingen, om de uitvoeringsplanning bij te sturen.

opvolging en bijsturing van de procesplanning

De projectarchitect organiseert een wekelijkse vergadering met alle leden van het ontwerpteam. 
Hierbij wordt als eerste punt van de vergadering de vooruitgang van de ontwerpwerken 
besproken. Elke partner wordt hierbij op zijn verantwoordelijkheid tegenover het team 
aangesproken.
Bij nalatigheden worden de respectievelijke directies aangesproken.
Voor overleg met de opdrachtgever wordt in globo een tweewekelijkse vergadering voorgesteld. 
De interne planning wordt aan de opdrachtgever gecommuniceerd. In deze vergadering kan 
de vooruitgang van het team worden geëvalueerd.

Garantie

Op het vlak van planning durven wij als team garant staan voor het respecteren van de in 
overleg afgesproken termijnen. In die zin is een resultaatsverbintenis in de overeenkomst 
ondertekend.
Wij zijn voldoende vertrouwd met deze aspecten, en beschikken over een groot aantal 
medewerkers om ons garant te kunnen stellen voor een strikte invulling van dit tijdsschema.
 
onze garantie voor budgetvriendelijk ontwerpen
Opvolging van de kostenbeheersing gedurende het projectverloop

De creativiteit van de ontwerper ligt niet zozeer in het bedenken van uitzonderlijke en 
expressieve architecturale pareltjes (want dat is in feite niet moeilijk), maar eerder in het 
bereiken van een door het kernteam vaak gehanteerd adagio zo hoog mogelijk “architecturaal 
rendement”. Hiermee wordt bedoeld dat de ontwerper zich inspant om voor een opgegeven en 
meestal beperkt budget toch een architecturaal kwalitatief project te ontwerpen. Deze houding 
betekent	enerzijds	een	fundamentele	erkenning	en	begrip	voor	de	financiële	implicaties	van	
het project en dus respect voor de opdrachtgever. Anderzijds dwingt het onszelf om het beste 
van	onszelf	te	geven	op	het	vlak	van	creativiteit,	inventiviteit	en	flexibiliteit	!

Een eigen ontwerpstrategie

Het ontwerpteam beroept zich graag op een eigen multidisciplinaire aanpak, een sterk 
conceptueel vermogen en een grote procesbereidheid in een dialoog met de opdrachtgever, 
vergunnende overheden, aannemers en ingenieurs.
Dit wil zeggen dat we niet louter optreden als ontwerper van de ruimtelijke context, maar een 
begeleidende rol kunnen spelen binnen alle disciplines van het ontwerpteam en tevens een 
goede communicatie voeren naar opdrachtgever en overheid toe.
Wij bezitten een ruime conceptuele technische knowhow die we inzetten bij de geïntegreerde 
opbouw van het ontwerp.

Garantie ook tijdens het procesverloop

De bijzondere nadruk op en het gewicht van het aspect budget is overduidelijk. Een project 
bestaat slechts als het betaalbaar is! In onze visie durven we te stellen dat dit aspect de 
“gezamenlijke” verantwoordelijkheid is van de opdrachtgever én de ontwerpers. Hoewel een 
strikte	 (financiële)	 garantie	 op	 het	 respecteren	 van	 het	 budget	 niet	 in	 handen	 ligt	 van	 het	
kernteam	(aangezien	wij	de	uiteindelijke	offertes	niet	opmaken	en	afleveren)	beschouwen	we	
het als onze taak om alles in het werk te zetten om bij de uitvoering van het ontwerp telkens in 
samenspraak met de opdrachtgever binnen het budget te blijven.
Om dit doel te bereiken worden door ons diverse acties uitgezet, gebaseerd op onze ruime 
ervaring. De combinatie van deze acties moeten de garantie van het budget mogelijk maken :

Duidelijke afspraken
Een eerste zorg is dat er in samenspraak met de opdrachtgever duidelijk en gedetailleerd 
wordt afgesproken welke onderdelen onder het opgegeven budget vallen en welke niet. 
Dit lijkt triviaal maar het is een in onze ervaring een moeilijkere oefening dan op het eerste 
gezicht lijkt. Wat met tijdelijke verhuis, omgevingsaanleg, grens van de aanneming, graad van 
interieurinrichting, toegangscontrole, , gebouwenbeheerssysteem enz. ?

