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Ambitie

Een geometrie van traagheid, gastvrijheid en samenleven
De aanleiding voor deze opdracht is de vraag welke identiteit de nieuwe toegang tot de Ecocampus wil aannemen en 
uitstralen. Op welke manier kan het ontwerp voor een poortgebouw, parkeergebouw en een verbindend element deze plek 
transformeren en aanvullen tot een eigentijds, nieuw beeld voor de campus? En dit ook uitstralen naar alle passanten, 
bezoekers en medewerkers!

Onze architectuur wil tot de specificiteit van deze plek behoren én een duidelijk herkenbare, nieuwe en sterke identiteit 
uitstralen; met de potentie om in een helder eenvoudig plan het programma te organiseren. Beleving en ontmoeting 
staan centraal. We hebben de ambitie om een betekenis op te nemen in de campus. Een nieuwe ingreep vormgeven die 
connecteert. Een ontwerp voor een ontvangst op de site die verbindt, leven geeft en dynamiek uitstraalt. Een fysieke en 
mentale verbindingsruimte voor iedereen op de campus. 

Ons voorstel wil een ambitieus antwoord formuleren op deze vraag: een geometrie van gastvrijheid, traagheid en 
samenleven. 
De infrastructuur verschuiven we van auto’s naar voetgangers. In zijn huidige vorm beantwoordt de campus aan een 
auto gedreven opvatting van de stad. Gebouwen staan ver uit elkaar, ruimten voor voetgangers en auto’s zijn zorg-
vuldig gescheiden, openbare ruimten zijn er bijna niet, en institutionele clusters staan er als autonome eilanden. Deze 
planning is typerend voor de modernistische planning. Zij heeft kwaliteiten, zoals het overwicht van groene ruimte en 
lage dichtheid. Toch biedt deze vorm van planning weinig mogelijkheden voor studenten, onderzoekers, docenten en 
werknemers om elkaar te ontmoeten. 

Door ons een voorstelling te maken van een ingang tot de campus, kunnen we nadenken over de mogelijke evolutie 
van een plaats gewijd aan de autocultuur naar een plaats gewijd aan de voetgangerscultuur. Deze evolutie moet volgens 
ons niet worden gezien als een ontkenning van het bestaande weefsel en landschap. De modernistische planning is er 
immers ook in geslaagd een unieke relatie tussen architectuur en landschap tot stand te brengen. Wij herinneren er ons bij 
voorbeeld aan dat de rotondes hun oorsprong vinden in de tuinkunst. In Versailles of Les Tuileries werden ronde tuinen 
gewaardeerd om de prachtige visuele perspectieven die zij creëerden. Ze werden gewaardeerd om hun panoptische en 
organisatorische kwaliteiten, en vaak versierd met een standbeeld van de koning, een fontein, of een monument. Pas toen 
de steden overvol raakten met auto’s, werden ze geleidelijk aan circulerende wegen, bedoeld om de conflicterende en 
gevaarlijke kruisingen van autotrajecten te vermijden. In zijn boek “Du rond-point au giratoire”, verklaart Eric Alonzo 
terecht deze historische transformatie van de rotonde. 
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Een ambitie met 3 thema’s

Verwelkomingspatroon 
De lay-out die wij voorstellen is bedoeld om gastvrij te zijn. In feite biedt ze meer 
perspectief, ongeacht waar u vandaan komt. Want we mogen niet vergeten dat een 
ingang ook een bestaan is, dat je op de een of andere manier vertelt dat je welkom 
bent om terug te komen. Deze indeling betekent met andere woorden dat er een 
deur wordt gecreëerd die open blijft. Het is geen portiek of brug. Het vereist niet 
zo’n kunstmatig gebaar. Om te zeggen “hallo, je bent welkom!”, opent hij gewoon 
naar de buiten, door zijn krommende geometrie, net zoals wij onze armen kunnen 
openen om nieuwkomers aan te trekken en te verwelkomen.  

Het terrein is behandeld om zowel op voertuigen als voetgangers te reageren. Het 
is tegelijk een piazza, een tuin en een weg. Het is een voetgangersinfrastructuur 
die de beweging van fietsen en voertuigen toelaat. De drie deelcampussen worden 
één geheel door het ontvangstplein als verbindend element.

Het bochtige landschap: de voetgangersrotonde 
De autocultuur heeft ons een interessante geometrie van de wegen nagelaten, 
gekenmerkt door lange en soms prachtige bochten, die gemakkelijk opnieuw een 
voetgangerswaarde en -betekenis zouden kunnen krijgen. Daarom stellen wij voor 
de figuur van de rotonde opnieuw te interpreteren als een landschappelijke en ar-
chitectonische figuur. De lay-out die wij voorstellen laat niet alleen de bestaande 
rotonde intact, die nog steeds efficiënt en nuttig blijkt te zijn om een vreedzame 
en efficiënte co-existentie van veelvuldige stromen voetgangers en voertuigen te 
verzekeren, maar gebruikt hem ook als een oorspronkelijk uitgangspunt om de 
ingang van de campus te ontwerpen. De drie gebouwen die samen het gebouwde 
weefsel van deze ingang vormen, zijn ontworpen als cilinders van verschillende af-
metingen, waarvan de cirkelvormige plannen raken aan de cirkel van de bestaande 
rotonde. Deze drie gebouwen vormen samen een gebouwde omgeving waarvan de 
globale samenhang berust op een dialoog, een zacht spel van convexe vormen die 
dicht bij elkaar komen. Hier is de oorspronkelijke rotonde niet een cirkelvormige 
weg die onverschillig staat tegenover de omringende gebouwen, maar een plaats 
van convergentie, die de nieuwe toegangsgebouwen aan elkaar bindt. 

De alzijdigheid van de drie gebouwen, door hun afwezigheid van hoeken en 
richting, laat toe deze dichter bij elkaar en bij de rotonde te plaatsen. Ze werken 
samen als een ensemble, een toegangspoort tot de drie deelcampussen.

Het ‘kruispunt’ in het beeldkwaliteitsplan
De voorgestelde inrichting houdt in dat een plaats wordt gecreëerd waarvan de 
afmetingen in overeenstemming zijn met de menselijke schaal, d.w.z. met de 
perceptie van een voetganger die zich veel langzamer voortbeweegt dan auto’s. 
Om van een auto-infrastructuur een voetgangersinfrastructuur te maken, moeten 
de gebouwen dus dicht genoeg bij elkaar staan, zodat de voetgangers worden 
aangemoedigd om zich op een natuurlijke manier, stap voor stap, te verplaatsen. 
Het gevoel moet dat van een kruispunt zijn, zoals je dat in compacte steden vindt. 
Zoals eerder gezegd, zijn artificial devices zoals bruggen of monumentale deuren 
niet nodig als de schaal goed is. 
Als de ingang van de campus een begaanbare plaats moet zijn, moet hij zo worden 
gemaakt dat de campusbezoekers op natuurlijke wijze van het ene gebouw naar 
het andere kunnen lopen. Het maaiveld moet zijn status van referentieniveau 
terugkrijgen, zoals dat in alle compacte en beloopbare steden het geval is. Wij 
stellen daarom voor een compacte lay-out te definiëren, waarbij de volumetrie van 
gebouwen volstaat om het gevoel van een duidelijk afgebakende plaats te creëren, 
het gevoel van een stedelijk interieur, dat wil zeggen: “nu ben je op de campus!”. 

We willen deze plaats ‘vanzelfsprekend aanwezig’ laten zijn. Een logische 
bevestiging van het masterplan en een sterke bekrachtiging van het 
beeldkwaliteitsplan. Net zoals de ronde geometrie van de gebouwen tot de plek 
wil behoren met de rotonde is het plein een intensivering van de articulatie van 
deze strategische plaats van ontmoeting. In het beeldkwaliteitsplan worden 
knooppunten of plaatsen van intensiteit binnen de campus gearticuleerd 
door middel van verharde publieke plaatsen waar activiteiten gelinkt aan het 
campusleven kunnen plaatsvinden. We voegen een 3-tal van deze plekken samen 
tot een sterk oriëntatiepunt en ontvangstadres op de site, een cruciaal kruispunt 
in interactie met de campusboulevard. De nieuwe piazza met het poortgebouw en 
parkeergebouw bekleden zo de hoogste hiërarchie in het netwerk van publieke 
ruimtes. De toegang tot de campus krijgt een beeldbepalende identiteit
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Zichtbaarheid en identiteit

Halve cirkel 
Het derde gebouw heeft de vorm van een halve cilinder. 
Zijn afgeronde gevel is bedoeld als aanvulling op de eerste 
twee gebouwen. Het is opgevat als een multifunctionele 
plaats die een andere architectonische variatie biedt, met 
een gladdere gevel die contrasteert met de holle gevels van 
de toren en de parkeergarage. Dit gebouw is hoger dan het 
parkeergebouw en lager dan het poortgebouw.
 

Vertrouwdheid en verschil 
De drie gebouwen zijn tegelijkertijd verwant en verschillend, als leden van dezelfde familie. Hun cilindrische plattegrond 
verleent hen een soort van vertrouwdheid. Toch zijn hun hoogtes en gevels verschillend, zodat er een diversiteit aan 
architectonische expressies ontstaat en ze elkaar aanvullen. Hun indeling suggereert een vorm van toevallige nabijheid, 
zoals waterleliebladeren in een vijver. De drie gebouwen delen dus een gemeenschappelijke grammatica, rustend op het 
beeld van ronde en doorlopende vloeren, het overwicht van de structuur met een minimaal gebruik van bouwmaterialen, 
een algemeen gevoel van lichtheid en openheid, en een bijzondere kwaliteit die wordt gegeven aan circulaties, zoals 
trappen, paden en aangrenzende terrassen, waarbij al deze circulaties natuurlijk verlicht zijn en van buitenaf duidelijk 
zichtbaar zijn. 

Het parkeergebouw
5 bouwlagen, 448 autostaanplaatsen
Het dak wordt nu ingezet als een energielandschap en een 
sportplek met looppiste maar kan een uitbreiding zijn voor 
het aantal parkeerplaatsen. Op het gelijkvloers bevinden 
zich motostaanplaatsen,  fietsenstallingen en deelsteps. 
Kleinere winkels, horeca gelegenheden of foodtrucks 
bevinden zich op het gelijkvloers in directe relatie met het 
plein. Het cirkelvormige open parkeergbouw heeft een 
gevelopbouw uit horizontale stalen banden.

Het Poortgebouw
12 bouwlagen van ongeveer 380m2 aan binnenruimtes met 
een uitermate flexibele invulmogelijkheid. Het gelijkvloers 
is een ontmoetings- en onthaalruimte  De cilindervormige 
toren heeft een open en transparant karakter door zijn holle 
uitstraling. Buitenruimtes en terrassen in de cirkelvormige 
contour omsluiten het interieur met een vierkante vorm.