Bevriezen van programma
Een	erg	delicaat	onderdeel	binnen	het	ontwerpproces	is	deze	van	de	definitieve	bepaling	van	
het programma. Het is logisch dat er bij het begin van het ontwerpproces dankzij voortschrijdend 
inzicht wijzigingen opkomen binnen het programma. Cruciaal is echter dat deze wijzigingen 
zich nog voordoen in het stadium van schetsontwerp en voorontwerp. Wijzigingen die nog 
daarna worden gevraagd geven mogelijk aanleiding tot spanning op de budgettaire rigueur. 
Met dit aspect dient zowel van ontwerperszijde als van de zijde van de opdrachtgever op 
bewuste wijze worden omgegaan.

Onderzoeken van realiteitsgehalte
De boutade “Tussen droom en werkelijkheid staan praktische bezwaren in de weg” is hier op 
haar plaats. Zowel het programma zelf als de eerste schetsen die dit programma vertalen, 
tasten aan het begin van het ontwerpproces meestal de grenzen van het (on)mogelijke af. En 
dat is ook goed ! De ambitie mag niet op voorhand worden verlaagd.
In een vroege volgende fase wordt dan de haalbaarheid in dialoog en in alle openheid met 
de opdrachtgever afgetoetst. Het is aan de ontwerpers om de opdrachtgever te wijzen op de 
eventueel te hoge eisen in functie van het budget. Het is aan de opdrachtgever om dan weer 
de minimale eisen kenbaar te maken en prioriteiten te stellen. Samen komen beide delen 
van het “bouwteam” dan tot een consensus en worden latere verrassingen of misverstanden 
vermeden.

Vergelijken met referentieprojecten
Een belangrijk houvast en instrument om in een vroeg stadium greep te krijgen op het budget 
is de vergelijking van het ontwerp met soortgelijke projecten. Het kernteam heeft hiertoe 
belangrijke instrumenten in handen dankzij talrijke relevante referenties in het kader van dit 
soort opdrachten.
Elke	context	en	site	heeft	steeds	zijn	eigen	specificiteit,	maar	door	de	veelheid	aan	uitgevoerde	
ontwerpen kan een correcte interpretatie worden gegeven aan de cijfers van elk. Het schept 
inzicht in het voorliggend ontwerp en geeft meer zekerheid.

Incalculeren van een marge : 90%-regel
Een slimme manier om extra budgetgarantie in te bouwen is het werken met een vooraf 
bepaalde marge. Zo wordt bij het ontwerp in schetsontwerp- en voorontwerpfase rekening 
gehouden met een marge die afneemt naarmate het ontwerp- en bouwproces vordert.
Sommige opdrachtgevers leggen zelf op om van bij het begin te werken met een zekere marge.

Het uitgewerkte voorontwerp als spil
Wij	willen	als	ontwerpers	de	flexibiliteit	aan	de	dag	leggen	om	het	ontwerp	te	herwerken	waar	
nodig als blijkt dat het budget zal worden overschreden. Dit is op zich geen moeilijkheid voor 
zover dit zich voordoet in de voorontwerpfase. Het is daarom dat wij sterk geloven in het 
belang van een doorgedreven voorontwerp. Dit wil zeggen dat in dit stadium het programma, 
het ontwerp zelf, de structurele opbouw, de bouwwijze, de materialisatie en sommige 
detailleringen reeds bepaald worden en ook goedgekeurd. Het voorontwerp is dus niet een 
nog vrijblijvende schets. Het voorontwerp legt het fundament van het ontwerp, dat enkel nog 
dient	te	worden	verfijnd	in	haar	detailleringen.	

ervaring met “strenge” opdrachtgevers
Bovenvermelde strategie komt voort uit de door het kernteam opgebouwde ervaring door te 
werken met opdrachtgevers, die de budgettaire restricties nauwgezet en actief begeleiden 
en opleggen. Op een ander terrein staat ook onze ruime ervaring met sociale huisvesting om 
evidente redenen garant voor bijzondere aandacht om het budget.

Budgetbewaking tijdens ontwerp- en uitvoeringsfase

Ontwerpfase
In	functie	van	de	vooruitgang	van	het	ontwerp	wordt	de	raming	telkens	verfijnd.	Het	beschikbare	
budget wordt al bij de eerste ideeën getoetst aan het eisenpakket van de opdrachtgever aan 
de hand van m²-prijzen. Deze eerste ideeën zijn een aftasten naar de mogelijkheden en 
beperkingen van het programma, het verwachtingspatroon en het beschikbare budget.

Tijdens het schets- en voorontwerp kunnen alternatieven in samenspraak met de opdrachtgever 
onderzocht en voorgesteld worden. Hierbij worden de voor- en nadelen van deze alternatieven, 
evenals de prijsconsequenties overlopen. Alternatieven die door alle partijen goed worden 
bevonden, worden verwerkt in het project. In deze fase gebeurt de prijsbewaking door meer 
gedetailleerde elementenramingen.
De gehanteerde eenheidsprijzen zijn, per fase, geactualiseerde eenheidsprijzen op basis van 
een eigen basisbibliotheek van vergelijkbare projecten. Deze bibliotheek wordt gevoed met de 
recentste gegevens van de aanbestedingsresultaten van de eigen projecten en databanken 
van eenheidsprijzen, uitgaande van beroepsorganisaties.
Tot slot wordt van het goedgekeurde voorontwerp een zo gedetailleerd mogelijke raming 
gemaakt.  Hierbij mag het budget de 90% nog steeds niet overschrijden.

Uitvoeringsfase
In deze fase speelt de aannemer een belangrijke en constructieve rol. In functie van het budget 
en de meest recente evoluties in de bouw, kunnen eerder genomen beslissingen opnieuw in 
vraag gesteld worden en meer economische voorstellen in samenspraak met de aannemer 
worden bedacht. Waar een meerkost dreigt op te komen kan deze worden gecounterd door 

op zoek te gaan naar een minderuitgave. De berekening van de bouwkosten wordt bij elke 
beslissing opnieuw berekend.

REAlISATIE PRoCES & RESTAURATIE EN dECREET 2015
Sinds 1 januari 2015 is een nieuw Onroerend Erfgoeddecreet van kracht. Bestaande 
restauratie-ontwerpprocedures dienen zich aan te passen aan nieuwe regels, zonder dat er 
reeds feedback uit de dagdagelijkse praktijk beschikbaar is. flexibiliteit in antwoord op een zich 
ontwikkelende interpretatie van het decreet is een voorwaarde om tot een geslaagd ontwerp 
binnen een gewijzigde subsidiërings- en goedkeuringscontext te komen.
De aanpak en methodologie van de opdracht staat reeds goed omschreven in de 
Modelovereenkomst. We onderschrijven dan ook deze Modelovereenkomst en vullen 
aan met enkele bijkomende suggesties. Deze suggesties volgen de chronologie van de 
Modelovereenkomst.

Startvergadering met de opdrachtgever
In deze vergadering wordt het wedstrijdontwerp met de opdrachtgever doorgenomen, worden 
gewenste wijzigingen doorgesproken, wordt het tijdsverloop van het project op punt gesteld in 
functie van de wensen van de opdrachtgever. De bespreking wordt vertaald naar een beknopt 
uitgeschreven ontwerp- en realisatieplan, dat de basis vormt voor de aanvraag tot opmaak van 
een beheersplan bij Onroerend Erfgoed.

Aanvraag tot opmaak van een beheersplan
Deze aanvraag wordt aan de hand van het ontwerp- en realisatieplan opgemaakt. De inhoud 
is in overeenstemming met het nieuw Onroerend Erfgoeddecreet. Ze wordt getoetst aan 
de recente ervaringen van het ontwerpteam met het nieuwe decreet in 2 recent opgestarte 
projecten.