Rooftop

Terrasgevel

Restaurant/Bar

Kantoren

Demoruimtes

Auditorium

Polyvalenteruimtes

Speelplein

Inkom/café

Tuin poortgebouw

Watertuin

Looppiste

Ingang campus

Daktuin

Autoparking

Groene patio

Publieke  circulatie

Campus boulevard

Food market Tramstop

Fietsparking

De piazza, het ontvangstplein
De voet van de gebouwen rondom de rotonde wordt behandeld als brede 
trottoirs die uitsluitend voetgangersgebieden afbakenen, waar terrassen 
of fietsenstallingen veilig kunnen worden geïnstalleerd. Dergelijke 
oppervlakken, dergelijke stedelijke pleinen, dienen om de stedelijke 
activiteit te fixeren en de gebouwen te verankeren aan de grond en het 
natuurlijke stedelijke leven. Vanop het plein vertrekken ook buitentrappen 
voor zowel het parkeergebouw als het poortgebouw. 
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Flows
De toegangspoort tot de campus is een samenkomen van diverse 
bezoekersstromen.

De nieuwe tram(bus)lijn snijdt doorheen het plein en verbindt de 
Universiteitslaan met de campusboulevard. Een halte als bestemming op 
het plein zou een logisch keuze zijn. De centrale ligging van het plein in 
de campus verzorgt aan weerszijden de aantakking op de boulevard-as, die 
gericht is op traag verkeer van fietsers en voetgangers. 
Autoverkeer wordt in het masterplan maximaal geweerd uit het hart 
van de campus. De hoofdbeweging in de toekomst wordt de verbinding 
vanaf de Campuslaan naar de Agoralaan, via de bypass of overheen de 
rotonde. De Agoralaan loopt onder het parkeergebouw door en heeft er een 
rechtstreekse aansluiting op het parkeren

Circulatie
Zowel het poortgebouw als het parkeergebouw hebben trappen en liften 
binnen hun bouwschil maar ook belangrijke externe verticale circulaties. 
De cirkelvormige buitentrappen voor het parkeergebouw zijn leesbare en 
zichtbare verbindingen vanaf het maaiveld naar de parkeerplaats of het dak. 
De buitentrap van de toren vertrekt ook vanaf het plein. Deze circulatie 
bevindt zich in de cirkelvormige contour van het poortgebouw en takt aan 
op de terrassen met een weids uitzicht op de campus. De parkeervloeren 
worden onderling verbonden door spiraalvormige hellingsbanen in de 
cirkelvormige open binnenzijde van het gebouw. Deze circulaties hebben 
een belangrijke visuele en verbindende belevingsrelatie met het plein

Organisatie 
De organisatie van het programma kent een eenvoudige heldere stapeling. 
De gebouwen staan deels op het plein gepositioneerd, een contactvlak met 
interactie. 

Het parkeergebouw is opgevat als een eenvoudige stapeling van open 
parkeerlagen waar we inzetten op een publiek gelijkvloers in relatie tot 
het plein en een gebruik van de dakverdieping. Vanop het plein is de op- en 
neerwaartse autobewegingen rond de centrale vide zichtbaar. Overal in de 
parking is er een open zicht op de omgeving. 
Het diverse programma van het poortgebouw wordt verticaal gestapeld. 
De toevoeging van terrassen rondom en vides intern zorgen voor een 
gevarieerde interactie met de omgeving en tussen de verdiepingen 
onderling.
   

Beweging en ontmoeting

Ons ontwerp geeft beweging en ontmoeting, dé belangrijkste eigenschappen voor deze plek, vorm in een 
helder schema. Het samenspel van verticale circulaties, bewegingen van zacht en gemotoriseerd verkeer 
én de stapeling van het programma (met een poreus gelijkvloers en terrassen en vides op de verdiepingen) 
zorgt voor een gevarieerde interactie tussen de gebouwen en het plein.
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Inplantingsplan

Inplantingsplan:     1.Poortgebouw    2. Inkom/onthaal    3. Terras    4. Parkeergebouw    5. Fietsparking    6. Inrit    7. Bufferzone    8. Uitrit     9. Patio spiraaltuin    10. Campusboulevard    11. Toekomstig gebouw    12. Tramhalte    13. Campuslaan    14. Agoralaan    15. Bypass   16. Miezerikbeek    17. Universiteitslaan    18. Horeca
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De slow zone: een vreedzaam samenleven van auto’s, voetgangers en fietsers 
De ingang van de campus is opgevat als een overgangszone, van een door auto’s gedomineerde naar een door 
voetgangers aangedreven omgeving. Deze overgang is niet brutaal bedoeld. Het is niet de bedoeling zich te verzetten 
tegen automobilisten, voetgangers en fietsers. We weten immers dat ieder van ons verschillende soorten vervoermiddelen 
moet gebruiken. Een voetganger is gewoon een automobilist nadat hij of zij zijn of haar auto heeft verlaten. Met andere 
woorden, autobestuurders, voetgangers en fietsers zijn gewoon dezelfde mensen. Het is niet nodig hen in tegenstelling 
te brengen. Ons voorstel is daarom een plaats te definiëren waar de verschillende mobiliteiten vreedzaam kunnen 
samenleven. Waar het terrein zo wordt behandeld dat het door alle gebruikers en bezoekers kan worden gebruikt, zonder 
onderscheid. Deze overgangszone wordt gematerialiseerd door een plein van 90m x 90m, dat alle drie de gebouwen 
bevat en ruimten die gewijd zijn aan het stedelijk leven, zoals terrassen en kleine stedelijke pleinen maar ook ruimte 
voor integratie van groenzones en bomen. De ruwheid van het plaveisel geeft aan dat men een andere plaats betreedt. 
Het moedigt auto’s aan om langzamer te rijden. Naarmate de snelheid afneemt, ontstaat er ruimte voor het stedelijk 
leven. Deze overgangszone moet dus niet alleen worden opgevat als een bufferzone of een tussengebied, maar als een 
plek op zich die gewijd is aan traagheid, interactie, toe-eigening, informele ontmoetingen en discussies. Het is een plaats 
die als zodanig wil bestaan, waar benedenverdiepingen gevuld kunnen worden met activiteit, mensen elkaar kunnen 
tegenkomen en een tijdje willen blijven. 

Slow zone

Verkeer en mobiliteit 
Ons voorstel, waarbij de Agoralaan onder het parkeergebouw loopt en een verbinding maakt met de parking laat toe 
om het parkeergebouw dichter te positioneren bij het Poortgebouw, de rotonde en de Campuslaan. Samen vormen ze 
een sterk onthalend ensemble voor de site. Deze configuratie betekent een lichte wijziging, een amendement op de ons 
bezorgde ontsluitingsstructuur. Net daarom hebben we in deze wedstrijdfase het voorstel uitgewerkt en afgetoetst met 
dynamische simulatie in samenwerking met een  verkeers- en mobiliteitsspecialist (studiebureau Vectris).

Transitie naar een Ecocampus, ook in mobiliteit
Van een autogerichte campus evolueert deze naar een ecocampus, ook in de zin van een duurzame ontwikkeling van 
de mobiliteit. Centraal op de campus komt een fiets- en wandelboulevard, met parallel daaraan de trambuslijn op eigen 
bedding. Daarvoor is in eerste instantie een ‘Nieuwe Agoralaan’ nodig aan de rand van de Campus. Eénmaal die klaar 
is kan de transformatie worden ingezet.  
Het is dus onze visie om de campus als een ‘verblijfsgebied’ op te vatten met een vormelijk verschil tegenover de 
Universiteitslaan als ‘verkeersgebied’. Dat zou al leesbaar moeten zijn vanaf het indraaien van die Universiteitslaan. 
Het kruisen van de Miezerikbeek is een eerste dwarsrelatie die in het landschap versterkt wordt. De verlichting gaat 
over van hoge centrale masten naar parkverlichting. Hoge betonnen randen maken plaats voor brede boordstenen. Deze 
elementen begeleiden ook de snelheidsverandering van 70 km/u naar 50 km/u en vervolgens 30 km/u op de campus zelf. 
Voor het naderen van de rotonde is er reeds voorbewegwijzering die bezoekers naar de juiste rijstrook leidt. Analyse 
van de intensiteiten leert dat een bypass noodzakelijk is. Op die inkomende tak (1299 pau/u OSP )is voorlopig nog een 
ongelijkvloerse kruising gepland voor voetgangers. Echter na de rotonde zijn de intensiteiten zo uitgedund dat oversteken 
(in twee keer via middenbermen) zeer goed mogelijk is. Hier start de wandel- (en fiets-)boulevard naar het zuidelijk en 
noordelijk deel van de Campus. Terwijl automobilisten het parkeergebouw benaderen vanuit de Universiteitslaan, zullen 
fietsers dit hoofdzakelijk doen vanuit het zuiden (fietssnelweg langs de Demer). 
Voor het inrijden in het parkeergebouw is een aparte rijstrook voorzien en een interne buffer met zeer veel marge. 
De capaciteit van een inrijbeweging met een slagboom en afnemen van een ‘ticketje’ is 20 sec per auto. Uit analyse 
van de bestaande stromen weten we dat de ochtendspits tussen 8 en 9 ongeveer 50 % van het inkomend verkeer 
vertegenwoordigt. Bij maximale bezetting van de parking zijn dat dan 200 wagens. Er wordt gewerkt met twee barelen 
dus 100 wagens per ingang x 20 sec = 2000 sec of 33 min of 50 % verzadigingsgraad. Door een piek binnen de piek 
kan dit leiden tot enkele wachtende wagens. Om zelfs bij falen van een slagboom marge te houden werd in het gebouw 
ruimte voor 10 wagens en een aparte rijstrook voor het inrijden van de parking voorzien. Zodat noch de parking noch de 
‘Nieuwe Agoralaan’ kan zorgen voor terugslag op de rotonde. Wanneer er gewerkt wordt met nummerplaatherkenning 
verloopt het inrijden nog sneller.     
De nieuwe parking kan ook als een ‘Hoppinpunt’ worden beschouwd. Voor natransport op de campus staan er deelsteps 
en deelfietsen klaar. Ook is het zinvol hier deelwagens te plaatsen. 

In het actuele voorstel blijft de inrit van de Campuslaan ontdubbeld in een rijstrook naar de rotonde en een rijstrook naar 
de ‘Nieuwe Agoralaan’ die vervolgens via een U-turn naar een paralleltracé aan de Universiteitslaan wordt geleid. Voor 
het inrijden van het parkeergebouw moet er dan een linksaf maneuver gemaakt worden. Op de ingaande Campuslaan 
moet er dus een weefbeweging plaatsvinden tussen de linksaf vanuit de Universiteitslaan en de rechtsaf (bypass).  
De ontdubbeling van de ingaande Campuslaan behouden we ook in ons voorstel, maar vervolgens wordt een iets 
compactere infrastructuur voorgesteld met volgende voordelen:
. Langere weefbeweging. 
. Geen linksafbeweging naar het parkeergebouw.
. Minder wegverharding maar toch voldoende buffer voor het vermijden van een terugslag naar de rotonde en de 
Universiteitslaan. Dit laatste (minder verharding) is ook van belang in relatie met de natuurwaarden van de Miezerikvallei. 
Door de specifieke vorm van het parkeergebouw wordt dit ook een ‘poortgebouw’ voor de belangrijkste stroom van 
automobilisten. 