Studie van het bestaande bouwhistorisch en materieel-technisch onderzoek
Het bestaande onderzoek wordt ingestudeerd en teruggekoppeld naar de auteurs van dit 
onderzoek. Hierdoor wordt parate historische kennis van het project in het ontwerpteam 
ingebed. Deze studie wordt parallel aan hogervermelde aanvraag uitgevoerd.

Stabiliteitsstudie
nazicht van de draagkracht van het gebouw : toegelaten belastingen van bestaande 
constructies worden onderzocht. Indien noodzakelijk voor de handhaving van monumentale 
waarde, wordt het ontwerp herwerkt. Deze studie wordt ook parallel aan voormelde aanvraag 
uitgevoerd.

Schetsontwerp
Er wordt verwezen naar de Modelovereenkomst. Voor bijkomend materieel-technisch 
onderzoek kan onder meer beroep gedaan worden op uitzonderlijke expertise binnen het 
ontwerpteam over onderzoek in het Stadhuis Antwerpen.

Definitief	voorontwerp
Er wordt eveneens verwezen naar de overeenkomst. Voor het restauratievoorontwerp verwijst 
de tekst van de overeenkomst nog naar het voormalige restauratiepremiebesluit. We vullen 
aan volgens het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet : ‘Het voorontwerp bereidt het beheersplan 
voor. De taken beschreven in de Modelovereenkomst worden dan ook aangevuld met de 
situering en beschrijving van de erfgoedwaarden, visie op beheer, concrete richtlijnen en een 
evaluatie-instrument zoals gevraagd in het Decreet.’

Aandacht voor conservatie
Conservatie prevaleert, in principe, boven restauratie. Materieel-technisch onderzoek en 
proefrestauraties onderbouwen de visie. Verder uit te schrijven volgens wedstrijdconcept. 

Preventieve conservering en klimaatbeheersing
De studie preventieve conservering en daarmee samengaande klimaatbeheersing wordt 
opgemaakt op basis van o.a. de door ASHRAE gehanteerde klimaatklassen, waarbij 
collectierisico’s en klimaatvoordelen voor de collectie gekoppeld worden aan klimaatklassen, 
voor nederland en België concreet vertaald door Bart Ankersmit in de publicatie ‘Klimaatwerk, 
Richtlijnen voor het museale binnenklimaat’ :
Stap 1 : Waardestelling : bepalen van de betekenis van het gebouw en de roerende collectie, 
bepalen van de aanraakbaarheid van de verschillende elementen
Stap 2 : Bouwfysische studie, namelijk van het gebouw en van het huidige binnenklimaat
Stap 3 : Bepalen van de collectienoden en het gewenste binnenklimaat
Stap 4 : Beheersing van het binnenklimaat : bepalen van de mogelijke bouwfysische en 
installatietechnische maatregelen om het gewenste binnenklimaat te verwezenlijken. Indien 
de verschillende mogelijkheden opgelijst zijn, dient vervolgens teruggekoppeld te worden naar 
stappen 1, 2 en 3
De verlichtingsstudie wordt ook uitgevoerd in functie van collectienoden en eventueel 
noodzakelijke beperking van lux-waarden.
Vanuit de ervaringen met eerder uitgevoerde musea kan snel teruggekoppeld worden met de 
collectieverantwoordelijken.

Voorontwerp
Het voorontwerp is tevens de voorbereiding van het beheersplan.



28

STADHUIS  | ANTWERPEN

Opmaak van een beheersplan
De inhoud is in overeenstemming met het nieuw Onroerend Erfgoeddecreet. Ze wordt getoetst 
aan de recente ervaringen van het ontwerpteam met het nieuwe decreet in 2 recent opgestarte 
projecten.
na goedkeuring van het beheersplan door Onroerend Erfgoed, kunnen diverse deeldossiers 
voorbereid worden, zoals aangegeven in de Modelovereenkomst.

Verder verloop van de opdracht
In	overeenstemming	met	de	Modelovereenkomst.	Specifiek	voor	restauratie,	correcte	selectie	
van de uitvoerders en intense werfopvolging met oog voor detail.