Huidig scenario ontsluiting Nieuw voorstel ontsluiting

buffer 250m

buffer 230m
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Landschap

Door een helder vierkant plein te positioneren in het hart van de entree ontstaat een hoge verblijfskwaliteit in het gebied en 
eenheid tussen de verschillende gebouwen. Het plein wordt benaderd als een open plek in het bos, omsloten door bomen.  Door 
het toevoegen van terrassen, bomen en zitplekken ontstaat leven op het maaiveld en in het entreegebied. Hier wordt duidelijk 
dat de campus een aantrekkelijke plek is met een levendige openbare ruimte met plek voor zacht verkeer waar de plinten van de 
gebouwen bijdragen aan divers gebruik en aan verblijf. De biodiversiteit van de plek wordt behouden en versterkt. De bestaande 
bomen worden grotendeels behouden en op strategische plekken worden verschillende inheemse bomen toegevoegd zodat er 
variatie ontstaat. Aan het plein en de gebouwen wordt een reeks van tuinen toegevoegd die de achterkanten van de gebouwen 
integreren in de omgeving. Kleurrijke inheemse  bomen met bessen en zaden dragen bij aan de beleving en zijn aantrekkelijk 
zijn voor vogels en zoogdieren. Deze tuinen vormen in samenhang met nestkasten in bomen en gebouwen voor ideale habitat 
voor vogels en vleermuizen.
Het plein wordt hemelwaterneutraal. Het regenwater dat op het plein valt wordt afgevoerd richting de plantvakken van de bomen. 
Het overige deel wordt afgevoerd naar de tuinen achter de gebouwen waar het via swales (moerassen) kan infiltreren in de bodem. 
De combinatie van beschaduwing en evaporatie door volwassen bomen op het plein en de tuinen en de lichte materialisering die 
zonlicht weerkaatst zorgt ervoor dat het plein ook in warme periodes aantrekkelijk is om te verblijven. 
Door ruimte te maken voor wateropvang rond de beek en dit door te trekken tot aan de Campuslaan wordt de campus weer echt 
tot aan de beek gelegd. Zo wordt de “poortfunctie” van het entreegebied niet alleen door de gebouwen en het plein benadrukt, 
maar ook door het landschap!
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R+3

POLY

Het Poortgebouw : de waarnemingstoren 
De poorttoren is het hoogste van de drie gebouwen. Het poortgebouw wordt een observatietoren, 
door de buitentrap die de talrijke verdiepingen op de terrassen met elkaar verbindt. Het gebouw is 
opgevat als een plek om te zien en gezien te worden. De cirkelvormige plattegrond beantwoordt aan 
het idee dat de toren een uitkijkpost is, een gebouw dat bedoeld is om een 360° panoramisch zicht 
op de campus te bieden. Vanaf de bovenste verdiepingen kunnen bezoekers de hele campus in één 
blik overzien. 
Het plan van de toren berust op de geometrische associatie van een vierkant en een cirkel. Het 
vierkant maakt het mogelijk rationele binnenruimten te definiëren die gemakkelijk voor verschillende 
doeleinden kunnen worden gebruikt. De cirkel komt rond het vierkant en biedt royale buitenterrassen 
met buitentrappen die naar de top van de toren leiden. Gebruikers kunnen rechtstreeks naar een 
bepaalde verdieping gaan via de functionele circulatie die zich in de structurele kern bevindt of een 
schilderachtig buitenpad nemen, gewoon voor het plezier om het omringende landschap te ontdekken 
terwijl ze de trappen beklimmen en van het ene terras naar het andere springen. 
Het interieur wisselt tussen ruimtes met enkele en dubbele hoogte. Mezzanines maken kruisende 
zichten in het gebouw mogelijk. Ze zorgen voor verticale doorkijken en stimuleren de interactie tussen 
activiteiten op  verschillende verdiepingen. De gevels zijn grotendeels beglaasd om te profiteren van 
het royale uitzicht en de natuurlijke verwarming door zonnestralen in de winter. Een systeem van 
schuifdeuren zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de terrassen en een natuurlijke koelventilatie 
voor de zomer. De structurele kern bevindt zich aan de noordzijde om een maximale openheid van de 
ruimtes aan de oost-, west- en zuidgevels te garanderen. Deze kern wordt aangevuld met een lichte 
staalstructuur die grote overspanningen en een maximale vrijheid bij de indeling van de ruimten 
mogelijk maakt

Het poortgebouw
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Het poortgebouw (1/500)
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Plateau libre
(all programs �t in)

Plateau libre
con�guration 1

Plateau libre
con�guration 2

Plateau libre
con�guration 3

Plateau libre
(freeing the corner)

Plateau libre
con�guration 4

(the double height as a qualitative space)

Plateau libre
(all programs �t in)

Plateau libre
con�guration 1

Plateau libre
con�guration 2

Plateau libre
con�guration 3

Plateau libre
(freeing the corner)

Plateau libre
con�guration 4

(the double height as a qualitative space)

Onthaal, lounge & café

Polyvalente ruimtes

Auditorium

Polyvalente ruimtes

Polyvalente ruimtes & 
Demo ruimtes

Demo ruimtes

Kantoren & vergaderruimtes

Kantoren & vergaderruimtes

Kantoren & vergaderruimtes

Kantoren & vergaderruimtes

Restaurant & keuken

Kantoren & lounge

Een typevloer kent een heldere planopbouw, een efficiënt basisplan. Een vaste circulatiekern bundelt twee trappen, liften, 
technische schachten en sanitair in het noordoost-noordwestelijke kwadrant van het vierkante grondplan. De overige drie 
kwadranten zijn zeer flexibel in te vullen. Elke ruimte kan eenvoudig bereikt en aangepast worden voor de technische 
installaties dankzij de verhoogde vloer en de strategische plaatsing van de schachten. In het zuidwest-zuidoost kwadrant 
voorzien we de mogelijkheid om vides te maken om dubbelhoge ruimtes te creëren of een sterke relatie te bekomen 
tussen programma’s verspreid over twee verdiepingen. De royale verdiepingshoogte laat een flexibele invulling van 
wijzigende programma’s toe in de toekomst. 

Zoals ons typeplan hopelijk aantoont hebben we een verlangen om te werken vanuit een sterke, heldere en direct be-
grijpbare planopbouw, ons idee van duurzaamheid. We hebben geen alternatieve invulling uitgetekend voor het poortge-
bouw omdat dit concept en de typeplannen van de verdiepingen al aantonen dat dit ontwerp voor het poortgebouw een 
uitermate brede flexibiliteit in zich draagt. We stellen ons voor dat dit gebouw later eenvoudig herbestemd kan worden 
tot een onderwijsgebouw, labo’s of een kantoorgebouw.

Vrije vloer
Waar elk programma in past

Vrije vloer
Configuratie 1

Vrije vloer
Configuratie 3

Vrije vloer
Configuratie 2

Vrije vloer
Vrijmaken van de hoek

Vrije vloer
Configuratie 4
Dubbele hoogte als een kwalitatieve ruimte

Flexibiliteit in programma
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Interieurzicht vanuit dubbelhoge ruimte
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Het parkeergebouw : de spiraalvormige tuin 
De parkeergarage heeft de vorm van een cilinder. Deze typologie van 
parkeergarages heeft haar doeltreffendheid bewezen, aangezien zij een 
minimale voetafdruk vereist en ondanks haar compactheid een behoorlijke 
hoeveelheid daglicht biedt. Het heeft ook het voordeel dat er geen secundaire 
gevel is. Geen achterkant, geen voorkant. 
Slechts één hoofdgevel naar alle richtingen. Dit zorgt voor een goede integratie 
met de aangrenzende gebouwen, en een natuurlijke en zachte relatie met de 
bomen die het gebouw omringen. 
Een ander voordeel is de binnenpatio, die ruimte biedt aan de twee 
spiraalvormige hellingbanen en twee halfronde openluchttuinen. De twee 
spiraalvormige hellingbanen zijn zo vergroot dat er een voetgangerspad op kan 
worden aangelegd. Voetgangers kunnen dus het dak bereiken door dezelfde 
hellingbanen te nemen als de auto’s. Deze mogelijkheid houdt het idee in 
stand dat dezelfde ruimten, mits zorgvuldig behandeld, zowel aan auto’s als 
aan mensen kunnen worden gewijd. Het dak wordt behandeld als een groene 
openbare ruimte, waar sportactiviteiten of eenvoudige terrassen kunnen 
worden ondergebracht en PV-panelen worden voorzien. Het gebouw omvat 
twee functionele kernen voor de verticale circulatie van voetgangers, die 
voldoen aan de brandvoorschriften. Het omvat ook aanvullende buitenkernen 
die rechtstreeks in verbinding staan met de openbare ruimten.

Het parkeergebouw
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Het parkeergebouw
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Zoals reeds vermeld is de lay-out die wij voorstellen; de op elkaar gerichte convexe vormen, geschikt rond de rotonde 
en allen op hetzelfde plein; de poortfunctie voor de campus die we beogen. Een actief maaiveld van ontmoeting. Een 
groot gebaar realiseren met een brug wordt kunstmatig en overbodig.  
Niettemin moet het bouwproces van het poortgebouw en parkeergebouw afgestemd worden op de realisatie van de 
campusplannen (de aanleg van de campusboulevard en de Agoralaan). Daarom werd in het ontwerp rekening gehouden 
met de realisatie van een (bescheiden) brug. En volgens ons kan ze tijdelijk zijn. Dit verbindend element plaatsen we 
op de logische positie tussen poortgebouw en parkeergebouw, aantakkend op de verticale buitencirculaties. Als een 
meubelstuk op de tijdelijke (plein)aanleg rond beide gebouwen. 

De brug
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Fasering (voorstel realisatieproces)

Fase 1
Zone parkeergebouw
- Sloop bestaande gebouw A van UHasselt / verplaatsen Cesiumbron / 
bouwrijp maken terrein. Uitvoeringstermijn: 6 maanden

Fase 2
Zone parkeergebouw
- Uitvoering parkeergebouw, waarbij de bestaande rotonde en de bypass 
van de Campuslaan naar de Agoralaan behouden blijft. Uitvoeringstermijn: 
15 maanden
- Infrastructuur- en omgevingswerken rond parkeergebouw: de nieuwe 
bypass van de Campuslaan onder het parkeergebouw naar de inrit van de 
parking, de nieuwe rijweg (het eerste deel van de toekomstige Agoralaan 
parallel aan de Universiteitslaan) tussen de rotonde en de in- en uitrit van 
de parking en de tijdelijke omgevingsaanleg in en rond het parkeergebouw.  
De uitvoering van deze werken kan parallel lopen met de afwerking van 
het parkeergebouw. Uitvoeringstermijn: 6 maanden

Zone Poortgebouw
- Uitvoering poortgebouw. Uitvoeringstermijn: 21 maanden
- Tijdelijke voetgangersbrug en omgevingsaanleg rond het poortgebouw 
uitgevoerd. De uitvoering van deze werken kan parallel lopen met de af-
werking van het poortgebouw. Uitvoeringstermijn: 3 maanden

Fase 3
Om de Toegangspoort tot de Ecocampus te finaliseren dienen in laatste 
fase nog een aantal belangrijke infrastructuurwerken uitgevoerd te worden: 
de aanleg van de Spartacuslijn (trambuslijn), de Campusboulevard, het 
doortrekken van de nieuwe Agoralaan die de toekomstige parkeergebouwen 
ontsluit parallel aan de Universiteitslaan en de aanleg van de Piazza, het 
ontvangstplein. 

In het ideale scenario lopen een aantal van deze infrastructuurwerken 
tegelijkertijd en starten ze aansluitend na de realisatie van het parkeer- 
en poortgebouw. In eerste instantie zal de nieuwe Agoralaan parallel aan 
de Universiteitslaan uitgevoerd dienen te worden, op die manier kan de 
bestaande grote parking in het hart van de Ecocampus langs deze weg 
ontsloten worden. Eens deze nieuwe ontsluiting gerealiseerd is, is de 
bestaande Agoralaan verkeersvrij en kan gestart worden met de aanleg 
van de Spartacuslijn en de Campusboulevard. De Piazza vormt het sluitstuk 
van deze fase en wordt als ontvangstplein hét verbindend element van de 
drie deelcampussen!

Om het vooropgestelde eindbeeld van de Toegangspoort tot de Ecocampus volledig te kunnen 
realiseren zal deze in verschillende bouwfases uitgevoerd dienen te worden. Meerdere bouwprojecten 
en infrastructuurwerken moeten immers op elkaar afgestemd worden om het uiteindelijke gewenste 
resultaat te bekomen. Om inzicht te krijgen op welke wijze en tegen welke datum dit zou kunnen hebben 
we een voorstel tot fasering uitgewerkt. Om de gebouwen gebruiksklaar te hebben tegen juli 2025 is er 
in de voorgestelde overall indicatieve projectplanning een totale werfperiode van 21 maanden voorzien 
voor fase 1 en 2.
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Bescherming tegen de zon: de grote balkons 
voorkomen dat de hoge zomerzon binnendringt, 
waardoor de  kans op oververhitting vermindert 

Passieve warmtewinsten: de lage winterzon 
bereikt de ruimte, die op natuurlijke wijze 
warmte toevoegt en de behoefte aan verwarming 
vermindert

Thermische inertie: het structurele beton 
stabiliseert op natuurlijke wijze de temperatuur. In 
de zomer vangt het de warmte op en geeft het 's 
nachts weer af

Gebruiksgemak: Het buitenschrijnwerk is 
gemakkelijk te openen, dit stimuleert het
aanpassingsvermogen

Verminderde winddruk:  de aanwezigheid van 
het balkon vermindert de winddruk op de gevel 
(verticaal en  horizontaal), wat toelaat om de ramen 
gemakkelijk te kunnen openen

Dwarsventilatie: ramen openen in alle oriëntaties, 
wat bevorderlijk is voor
dwarsventilatie over het plan

Nachtventilatie: tijdens zomerse nachten kunnen de 
ramen veilig open blijven om de warmte die zich in 
het beton  heeft opgehoopt vrij te geven

Verticale beschaduwing: terwijl het balkon de 
hoge intensieve zon tegenhoudt,  helpt verticale 
zonwering om de lagere zon  te blokkeren en 
oververhitting en  verblinding te voorkomen

-

16o  low
winter sun

63o  high
summer sun

-

16o  low
winter sun

63o  high
summer sun

Compact bouwen: de vierkante vorm 
maximaliseert de compactheid, om onnodig 
warmteverlies te vermijden en
het materiaalverbruik te verminderen

Isolatie: de hoek naar noordoost en Noordwest is 
volledig geïsoleerd om overmatig warmteverlies te 
voorkomen

Extra isolatie: de noordoost en noordwest 
gevels zijn gedeeltelijk geïsoleerd om overmatig 
warmteverlies te voorkomen

Open naar de zon: de zuidelijke gevels zijn 
beglaasd om om de zon te ontvangen. Dit vertaalt 
zich in aanzienlijke passieve warmtewinsten

Overvloedig daglicht:
de zuidelijke gevels hebben grote, hoge openingen 
om natuurlijk daglicht in alle werkruimten toe te 
laten 

Koolstofarm beton: het beton in de structuur 
is nuttig om oververhitting tegen te gaan. 
Het zal koolstofarm zijn om de de totale 
koolstofvoetafdruk van het gebouw te reduceren

Onverwarmde circulatie: een (nood)trap aan de 
buitenkant van het gebouw, om verwarming te 
voorkomen van onnodige ruimtes

Onverwarmd gebied: 25% van het plan is 
niet verwarmd en geclusterd, waardoor de 
verwarmingsbehoefte gereduceerd wordt door het 
ontwerp. Deze zone bevat 
circulatie en opslag

Noord-oriëntatie: bufferruimten zijn naar het 
noorden gericht, ze beschermden de hoofdruimten 
tegen warmteverlies

Minimale thermische enveloppe:
slechts 75% van het gebied behoeft verwarming. 
Oriëntaties met meer warmteverlies worden 
afgeschermd door bufferruimten

Minimaal materiaalgebruik: het
ontwerp zet in op minimaal materiaalgebruik om de 
totale koolstof footprint te reduceren,
zowel op gebouwschaal als op detailschaal. Er is 
bijvoorbeeld geen verlaagd plafond.

Duurzaamheid
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Een duurzame campus
We begrijpen en zien waarom de wetenschapscampus van Diepenbeek een toonbeeld 
wil zijn van duurzaamheid. Dit staat dan ook centraal in ons ontwerp. Duurzaamheid 
is immers niet zo maar een los begrip, maar het is verbonden met werkelijk elk 
aspect en onderdeel in het project. Zo worden deze aspecten vaak ingedeeld in het 
3P-model; People, Planet en Profit, wat dan ook de basis is in de relatief recente 
ontwikkelingen van de GRO duurzaamheidsmeter van de Vlaamse Overheid (i.e. een 
soort van “Vlaamse BREEAM”). Wij gebruiken dan ook steeds deze metriek voor 
het concretiseren van de ambities en het potentieel van een projectconcept. We gaan 
echter veel verder dan de aspecten van GRO omdat we niet stoppen met denken aan 
de contouren van een gebouw of zelfs een site. We kijken naar de gehele omgeving 
en ontwikkelen ook een visie naar de toekomst hoe dit project ook een katalysator 
kan zijn voor de verdere duurzame ontwikkeling van de campus. Hiervoor gaan 
we als team een doorgedreven partnership aan met jullie en aanvullende experten.
We deden reeds een initiële simulatie in de GRO (v2020) duurzaamheidsmeter 
en kunnen samenvattend vertellen dat we het haalbaar zien om een “uitstekend” 
resultaat (i.e. de grootste onderscheiding) te halen, zelfs als we veiligheidshalve 
nog geen enkel bonuspunt inrekenen. Gezien we ook op materiaalpaspoorten willen 
inzetten, zullen deze bonuspunten wel geconcretiseerd kunnen worden in het verdere 
verloop van het project. Onderstaande figuur toont de resulterende score en de 
gedetailleerde radardiagramma’s van onze projectambities die we doorheen deze 
nota enigszins zullen verduidelijken.

We creëren het hoogste comfort voor mensen door in te zetten op state-of-the-art 
parametrische gebouwsimulaties voor het beoordelen van de gebouwprestaties. 
Dit laat ons immers toe om ook een gebouw te ontwerpen dat zo weinig mogelijk 
technische installaties nodig heeft om dat comfort te realiseren, in analogie zoals 
het 2226-gebouwconcept, de moderne variant van een passiefgebouw. Dit vullen 
we verder door in te zetten op de 4B-methode, de hedendaagse interpretatie van 
de salutogene ontwerpregels van prof. Aaron Antonovsky, ontsproten in de zorg, 
die resulteren tot een gezonde leef- en werkomgeving. In essentie is dit verder 
gaan dan alleen de perfecte “Behaaglijkheid” en “Beinvloedbaarheid,” maar ook 
“Begrijpbaarheid” door identiteit te geven, leesbaarheid en herkenbaarheid, en 
“Betekenis” te geven aan de hand van o.a. doordachte materiaalkeuzes (bv. biofiele 
architectuur), fenomenale zichten te creëren, en doordachte functionaliteit.
We zorgen voor de planeet als een uitstekende huisvader door aandacht te geven 
aan de drie grote technische pijlers in duurzaamheid; energie, water en materialen. 
Hierdoor kunnen we een netto energiepositief verhaal haalbaar maken, o.a. dankzij 
de extreem lage energievoetafdruk van ons gebouwontwerp. Daarom voorzien we 
nu reeds de aanzet van bepaalde “netten” om energie en water te gaan delen tussen 
meerdere gebouwen. Water zullen we dus ook delen en op een intelligente manier 
beheren om de waterhuishouding te optimaliseren en de natuur te respecteren, ook 
tijdens het bouwproces. We zullen inzetten op circulair blauwgroene retentiedaken 
die niet alleen de mee de waterhuishouding verbeteren maar ook zorgen voor 
klimaatadaptieve en -robuuste gebouwen. Op deze manier zal dit project de 
katalysator worden voor de verdere duurzaamheidsontwikkelingen van de 
wetenschappelijke campus. Op vlak van materialen zorgen we voor een keuze van 
circulaire materialen met een eigen identiteit (materialenpaspoorten) en een manier 
van bouwen, conform met het lagenmodel van Stewart Brand, om toekomstgericht 
en veranderingsgericht bouwen zeer makkelijk toe te laten. Er zijn in ons voorstel 
van het poortgebouw immers quasi onbeperkte mogelijkheden en indelingen 
haalbaar met nihil interventies of aanpassingen in de technische installaties. De 
materiaalkeuzes die we doen, zijn doordacht duurzaam en gezond (denk o.a. maar 
aan bewuste keuzes voor materialen met lage emmissiviteit), en passen  helemaal 
in een doorgedreven groene context van de campus.
Bouwen met comfort
Comfort heeft vele dimensies, zoals het akoestisch comfort, thermisch comfort, 

binnenluchtkwaliteit, visueel comfort, toegankelijkheid, etc. ... In se behelst 
het de “People” component vanuit het 3P-model. We zorgen voor een gezonde 
leef- en werkomgeving door de 4B-methode integraal toe te passen, die al deze 
“comfortaspecten” doorgedreven behandelt. 