REAlISATIEPRoCES RESTAURATIE & AANPAK SChAdEBEEldEN

Wanneer er sprake is van RESTAuRATIE gaat het in eerste instantie over ARCHITECTuuR.
In ieder geval gaat het dan over gebouwen of objecten waaraan een cultuurhistorische waarde 
is toegekend. 
Deze waarde staat door allerlei omstandigheden onder druk. Zo zal elk gebouw onderhevig 
zijn aan verwering door veroudering, andere natuurlijke invloeden of door beschadiging. Echter 
kan de waarde ook verminderen door ingrijpen van de mens, wanneer de betekenis van de 
architectuur niet wordt begrepen of op een verkeerde manier onderdelen worden hersteld. Dan 
vinden er veranderingen plaats die afbreuk doen aan de architectonische kwaliteiten of deze 
zelfs te niet doen.
Daarom is het belangrijk vóór dat begonnen wordt met het maken van plannen voor herstel en/
of veranderingen het gebouw te leren kennen. Hoe is er gebouwd, waarmee en waarom, zijn 
de eerste vragen die zo goed mogelijk bekend moeten worden. Wat bewoog de opdrachtgever 
(en architect) om het gebouw zo te ontwerpen, welke middelen waren op dat moment 
beschikbaar. In de loop van de tijd zijn er veranderingen aangebracht, die te maken hebben 
met nieuwe opvattingen en mogelijkheden. Het gebouw vertelt dat verhaal en dat moet gezien 
worden om op een verantwoorde wijze de wensen en mogelijkheden te ontwerpen.
De architectuur is de uitdrukking van de maatschappij op een bepaald moment. 

De aanpak van de restauratie, het herstel van de materiële kwaliteiten, zal met de nodige 
terughoudendheid uitgevoerd moeten worden. Immers “Behoud gaat vóór herstel”.
“Herstel gaat vóór vervanging”.
Vervanging van materiaal vindt plaats wanneer het onherkenbaar verminkt is of niet meer 
functioneel is in technisch zin of schade berokkent aan andere onderdelen. 
lichte schades zullen met geëigende middelen hersteld kunnen worden, waarbij duidelijk moet 
zijn dat niet zomaar naar bekende middelen gegrepen moet worden. Onderzoek en testen ter 
plaatse is van het grootste belang om een juiste keuze voor herstel te maken.
Hoewel er op dit moment veel ontwikkeling plaats vindt in nieuwe methodes van repareren, 
zal elk middel toch getest moeten worden op de plaatselijk toegepaste materialen. De 
eigenschappen van elk materiaal is bepalend of een middel door het bestaande zal worden 
geaccepteerd.
Een advies voor herstel begint met een gedegen technische opname, waarbij het van belang 
is schades, die zichtbaar maar ook die niet zichtbaar zijn, te herkennen. Zichtbare schades 
kunnen immers veroorzaakt worden door materialen die verborgen zijn. Het is minstens zo 
belangrijk te weten wat de oorzaak van de schade is als de schade zelf. Immers als de oorzaak 
niet weggenomen is zal de reparatie op korte termijn teniet gedaan worden.
Voor dit soort werk zijn als het ware “röntgen ogen” nodig.
In het voorliggende document is een samenvatting opgenomen van de raming van kosten.
In de bijlage is de uitgebreidere versie voorzien van bijzonderheden en adviezen voor herstel. 
Daaruit valt af te lezen hoe met diverse onderdelen en materialen omgegaan wordt. 