Op deze manier bekijken we comfort in een bredere zin en niet louter als een 
onderdeel die enkel samenhangt met technische installaties, maar in synergie is 
met de architectuur en de omgeving. Dat vertaalt zich duidelijk in ons ontwerp. 
Om dan in de component van “Behaaglijkheid” te duiken, zorgen we voor 
thermisch comfort in een in eerste instantie een zeer hoog performant gebouw. En 
dit realiseren we uiteraard met een doorgedreven thermisch isolerende schil met 
drievoudige beglazing, maar vooral door parametrische gebouwsimulaties die o.a. 
oriëntatie, bouwkundige zonwering en daglichttoetreding optimaliseren met respect 
tot het conceptueel architecturale ontwerp. Hierdoor hebben we een minimum aan 
technische installaties of inspanningen nodig om dat gewenste comfort te realiseren. 
Het ontwerp van het poortgebouw met de vooropgestelde functies, zal hierdoor 
minder warmte nodig hebben dan dat het koeling vereist. In tweede instantie zetten 
we in op een betonkernactivering die met passieve grondwatertemperaturen het 
ganse gebouw gekoeld krijgt. De premisse is dus dat we de grootste moot van de 
energiebehoefte dan ook passief kunnen invullen. Dankzij een intelligent change-
oversysteem zal de betonkernactivering in een basisverwarmig kunnen voorzien op 
extreem lage verwarmingstemperaturen (lees: ordegrootte 25C aanvoertemperatuur 
bij vorst). Beinvloedbaarheid en afstemmen van het klimaat in de persoonlijke 
ruimte en wensen gebeurt dan door minimale convectoren die in een techniekenvloer 
“ingeklikt” worden binnen de context van een modulair verhoogd vloerensysteem. 

Op vlak van akoestisch comfort dienen we hier voldoende rekening mee te houden in 
de constructie zelf, zoals de drievoudige beglazing die veel meer dempend kan zijn 
voor buitengeluid met als valkuil de meerdere doorlaatbare resonantiefrequenties 
afhankelijk van de dikte van de glasplaten. Een meting en (Fourier)analyse van 
het omgevingsgeluid dringt zich daarbij op, zodat met de nodige simulaties de 
juiste beglazingsconstructies en gevelgeluidisolatie kunnen ontworpen worden. 
Op bouwkundig niveau zullen we dan ook voldoende aandacht geven aan de 
constructie van de terrassen om ervoor te zorgen dat buitengeluiden niet “gevangen” 
geworden. Binnen in het gebouw geven we aandacht voor nagalm en contactgeluid. 
Deze laatste vangen we op met verhoogde vloersystemen die deze functie ook 
kunnen opnemen. Immers zo worden eventuele installatietechnische geluiden in de 
verhoogde vloer ook volledig gemitigeerd. Door dan nog de juiste verbindingen te 
maken met de beglazing en de gebouwkern kunnen we zo geluiden tussen verdiepen 
volledig elimineren. Tussen de ruimtes die flexibel in te richten zijn, willen we 
het gebruik van circulaire wanden toepassen (cf. de sectie over toekomstgericht 
en veranderingsgericht bouwen) die, door de hun losmaakbare aard, en type van 
constructie, van nature akoestisch dempend zijn voor contactgeluid. Eventueel kan 
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hier zelfs modulair gekozen worden voor een afwerking die geperforeerd is om 
nagalmtijd van de ruimte (bijkomend) te verbeteren. Ruimteakoestiek en nagalm 
kunnen we beheersen met een gepaste vloer- en wandbekleding (tapijt, gordijnen, 
akoestisch absorberende tussenwanden,..)

Dankzij het transparante karakter van het poortgebouw, met grote oversteken 
en doordachte zonwering, kunnen we zeer veel daglicht naar binnentrekken. 
Dankzij parametrische gebouwsimulaties zorgen we voor een minimum aan 
zonwarmtelasten. Het energieverbruik aan kunstmatige verlichting wordt daarbij 
geminimaliseerd. Desalniettemin is kunstverlichting onvermijdelijk. Voor de 
verlichting doorheen het grotendeel van de kantoren voorzien we uiteraard, energie-
efficiënte LED-verlichting met daglichtsturing en aanwezigheidsdetectie. Dit in 
combinatie met de grote lichtinval geeft een comfortabel lichtgevoel. Om het visueel 
comfort te maximaliseren, volgen we hier – ook in de dimbare daglichtsturing – het 
comfortmodel via de curve van Kruithof. Op deze manier geven we het personeel 
een maximaal aangename werkomgeving op visueel vlak. 
 

In zones met een zeer lange verblijftijd, willen   
we alsnog een stap verder gaan en zogenaamde biologisch bewuste verlichting (of 
HCL – Human Centric Lighting) integreren. De kleurtemperatuur van het witte 
licht zal zo – onopvallend – doorheen de tijd in een dag veranderen, om rekening 
te houden met melantopische slaap/waak-werking van het menselijke lichaam. 
Standaard LED-verlichting, zelfs ontworpen binnen de Kruithofcurvce, leidt immers 
tot slaapproblemen bij personen die lang en vaak in deze omgeving vertoeven. 
Recent onderzoek heeft immers aangetoond dat een minimale blootstelling aan 
de “blauwe” component in het witte licht nodig is tijdens de dag. Zodoende dat 
voldoende slaaphormoon kan aangemaakt worden net voor het inslapen. Net voor 
het inslapen moet daarentegen blauw licht net vermeden worden, vandaar de 
typische blauwlichtfilters op tablets en mobiele telefoons. We verwijzen hier o.a. 
naar het onderzoek van prof. Luc Schlangen van de TU Eindhoven, die ook optreedt 
als directeur van de CIE divisie 6: “Photobiology and Photochemistry.”

Wanneer daglichtsimulaties worden uitgevoerd, zeker wanneer strategieën 
van indirect (gereflecteerd) licht gebruikt worden, is het belangrijk om naast de 
gebruikelijke parameters zoals spatial daylight autonomy (sDA), useful daylight 
illuminance (UDI) en daylight glare probability (DGP) te simuleren, ook aandacht 
te geven aan “melanopische lux of verlichtingssterkte” (vaak aangeduid met de 
grootheid “MEDI”) en de bijhorende MDER (melanopic daylight efficacy ratio). 
Die laatste drukt dan uit wat de verhouding is tussen de MEDI en de klassieke 
fototopische verlichtingssterkte in lux (waarmee ook in de normen gerekend wordt). 
In de WELL-standaard (als ook de DIN) wordt een minimale hoeveelheid MEDI 
geadviseerd voor het bekomen van een gezonde omgeving.

We ambiëren de hoogst mogelijke binnenluchtkwaliteit en zullen daarom inzetten 
op het principe van gebalanceerde verdringingsventilatie. Verse buitenlucht wordt 
neutraal ingeblazen (lees: tussen de ondergrens en het midden van de menselijke 
comfortzone) aan een zeer lage snelheid en onderaan de ruimte, via de verhoogde 
techniekenvloer. Extractie gebeurt aan de bovenzijde van de module/ruimte, ter 
hoogte van een “wervel” (i.e. de gekruiste balken) uit het structurele skelet. Door 
grote ronde kanaalsecties te gebruiken, minimaliseren we de hulpenergie die 
nodig is om deze mechanische ventilatie te realiseren. Bovendien voorzien we een 
bodemwarmtewisseling die de verse aangezogen lucht door de ondergrond reeds 
passief voorverwarmt in de winter en voorkoelt in de zomer, zonder energieverbruik. 
Dankzij de drassige ondergrond bezit die toplaag in de bodem immers een zeer grote 
warmtecapaciteit en warmtegeleidbaarheid. Dit is een perfect voorbeeld hoe wij 
steeds streven naar een synergetische symbiose tussen de natuur en de bebouwde 
omgeving.

Toegankelijkheid dragen we hoog in het vaandel. In het verleden werd bij de aanleg 
van de weg naar het Wetenschapspark, deze verhoogd uitgevoerd omwille van de 
drassige omgeving. We spelen hier op in door slim om te gaan met de niveaus van 
het plein en het poortgebouw. In het ontwerp van ons poortgebouw hebben we 
tussen de gebouwkern en de contouren geen enkele dragende kolom. Dat maakt 
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dat manoevreerbaarheid maximaal uitgespeeld kan worden, zonder restricties op de 
inrichting van de verschillende functies binnen het gebouw.

Energiepositief bouwen
Effectief energiepostief bouwen begint met een Near Zero Energy Building (NZEB) 
gebouwontwerp dat een minimum aan energie nodig heeft. In eerste instantie streven 
we dus naar een gebouwontwerp dat zelfs geen afgiftesystemen voor verwarming en 
koeling nodig heeft. De passiefnorm en het meer moderne 2226 gebouw-type (i.e. 
een passief gebouw waarbij de binnentemperatuur tussen de 22 en 26°C fluctueert) 
zijn daar prima voorbeelden van. In diezelfde zin zullen we door een NZEB studie 
streven naar deze laatste principes, in de context van de mogelijkheden van ons 
klimaat, i.e. een gebouw dat geen tot minimale technieken nodig heeft om een goed 
comfort te bieden aan haar gebruikers. Daar waar het 2226 gebouw zijn passieve 
karakter haalt uit een performante schil, goed (parametrisch) ontworpen architectuur 
en zeer (artificieel) intelligent gestuurde raamopeningen, zullen wij dezelfde 
principes hanteren maar dan met bovenstaand beschreven intelligent mechanisch 
ventilatiesysteem. 

Een goede (NZEB) conceptstudie maakt of kraakt een project. Hierbij is het 
belangrijk dat van in het begin, gebouwdelen geparametriseerd worden en deze 
variabiliteit gesimuleerd in volumetrische modellen. De output is een brede 
oplossingsruimte met een zogenaamd “Paretofront” aan optimale oplossingen. 
Zodoende kan op vlak van daglicht, comfort, energieverbruik, etc. … het gebouw 
reeds aangepast en geoptimaliseerd worden, als een synergie tussen architectuur en 
technieken, met een uiteindelijke uitstekende gebouwperformantie als resultaat. Wij 
gebruiken vaak de tools Rhinoceros en Grasshopper, een visuele programmeertaal 
voor dataflows gebaseerd op Python, samen met een set plugins om hedendaagse 
simulaties uit te voeren. Hierdoor kunnen comfort en klimaat in de conceptfase 
worden geoptimaliseerd. Dankzij lange termijn predictieve weersmodellen kan de 
reactie van het gebouw bij een wijzigend klimaat zelfs gesimuleerd worden. Zo kan 
je als ontwerper evalueren hoe goed het gebouw hiermee kan omgaan en hoe het 
blijft presteren. We spreken daarom ook wel van onderbouwde “climate responsive 
design.” 

Als hernieuwbare bronnen willen we volop inzetten op de productie van 
elektrische energie aan de hand van fotovoltaïsche zonnepanelen. Het dak van het 
parkeergebouw leent zich uitstekend voor het plaatsen van een gestandaardiseerd 
(lees: budgetvriendelijk) zonnepanelenpark. Ook hier gaat ons ontwerp parametrisch 
te werk om de oriëntatie te optimaliseren. Dit is zeker geen uitsluitend zuidelijke 
oriëntatie, eerder Oost-West met een relatief vlakke helling, waardoor de typische 
“pieken” vermeden worden en gedurende een grotere periode van de dag stabiele 
opbrengsten zijn. Dit komt de balans productie – verbruik ten goede. Van hieruit 
leggen we een aanzet van een gelijkspanningsnet, waaraan we een bescheiden 
batterijopslag kunnen koppelen. Dit voornamelijk om overcapaciteit tijdens de 
dag op te slaan, zodat deze ook tijdens de nacht kan ingezet worden. Op deze 
manier wordt het gebouw veel meer zelfbedruipend, en dient het elektrische net 
zo weinig mogelijk belast en gebruikt te worden. We zien het parkeergebouw zelfs 
op zeer lange termijn zijn functionaliteit behouden en verder evolueren naar een 
energiehub waarbij elektrische laadpalen op elke plaats de norm zijn. Dankzij 
deze voorbereidingen is het parkeergebouw volledig future-proof en is er ook 
ondersteuning voor ultrasnel DC-laden en Vehicle-2-Grid functionaliteit. Zo zien we 
in de toekomst de wagen als mobiele cellen in de “totaalbatterij” die de energiehub/
parkeergebouw zal vertegenwoordigen. Het parkeergebouw wordt op lange termijn 
dan een essentiële schakel in de energieneutraliteit van de wetenschapscampus.

Bovendien heeft een gelijkspanningsnet of “DC-grid” in de context van de 
wetenschapscampus erg veel potentieel. Sowieso zullen we dit binnen brengen tot 
aan het poortgebouw omdat we ook hier maximaal willen inzetten op gelijkstroom. 
De verlichting zouden we zo rechtstreeks willen aansluiten op het DC-grid. Dit heeft 
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als voordeel dat er geen “drivers” (omzetting AC/DC) meer nodig is, aangezien 
LEDs fysisch enkel met gelijkspanning kunnen werken. De drivers is ook steeds 
hetgeen stuk gaat, LEDs zelf verliezen wel aan intensiteit maar gaan in se niet stuk. 
Vervelend curatief onderhoud wordt hiermee dus ook vermeden. Bovendien zijn 
de drivers een bron van interne warmtelasten die we dankzij dit systeem helemaal 
vermijden. Het past in een volledig duurzaam plaatje.

Het gelijkspanningsnet zullen we ook op datacomniveau doortrekken. Zo zien 
we het poortgebouw, als baken van het wetenschapspark en state-of-the-art 
demonstraties, waarbij een future-proof datanetwerk vereist is. Zo zullen we uitgaan 
van zeer hoge snelheid single mode glasvezel naar het gebouw, om dan binnen het 
gebouw een ruggengraat te maken van multi mode fiber en deze hoge snelheden 
per verdiep te verdelen met cat. 7 S/FTP-kabel met Power-over-Ethernet (PoE, 
gelijkspanningsstandaard) naar alle datapunten via de verhoogde techniekenvloer. 
Hiermee willen we bijdragen aan de transitie naar het zogenaamde “internet of 
things” waarbij bijna elk apparaat ook verbonden moet zijn met het netwerk en 
internet. Door deze verbinding met PoE te realiseren, wordt het apparaat ook 
onmiddellijk van de nodige voedingen voorzien. Kantoren en werkplekken zien we 
zo evolueren naar PoE-gevoede monitoren met een geïntegreerde zero-client die 
de benodigde rekenkracht en de gewenste software dankzij de snelle verbindingen 
gewoon uit de cloud zal halen.

De dag van vandaag is er ook een opkomst aan AI-regeltechniek, een bijkomende 
laag bovenop het typische gebouwbeheersysteem, die 24/7 aan “supermenselijke” 
commissioning doet. En hiermee het benodigde energieverbruik dan ook drastisch 
terugschroeft. We willen dit uiteraard ook maximaal ondersteunen en omarmen.
Op die manier komen we tot één grote energievisie om het wetenschapspark mee te 
transformeren tot een echte ecocampus.

Als hernieuwbare bron van warmte en koude willen inzetten op een BEO (of Boorgat 
Energie Opslag)-veld, als hart van een 5e generatie warmtekoudenet. Zo’n net 
verschilt drastisch van een klassiek 4e of eerdere generatie warmtenet, op zowat elk 
gebied. Ten eerste is het medium water waarvan de temperatuur zeer dicht tegen de 
grondtemperatuur ligt, en dus als gevolg efficiënt kan functioneren met een netwerk 
aan buizen dat zelfs niet geïsoleerd is en waarvan de praktische levensduur tot meer 
dan een eeuw kan meegaan. Ten tweede biedt een dergelijk net een belangrijke mate 
van flexibiliteit en dat zowel in opbouw als in de tijd. Meerdere duurzame bronnen 
kunnen gekoppeld worden (BEO, warmtepompen, riothermie, etc.) en het net kan in 
segmenten opgebouwd worden (niet het volledige net moet meteen gelegd worden) 
zodat de verschillende bouwfases geen belemmering hoeven te zijn. Eigenlijk kan dit 
bekeken worden in de praktijk zoals het aanleggen van een gewoon drinkwaternet. 
Het heeft erg veel gelijkaardigheden, als ook het budgetvriendelijk karakter hiervan. 
Op deze manier kunnen we op de meest duurzame weg warmte en koude gaan delen 
tussen de gebouwen, waarbij de ondergrond als een grote thermische batterij zal 
functioneren. Het poortgebouw zal zo immers netto meer warmte afgeven aan het net 
en anderzijds zullen we de hellingen van het parkeergebouw soms verwarmen om 
te ontijzen en/of te ontsneeuwen, zodat dit gebouw dan weer netto meer warmte zal 
onttrekken. We zien in de toekomst dit nog verder uitbreiden naar andere gebouwen.

Waterneutraal en waterveilig bouwen
De site ligt in de vallei van het Demerbekken en is daardoor heel gevoelig aan 
overstromingen. We willen daarom een visie naar voor schuiven die waterneutraliteit 
en waterveilig bouwen ondersteunt, niet alleen in dit project maar ook op masterplan 

niveau. We zien in het Masterplan nieuwe verhardingen en verbindingen tussen de 
campusboulevard en de Miezerikbeek, waardoor deze beek voor een groot deel 
“afgesneden” wordt van de rest van de vallei. De Miezerikbeek zal dus na deze 
ingrepen een pak minder water te slikken krijgen. Dat hoeft niet perse enkel nadelig 
te zijn, indien de nieuwe bebouwde omgeving hiermee correct omgaat en kan zorgen 
voor vertraagde of zelfs “gecoördineerde” afvoer van hemelwater. Dit kunnen we 
realiseren aan de hand van dynamische blauwgroene retentiedaken waarbij onder het 
substraat van het groendak, kratten zitten die zorgen voor een waterbuffer, typisch een 
15-tal cm hoog. Het retentiedak heeft alle voordelen van een traditioneel groendak, 
met als extra voordelen dat via capillaire werking het substraat water kan aantrekken 
bij droogte, voor een veel grotere evapotranspiratieve werking van het dak. Mogelijks, 
zelfs naar eigen keuze, omdat het retentiedak ook (partieel) geledigd kan worden 
op commando door een gestuurde dynamische afvoer. Zo kunnen de beschikbare 
infiltratievoorzieningen volledig geoptimaliseerd worden. 

We stellen toch een beperkte technische kelder voor in het poortgebouw, slechts een 
deel onder de grond, zoals de “kelder” met sanitair onder de ontvangstzone van het 
auditorium van het nabijgelegen Expertisecentrum voor Digitale Media (EDM). De 
ingang zal daarbij ook verhoogd gelegd worden maar, in contrast tot de ingang van het 
EDM, willen we deze wel integraal toegankelijk houden. Voor deze werken hebben 
we slechts een beperkte afgraving nodig in het top alluviaal en kunnen we hiermee 
een bemaling vermijden. Als worst case backup-plan zou hier zelfs nog steeds een 
retourbemaling mogelijk zijn, zonder watertechnisch-ecologische impact. De grond 
van de uitgravingen willen we daarbij gebruiken om de waterhuishouding van de site 
te verbeteren door het bouwen van “dijkjes,” rond een wadi of bv. aan de plas van 
IMOMEC, aan de overkant van het EDM. De buffer- en infiltratiecapaciteit stijgt zo, 
zeker die specifieke locatie is hiervoor nog zeer geschikt. We zouden daarbij wel een 
overloop realiseren naar de Miserikbeek aangezien deze, door de vorderingen in het 
masterplan minder water zal krijgen te slikken. Dat maakt dan de cirkel terug rond 
en de natuurlijke functionaliteit van deze beek zeker niet verloren gaat. Hierdoor zijn 
we in staat om waterveilig te bouwen.

Verder zullen we een groot aantal hemelwaterbuffers steken, die we al dan niet kunnen 
vullen vanuit het retentiedak van het poortgebouw. We zien de behoefte niet, omdat 
we reeds de waterhuishouding zeer goed aanpakken met deze dubbel gebufferde 
manier en, indien er meerdere nieuwe gebouwen komen, ook gecoördineerd kan 
geïnfiltreerd worden met de dynamische afvoer. Bovendien willen we het (propere) 
hemelwater van het parkeergebouw ook bufferen in hemelwatertanks, waarbij we de 
verschillende buffers tussen deze gebouwen als communicerende vaten verbinden 
in een hemelwaternet. Dit geeft ons de mogelijkheid om enerzijds erg veel water 
te bufferen (en dat is nodig in drassig gebied) en zo veel mogelijk in te zetten voor 
toiletspoelingen en ander direct gebruik. In het poortgebouw zouden we zelfs opteren 
om een bescheiden ultrafiltratie-installatie met omgekeerde osmose te plaatsen (of in 
variante een keramisch filter) om eigen vers sanitair koud water te produceren in het 
gebouw. Op die manier ontlasten we de site maximaal van wateroverlast en wordt er 
door het quasi volledige waterhergebruik fors bespaard.

Toekomstgericht en veranderingsgericht bouwen
We geloven volop in een circulaire economie en veranderingsgericht bouwen is daar 
een essentieel onderdeel van. Hiervoor hanteren we het lagenmodel van Stewart 
Brand. Het wordt in de circulaire terminologie ook wel de “losmaakbaarheid” 
genoemd. In doorgedreven circulair bewuste economische modellen, kunnen elk van 
deze lagen zelfs een verschillende eigenaar hebben en worden ze niet meer traditioneel 
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afgeschreven. Ze zullen immers altijd een waarde behouden, zij het in de context van 
product-as-a-service of “urban mining.” Hiervoor zitten de technische partners van 
ons consortium met een project in de Green Deal Circulair bouwen.