De aanpak bij de verschillende schades aan de gevels:
De gevel van het basement (Gelijkvloers) is opgebouwd uit grote blokken rode marmer.
Deze marmer is vooral aan de voorgevel ernstig aangetast. De schade wordt nog eens 
nadrukkelijk versterkt door de goede gedeelten ernaast, vooral in de neggen naar de deuren.
Het toepassen van reparatiemortel is nog steeds een omstreden oplossing en vraagt om veel 
studie naar de samenstelling. Meestal tekent zich de mortel na verloop van tijd toch af t.o.v. 
het nog aanwezige goede materiaal. Hoewel ingrijpend zou een methode van gedeeltelijk 
vervanging minder risico voor herhaling van schade opleveren en een fraaier beeld voor de 
gehele gevel zijn.
De gehele gevel heeft een waas van vervuiling. Dat is niet altijd erg, maar er zijn plekken die 
zich te sterk aftekenen. Er is redelijk goede ervaring met stralen met kalk. na testen zouden de 
ernstige plekken behandeld kunnen worden. 
De architectuur is zeer zorgvuldig ontworpen met verschillende vormen, maar ook met 
verschillende materialen, die een fraai en krachtig kleurenpalet in zich hebben. Dat is door de 
vuillaag min of meer verdwenen. Afhankelijk van de ambitie zou de gehele gevel na diepgaand 
onderzoek en testen behandeld kunnen worden.
Kleinere onderdelen zullen stuk voor stuk gecontroleerd worden op hun kwaliteit en zullen 
afhankelijk van de ernst en omvang worden gerepareerd of vervangen.
   
De aanpak bij de verschillende schades aan het interieur :
Vooral de bijzondere materialen en hun toepassingen van het Schoon Verdiep vragen 
om specialistische kennis op het gebied van herstel. De indruk bestaat dat het op deze 
verdieping wel meevalt met de schade. Hier moet behalve naar schades zoals hiervoor zijn 

omschreven ook de bedoelde uitstraling beoordeeld worden. Dat kan alleen met parallel 
uitgevoerde onderzoeken. De schilderingen zullen in eerste instantie worden beoordeeld op 
hun technische kwaliteit. De schilderingen op doek zullen gedemonteerd worden en naar 
een atelier van een restaurator worden vervoerd. Bouwkundig wordt de ondergrond waar 
nodig hersteld; in het atelier wordt de drager gecontroleerd. Onderzoek vindt plaats naar de 
oorspronkelijke toegepaste verfsoorten en de eventuele herstellingen en aanpassingen. In 
de ruimte waar de schildering vandaan komt wordt onderzoek gedaan naar de toegepaste 
afwerkmaterialen en kleuren. De oorspronkelijke kleuren van bijvoorbeeld de balken en 
lambriseringen (ten tijde van het aanbrengen van de schilderingen) hebben invloed op de 
uitstraling van de schilderingen. Hier is afstemming noodzakelijk over het herstel. 
Van belang is dat elke ruimte met een afgewogen samenhang in onderdelen met hun 
uitstraling bewerkstelligd wordt.
Specifiek	 moet	 de	 restauratie	 van	 het	 goudleer	 behang	 hier	 worden	 genoemd.	 Zoals	 in	
het	 voorgaande	 duidelijk	 is	 gemaakt	 worden	 herstellingen	 van	 onderdelen	 of	 specifieke	
materialen louter op basis van gedegen onderzoek hersteld. Dat geldt zeker ook voor dit 
materiaal. Is hier, zoals gebruikelijk gelooide kalfshuid gebruikt ? Is, wat in de 19e eeuw in 
opkomst kwam, in sommige ruimten imitatie (papierbasis) goudleer toegepast ?   
Vastgesteld moet worden waar zich problemen met de kwaliteit en in hoeverre de hechting 
in alle ruimten in orde is. Dit moet duidelijk in kaart worden gebracht om de verschillende 
schades op de geëigende manier te herstellen. Of sommige delen nog losgemaakt moeten 
worden hangt af van de ernst en het type van de schade. Onderzoek naar de samenstelling 
van het behang vindt plaats in een atelier van een nog te selecteren restaurator. De schades 
zullen ongetwijfeld vooral veroorzaakt zijn door de conditie van de ondergrond.  
Opvallend is dat veel losgeraakte delen dicht bij schoorstenen zijn te vinden. Daar waar door 
stookgedrag, zowel binnen als buiten het stookkanaal, blijvende invloed zal hebben gehad 
op de muren ernaast. Is er een overconcentratie aan bepaalde stoffen in de baksteen en/of 
in het stucwerk? Al dit soort situaties moeten waar nodig opgelost worden. Begeleiding van 
het herstel van het behang vindt als volgt plaats:
- keuze van een beperkt aantal bekende restauratoren;
- deze moeten een visie geven op hun bevindingen en een plan van aanpak opstellen;
- dit controleert de architect in samenspraak met monumentenzorg;
- na atelierbezoek wordt opdracht verstrekt;

- bij het afnemen van het behang is de architect aanwezig;
- in het atelier wordt het onderzoek naar de samenstelling gedaan; (in overleg)
- de restauratiemethode wordt ontwikkeld, met een proef;
-na goedkeuring wordt de restauratie verricht;
- de herstelde / vernieuwde delen worden weer aangebracht.
        