Het is belangrijk dat we een verschil maken tussen een technische levensduur en 
functionele levensduur (wanneer een product zijn of haar functie niet meer verder 
kan ingezet worden, zoals bij een herinrichting). Veel fabrikanten beginnen hun 
business modellen dan ook te herbekijken en producten als een dienst aan te 
bieden; denk zo maar aan verlichting, liften, etc. … maar zelfs (droog verbindbare) 
bakstenen of andere gevelafwerkingen. Het opent een heel nieuwe manier van 
denken en aanpak ook op vlak van financieringen. We hebben hier reeds ervaring 
en kunnen dus, indien gewenst, steeds meedenken met deze nieuwe financiële 
modellen om de investeringskost te drukken of onder controle te houden zonder 
grote compromissen op het wensenpakket of de behoefteninvulling. In een goede 
circulaire filosofie heeft de structurele laag – naast de site zelf natuurlijk – de langste 
levensduur. Logischerwijs moet deze dan erg doordacht aangepakt worden. Op deze 
aspecten zijn de structurele experts bij ons dan ook al jaren aan het onderzoeken en 
aan het toepassen in de praktijk. Zo maakten we o.a. de publicatie “Robustness of 
Floor Systems due to Post-drilled Holes,” in de proceedings van de 5e internationale 
workshop “Response of Structures Under Extreme Loading (2015).” De experten 
uit ons team staan hiermee aan de wieg van een structuur die maximaal circulair 
inzetbaar is over een zeer lange termijn (> 100 jaren).
Voor het poortgebouw specifiek zien we een duurzame structuur, als een soort 
wervelkolom, met enkel kolommen op de contouren van het gebouw. De “wervels” 
worden gevormd door een kruisbalk uit beton en een ringbalk. De benodigde 

betonnen balken, net zoals de kern, willen we idealiter prefabben en in situ 
“monteren” met schroefbare consoles.  In het poortgebouw hebben we een specifieke 
flexibele layout met het kruis van 10x10m aan de binnenzijde van het gebouw, met 
thermisch geïsoleerde uitschieters voor de terassen. Hier zijn, naast de kern, drie 
zones die ook elk op zich in te delen zijn in vier 5x5m modules. 

Door een doorlopende demontabele en modulaire verhoogde (technieken)vloer, die 
tevens als akoestische laag functioneert, kunnen deze kleine modules afgezonderd 
worden aan de hand van circulair te plaatsen wanden. Geen metalstuds maar 
uitschuifbare (klemmende) metalen stijlen met akoestische isolatie en beplating. 
De beplating heeft eindeloos verschillende karakteristieken en de gewone panelen 
kunnen ook geverfd of zelfs behangen worden. Bijvoorbeeld Juunoo-wanden.

Als we dan kijken naar het aantal mogelijkheden en verschillende configuraties 
kunnen we per verdieping minimaal 3.456 mogelijkheden aanbieden en over de 12 
verdiepingen meer dan een magnitude van 1042, laat ons zeggen, virtueel oneindig 
veel dus. De technieken zijn ook zo ontworpen dat er voor deze mogelijkheden 
quasi geen ingrepen nodig zijn op de technische installaties. Regeltechnisch (in 
software) dienen er wel aanpassingen te gebeuren maar hebben geen impact op de 
materialenkringloop. De opbouw van de structuur en de kratten van het blauwgroene 

retentiedak zorgen ervoor dat et gebouw ook in de hoogte kan groeien, of zelfs 
krimpen. De onderdelen zijn als een mecano monteerbaar en demonteerbaar. De 
betonnen dekken kunnen we in situ gieten of als prefab holle welfsels uitvoeren 
die in de fabriek reeds werden uitgevoerd met betonkernactivering. Aan beiden zijn 
voor- en nadelen en dienen we in een dialoog te bespreken. De aansluitingen om een 
volledig circuit te maken, gebeuren dan ook in de techniekenvloer. Het verbinden 
van de holle welfsels onderling zal in het slechtste geval moeten gebeuren door een 
voegvulling. Dit in nog steeds “demonteerbaar” maar wel zeer arbeidsintensief. In 
het algemeen, los van dit project, proberen we momenteel een alternatief te bedenken 
waarbij we ook met stalen verbindingen kunnen werken. Dergelijke systemen zal 
samen met ons in een masterthesis bestudeerd worden door een bouwkundig student 
van de UHasselt of de KULeuven. We zullen hier in dialoog de voor- en nadelen 
naar voor schuiven. Met de keuze voor een in situ plaat, blijft dezelfde flexibiliteit 
maar kan het materiaal van het segment niet meer rechtstreeks hergebruikt worden.

Bouwen passend in de groene context
Respect voor de groene context willen we houden door de blauwgroene 
retentiedaken, die ervoor zorgen dat ons gebouw klimaatadaptief en -robuust is. En 
hierdoor de biodiversiteit stevig versterkt, samen met de verhoogde dijken van het 
infiltratiebekken. Bovendien willen we ook bewust omgaan met buitenverlichting 
voor het vermijden lichtpollutie die leidt tot nadelige effecten in de biodiversiteit. Met 
een campusbrede visie kan deze verlichting immers “intelligent” gemaakt worden, 
om sociaal veilige plaatsen te ontwerpen, zonder ecologische schade. Denk maar aan 
cameravisie-gebaseerde actieherkenning, gekoppeld aan lichtbeheersystemen. Ons 
ontwerpvoorstel heeft daardoor respect voor de natuur waar het in gebouwd wordt, 
maar is daarbij voldoende herkenbaar om geen vogels zich te pletter laten vliegen. 

Bouwen met duurzame en gezonde materialen
Op materiaalkundig vlak voorzien we milieubewuste, robuuste en duurzame 
materialen met de nodige aandacht voor CO2-voetafdruk in het productieproces en 
de emissie van vluchtige organische stoffen/componenten (VOS/VOC). Immers, 
door weinig emitterende VOS/VOC-materialen te gebruiken, kan de meest 
aangename en vooral gezonde leef- en werkomgeving gecreëerd worden.
Het beton willen we minstens uitvoeren als spreekwoordelijk “groen beton” waarbij 
de grove granulaten vervangen zijn door gebroken oud recuperatiebeton. Hiervoor 
hoeven we geen afwijkingen van de normen te doen, om dezelfde structurele 
eigenschappen te verkrijgen. In dialoog kunnen we eventueel overwegen om over te 

stappen naar geopolymeerbeton waarbij geen cement meer gebruikt wordt. Dankzij 
het andere chemische proces heeft dit soort van beton quasi geen CO2 voetafdruk 
meer. Hiervoor is ondertussen een eerste betoncentrale beschikbaar en dankzij het 
prefabproces ook haalbaar in ons project. Echter dit is een budgettaire kwestie omdat 
dit beton ongeveer 20% duurder is dan standaard.
Wat betreft het staal dat we gebruiken is demonteerbaarheid meer triviaal. We zetten 
immers in op bout- in plaats van lasverbindingen. Om de CO2-voetafdruk van het 
staal te verkleinen wensen we gebruik te maken van “groen staal” (bv. XCarb van 
ArcelorMittal) waarbij geen staal gebruikt wordt uit hoogovens met cokes maar 
waarbij oud schrootijzer gesmolten wordt in elektrische vlamboogovens die gevoed 
worden met zon- en windenergie. Op die manier is de ecologische voetafdruk van de 
productie nog slechts 1/8e. En dit is niet significant duurder omdat het schrootijzer 
betreft. De kwaliteit, zuiverheid en sterkte van het staal blijft daarbij wel hetzelfde.
We willen ook graag vermelden dat we bekend zijn met TOTEM, One Click LCA 
en zelfs SimaPro om ecologische voetafdrukken te becijferen in de verschillende 
fasen van een project. Dat is inderdaad geen verplichting, maar doen we wel vaak 
in de context van duurzaamheidsmeters zoals de GRO.

Stabiliteitprincipes

Cb-21-39_Diepenbeek_Toegangspoort ecocampus_Muoto & Tab 3

Cofraplus220 + 10cm C30/37

Steel beam IPE360, s355

Diagonal, steel, HEB220, s355

Concrete column C30/37,
D50 (top) D90 (bot)

Steel column HEB260, s355

PARKING STRUCTURAL CONCEPTCb-21-39_Diepenbeek_Toegangspoort ecocampus_Muoto & Tab 2

Cofraplus80,18cm C30/37

Concrete beam C30/37 40cmx90cm

Steel beam IPE450, s355

Steel beam, HEA450, s355

Concrete column C30/37 40cmx70cm

Steel column (SHS 400/10), s355

TOTEM TOWER STRUCTURAL CONCEPT

Parkeergebouw:

Poortgebouw:
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 Honorarium
Voor de opgave van ons honorarium met opsplitsing van het ereloon per discipline 
verwijzen we naar het offerteformulier.

 Beheersing projectkost
Een adequate budgetbewaking vinden we een wezenlijk onderdeel van de taken 
van het ontwerpteam. Reeds in wedstrijdfase hebben wij met gehele ontwerpteam 
een uitgebreide elementenraming opgemaakt die we in de fase voorontwerp verder 
willen verfijnen zodat we in het definitief ontwerp niet voor verassingen komen te 
staan. Methodologisch stelt deze gedetailleerde raming in dit vroegtijdig stadium 
ons in staat om, bij gunning, onmiddellijk vrij gedetailleerd met de opdrachtgever 
in overleg te gaan om het beoogde afwerkingsniveau etc. vast te leggen en keuzes 
te finetunen.

Een belangrijke factor in de kostprijs van een project is uiteraard de te realiseren 
oppervlakte. In eerste instantie vinden we het van belang om de juiste oppervlaktes 
vanuit het gevraagde programma om te zetten in een plan, wat we in voorliggend 
wedstrijdontwerp zo accuraat mogelijk getracht hebben te doen. Het is onze bedoeling 
om in de eerste fase van het Voorontwerp het voorgestelde wedstrijdontwerp 
opnieuw te toetsen aan de wensen van de bouwheer (zijn eventuele verschuivingen 
in oppervlaktes en budgetten gewenst tussen poortgebouw, parkeergebouw en 
omgevingsaanleg?) om zo de te realiseren oppervlaktes van de verschillende 
gebouwen te laten kloppen met de budgettaire verwachtingen. Doorheen de hele 
fase Voorontwerp zal het budget gemonitord worden (per discipline) met als doel op 
het einde van deze fase een uitgewerkte detailraming neer te leggen.

Het gegeven dat het bouwteam pas gevormd wordt vanaf de fase Definitief ontwerp 
vinden we positief omwille van verschillende redenen, en zeker ook voor het 
budgetbeheer. Het ontwerp heeft op dat moment een voldoende maturiteit waarbij 
de belangrijkste uitgangspunten op niveau van ontwerp- en materiaalkeuzes reeds 

fase is de belangrijkste fase voor een succesvol bouwteam. In dit stadium is de ‘cost 
of change’ in een optimale verhouding tot de ‘opportunity to change’.