De aanpak van de verlichting, een belangrijk restauratie item:
Het stadhuis is zeer gelijkmatig en fel verlicht. Het lijkt erop dat op basis van rekennormen 
de hoeveelheid licht en lampen aangebracht. Verlichting is in eerste plaats architectuur. Dat 
betekent dat iedere ruimte recht heeft op een visie op het ondersteunen van de ruimtelijke 
kwaliteit en zijn functionele uitstraling. Op het Schoon Verdiep ligt de gevoeligheid bovendien 
nog op de aanwezige schilderingen. Belangrijk bij verlichting is dat de totale ruimte beleefbaar 
is; dat niet bij het kijken naar de plafonds tegen het licht in gekeken wordt.
Soort lampen en lichttype zijn bij de visie van groot belang. Pas in de laatste plaats wordt 
daarbij een geschikt armatuur gekozen. In de situatie dat er armaturen aanwezig zijn die qua 
vorm passend zijn wordt gekeken hoe deze (aanvullend) en met geschikte lampen aangepast 
kunnen worden.   

Planning
omschrijv.  / weeknr.

contractvorming
tekenen bevel x
voorbereiden ontvangstbevel 15 wd (max 20)
aanvang

So gereed maken 40 wd
opdrachtgever 10  wd

Fase 2 Voorontwerp
Vo gereed maken 100 wd
opdrachtgever 20 wd

Fase 3 Aanvraag vergunning
vergunningsgereed maken 60 wd
beoordeling opdrachtgever 15 wd
aanpassen 5 wd
indienen vergunning
procedure vergunning 30 wk ??

Fase 4 Uitvoeringsdossier
uitvoeringsgereed maken. 120 wd
opdrachtgever 15 wd
aanpassen 20 wd

Fase 5 Prijs en contractvorming
selectieprocedure 20 wd
verzenden stukken 
prijsvorming aannemer 30 wd
controle + advies 20 wd
opdrachtgever 15 wd
gunning

Fase 6 Uitvoering
start uitvoering
uitvoering 83 wk

Fase 7 oplevering
voorlopige oplevering
verslag rondgang 10 wd
waarborgtermijn 30 kd
eindvorderingsstaat
eindafrekening
opdrachtgever
aanpassen eindafrekening

Einde opdracht
einde opdracht

Indicatieve timing projectdefinitie
start contractuele uitvoeringsprocedure

indienen bouwaanvraag / indienen HO Maart 2016

aanvang werk 2017

voorlopige oplevering 2019

2015 2016 2017

1-4 5-841-445-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 45-48 49-52 5-8 9-12 13-16 33-3645-48 49-521-4 1-4 5-8 9-1221-24 25-28 29-32 33-36 37-40

2018 2019
feb ma apr mei jun

25-28 29-32 41-44 45-48 49-5241-4417-20 13-16 17-20 21-24 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36

jul aug sep oct nov
33-36 37-4037-40 41-44 45-48 49-52 37-40 41-44 45-48 17-20 21-24 25-28 29-3249-52 1-4 5-8 9-12 13-16

oct nov decjun sepmei jul augdec jan feb ma apr nov dec sepjan jun sep feb ma junapr mei jul augjan

Fase 1 Schetsontwerp/onderzoeksfase

janfeb ma apr mei jun jul aug sep oct nov dec oct nov decfeb ma apr mei jul aug oct

Eerder aanvangen met opstellen 
bestek en tekeningen is  
mogelijk maar blijft een risico. 
Tijdens de 

projectnr/2015 01 29 planning Stadhuis Antwerpen versie 150130.xlsx/xx

TAK  architecten
Zocherweg 2A 2613 ZV Delft 015-2125903

Van Oldenbarneveldtstraat 92-2 6827 An  Arnhem 026-4426750

*  bijgevoegde planning is onder voorbehoud van externe adviezen
* traject kan ingekort worden indien bouwheer beslist de aanbestedingsfase te laten starten na indiening bouwaanvraag.
* De opmaak beheersplan en alle acties voor het bekomen van subsidies conform het nieuwe decreet van onroerend erfgoed 
lopen synchroon met het bouwproces. 
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STAdhUIS  ANTWERPEN Raming restauratie- verbouwingskosten

totaal subsidie

RAMING BoUWKoSTEN  STAdhUIS:

GEVElS € 771.834,75 € 600.667,80
KAP € 1.642.544,00 € 304.147,20
BElFoRT € 243.581,00 € 180.208,80
KEldER € 1.030.635,33 € 249.400,00
GElIjKVloERS € 1.215.905,68 € 252.309,84
SChooNVERdIEP € 1.052.619,88 € 632.583,90
VERdIEPING 1 € 587.430,33 € 250.705,10
VERdIEPING 2 € 1.204.226,45 € 240.912,68
ZoldER € 1.027.762,80 € 422.116,40
INSTAllATIES € 5.475.200,00 € -                      
TERREIN € 298.095,40 € 19.213,72
MEUBElS € 793.300,00 € -                      
BIjKoMENdE KoSTEN € 622.030,25 € 345.424,20          

ToTAAl dIRECTE BoUWKoST € 15.965.165,86        € 3.497.689,64       

post onvoorzien 5% € 798.258,29             
€ 798.258,29             € 174.884,48          

subtotaal incl. onvoorziene € 16.763.424,15        € 3.672.574,13       
opslagen aannemer bouwplaatskosten 5% € 838.171,21             

algemene kosten 8% € 1.408.127,63          
winst en risico 3% € 570.291,69             

€ 2.816.590,53          € 2.112.442,89       

ToTAlE BoUWKoST (EXCl BTW) € 19.580.014,67        € 5.785.017,02       

btw 21% € 4.111.803,08          € 1.214.853,57       

ToTAlE BoUWKoSTEN (INCl BTW) € 23.691.817,75        € 6.999.870,59       

KUNSTINTEGRATIE
(ter informatie - reeds voorzien in bouwkost)
schoon verdiep restauratiewerken kunstvoorwerpen € 236.983,66 € 189.586,92          
dak kap - interventie hedendaags kunst € 341.600,00 € -                      

€ 578.583,66             € 189.586,92          

ERElooN STUdIETEAM
ereloon (percentage op bouwkost excl. BTW) 10,70% € 2.095.061,57          
betreft architectuur, stabiliteit, technieken, akoestiek € 2.095.061,57          -                      
excl. EPB, veiligheidscoördinatie

Het studieteam verklaart zich akkoord met de voorwaarden opgenomen in het bestek, de projectdefinitie en het modelcontract.

RAMING BoUWKoSTEN  - oPTIE loGGIA:

loGGIA € 1.416.266,75 € -                      
VERBINdINGSGANG € 126.041,00 € -                      

ToTAAl dIRECTE BoUWKoST € 1.542.307,75          € -                      

post onvoorzien 5% € 77.115,39               
€ 77.115,39               € -                      

subtotaal incl. onvoorziene € 1.619.423,14          € -                      
opslagen aannemer bouwplaatskosten 5% € 80.971,16               

algemene kosten 8% € 136.031,54             
winst en risico 3% € 55.092,78               

€ 272.095,48             € 204.071,61          

ToTAlE BoUWKoST (EXCl BTW) € 1.891.518,61          € 204.071,61          

btw 21% € 397.218,91             € 42.855,04            

ToTAlE BoUWKoSTEN (INCl BTW) € 2.288.737,52          € 246.926,64          

ERElooN STUdIETEAM
ereloon (percentage op bouwkost excl. BTW) 10,70% € 202.392,49             
betreft architectuur, stabiliteit, technieken, akoestiek € 202.392,49             -                      
excl. EPB, veiligheidscoördinatie

ramingorganigram teamsamenstelling 87
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