De aannemer: 
- Beoordeelt de uitvoerings- en kostentechnische aspecten van de in het bouwteam 
voorgestelde plannen en voorstellen, en doet indien zinvol voorstellen van één of 
meer alternatieven.
- Voert een actief cost management, is de bewaker van het bouwbudget en stelt een 
gedetailleerde kostencalculatie op.
- Adviseert over kostentechnische optimalisaties van het bouwproject.

De architect:
- Voert een ‘klassieke’ fase definitief ontwerp uit, is m.a.w. ‘penhoudend’, maar 
verwerkt en houdt rekening met de input van de aannemer.
- Toetst haar raming af met de kostencalculatie van de aannemer; overlegt en geeft 
input waar belangrijke verschillen merkbaar zijn zodat beide partijen eens zijn over 
‘product’ en ‘prijs’. 

Om deze fase tot een succes te leiden is het van belang dat er een transparantie 
bestaat over de prijszetting van de aannemer en dat de aannemer (apart) vergoed 
wordt voor de studiekost.

 Fase uitvoeringsontwerp 
 De taken voor architect/ontwerpteam en aannemer lopen grotendeels gelijk 
als in de fase definitief ontwerp. Het verschil bestaat er in dat de architect niet 
alleen penhoudend is. Mits goede afspraken kunnen bijvoorbeeld bepaalde 
uitvoeringsdetails al uitgewerkt worden samen met een uitvoerder of fabrikant. 
(bv. buitenschrijnwerk, prefab elementen,..) Om deze fase tot een succes te 
leiden is het bijkomend van belang dat er een duidelijke takenoverzicht bestaat 
tussen het ontwerpteam en de aannemer met een heldere verdeling van de 
verantwoordelijkheden. Er is een sluitende kostencalculatie van de aannemer op 
het einde van deze fase.

 Fase bouw 
Na een succesvol traject loopt deze fase vlotter. Het ontwerpteam valt terug in de 
rol van een esthetische en kwaliteitscontrole. De aannemer voert (sneller) uit, de 
belangrijkste technische uitvoeringsprincipes zijn allemaal doorgesproken in de 
vorige fase.

in overleg met de bouwheer gemaakt en geraamd zijn. In functie van budgetcontrole 
vragen we de aannemer van bij de start van de fase Definitief ontwerp de detailraming 
van de fase Voorontwerp meteen af te toetsen. Vanaf dat moment zijn wij als 
ontwerpteam samen met de aannemer verantwoordelijk voor het budgetbeheer, we 
zitten samen in de cockpit.

Tijdens het Uitvoeringsontwerp vormt onze kostenbewaking tevens een 
belangrijke schakel in het proces van de kwaliteitscontrole. We sporen elke 
afwijking en vergetelheid op, en merken op waar verduidelijking nodig is in de 
interactie tussen bestek, tekening en meetstaat. Deze opmerkingen verbeteren het 
aanbestedingsdossier en maken het coherent. 

De budgetbewaking gebeurt op permanente wijze doorheen alle fasen van het 
project. Ook worden de wijzigingsvragen van de bouwheer permanent opgevolgd, 
en de consequenties op vlak van budget en planning uitgewerkt, en ter goedkeuring 
voorgelegd. Voor alle variante mogelijkheden en besparingen worden de voor- en 
nadelen opgelijst voor alle betrokken disciplines; en indien relevant wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de investeringskost en de uitbatingskost.

VOORSTEL SAMENWERKING IN BOUWTEAM
 Fase voorontwerp
In de fase voorontwerp wordt het ontwerp verder verfijnd, rekening houdend met 
de wensen en opmerkingen van de opdrachtgever. Het objectief van deze fase 
moet zijn om (in een samenwerking tussen ontwerpteam en opdrachtgever) sterke 
uitgangspunten, een duidelijke beeldkwaliteit en programma van eisen voor de 
diverse deeldisciplines te kunnen bepalen van het ontwerp; vooraleer de aannemer 
mee aan tafel zit.  Het is logisch in deze fase dat de aannemer nog niet betrokken 
is, hij zou zich eerder vervelen als de basisprincipes van het ontwerp nog niet 
vastliggen. Zoals u hopelijk heeft gemerkt is onze architectuur zeer ontvankelijk 
om in een bouwteamformule uit te werken. Ze is gebaseerd op een sterke vormentaal 
met een duidelijke beeldkwaliteit. Het welslagen hangt niet af van bijvoorbeeld 
een specifiek baksteentype of natuursteen die door de architect gewenst is of een 
overmaat aan specifieke esthetische detailleringen waar moeilijk van afgeweken 
kan worden. 

 Na goedkeuring voorontwerp 
Na de afronding en goedkeuring van het voorontwerp neemt de aannemer voor een 
eerste maal kennis van het voorontwerp dat toegelicht wordt door de opdrachtgever 
en het ontwerpteam. (Deze fase kan ook gebeuren met verschillende aannemers die 
in de running zijn voor het binnenhalen van het bouwteamcontract voor de realisatie)

De rol van de architect en opdrachtgever:
- Toelichten van het voorontwerp aan de aannemer met een duidelijk inzicht welke 
verwachtingen belangrijk zijn voor de opdrachtgever en de architect en vast liggen.

De rol van de aannemer zien we hier als volgt:
- Adviseren over de technische haalbaarheid van het project als geheel op het niveau 
van het voorontwerp, m.a.w. zijn er belangrijke risico’s of pijnpunten?
- (schets)ontwerp van de door hem ingebrachte alternatieven opstellen
- Adviseren over de financiële haalbaarheid van het project (is het budget toereikend 
voor het plan?) M.a.w. de aannemer geeft ‘high level’ een go (of no go) waarmee hij 
zich engageert om toe te treden tot het ontwerpteam in de fase definitief ontwerp om 
samen met het ontwerpteam het project verder uit te werken binnen het voorziene 
budget. 

 Fase definitief ontwerp
De opmerkingen van de bouwheer op het voorontwerp en de input van de aannemer 
op het voorontwerp worden meegenomen bij de start van het definitief ontwerp. We 
verwachten een heel actieve rol van de aannemer in deze fase. Vanaf nu zitten we 
samen in de cockpit. De aannemer maakt deel uit van de ontwerpmeetings. Deze 

RAMING TOTAAL

Sloop 103.142 €                                                              
Parkeergebouw 8.629.198 €                                                           
Poortgebouw 13.452.458 €                                                         
Tijdelijke omgevingsaanleg 325.000 €                                                              
Voetgangersbrug 300.000 €                                                              
Infrastructuurwerken 97.755 €                                                                
SUBTOTAAL 22.907.552 €                                                        

Werfinrichting 1.603.529 €                                                           
Onvoorziene kosten 1.145.378 €                                                           

TOTALE BOUWKOST 25.656.459 €                                                        

FINANCIEEL OVERZICHT
 Raming
De raming is opgedeeld volgens de disciplines architectuur, stabiliteit, technieken, 
omgevingsaanleg en infrastructuurwerken. Voor de raming van het onderdeel 
architectuur is vertrokken van het principe van een elementenraming, waarin een 
aantal pakketten of elementen worden uitgezet die een m2 prijs krijgen. Die aanpak 
passen wij vaak toe en heeft ons dan ook voldoende vertrouwen. Bovenop het 
totaal van alle disciplines samen is er een onvoorziene opgenomen van 5%. De 
werfinrichting voor het gehele project, inclusief de sloop, hebben we voorzien op 
7%. Het project ligt in een randstedelijke context, wat ons een voordeel lijkt naar 
financiële haalbaarheid. 

De gedetailleerde ramingen van de verschillende disciplines zijn terug te vinden als 
aparte tabbladen in de Excel met projectparameters.

Financieel overzicht en voorstel samenwerking in bouwteam
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TEAMORGANISATIE
 Teamsamenstelling
De basis van het team is de samenwerking tussen de twee architectenbureaus Muoto 
en Tab Architects. Met deze combinatie tussen beide bureaus koppelen we een zeer 
gedegen en uitgebreide kennis in openbare projecten, hoogbouw én toonaangevende 
architectuur met elkaar.
Het architectenteam is de ‘motor’ achter het ontwerpteam. We gaan niet uit van een 
minimumprestatie - we beseffen dat wat soms een detail lijkt, ook belangrijk kan 
zijn voor het eindresultaat.

We juichen toe dat duurzaamheid een oprechte en belangrijke ambitie is in dit 
project. Daarom hebben dit ontwerp uitgewerkt op dit vlak in een combinatie tussen 
Sweco (duurzaamheid, technieken, EPB, akoestiek) met Dr. Ing. Sammy Rogmans 
(expert in innovatie en duurzaamheid) en Atmos Lab uit Londen, internationaal 
gerenommeerd voor hun duurzaamheidsvisies.
Verder bestaat het team uit Oto Landscape Architecture (landschap) en  
Bollinger-Grohmann (studies stabiliteit) en Vectris (consultant mobiliteit) die in 
onderaanneming van de Tijdelijke Maatschap zullen werken. Deze partijen werden 
geselecteerd op basis van de vele constructieve en aangename samenwerkingen in 
het verleden. De gedrevenheid, ervaring en ruimdenkendheid van deze studiebureaus 
vertaalt zich telkens in aangepaste oplossingen voor specifieke vraagstukken. Samen 
vormen we een hechte kernploeg, die voldoende kennis en logistieke ondersteuning 
heeft om op een professionele manier de wensen van de opdrachtgever tegemoet 
te komen.

 De projectleider 
Het architectenteam duidt een projectleider aan die het project vanaf de studie- en 
ontwerpfase tot en met de uitvoeringsfase coördineert. Tom Debaere, zaakvoerder 
van Tab Architects, zal gedurende het hele traject van dit project optreden als 
projectleider. Als zeer ervaren architect treedt hij op als contactpersoon van het 
volledige ontwerpteam. Hij is op de hoogte van elke beslissing en verzorgt het contact 
en de uitwisseling van informatie tussen alle betrokken actoren. Hij organiseert 
op geregelde tijdstippen projectteamvergaderingen tussen de opdrachtgever en het 
ontwerpteam. Gedurende de studie- en ontwerpfase coördineert hij de informatie 
tussen het architectenteam en de studiebureaus en plant de ontwerpvergaderingen. 
De projectarchitect wordt bijgestaan door de andere architecten/zaakvoerders binnen 
het architectenteam, Yves Moreau (zaakvoeder Muoto), Gilles Delalex (zaakvoerder 
Muoto) en Bert Bultereys (zaakvoerder Tab Architects), die samen als de kerncel 
ontwerp overleggen en de projectmedewerkers (de ontwerpcel) op dagelijkse basis 
ondersteunen. Deze continue betrokkenheid van de zaakvoerders is essentieel in ons 
samenwerkingsmodel.

 De ontwerpcel
Het ontwerp komt tot stand in een nauwe samenwerking tussen Muoto en Tab 
Architects. Bij gunning van de opdracht zal er meteen een ontwerpcel (projectbureau) 
samengesteld worden met één projectleider en medewerkers uit beide bureaus. 
Deze ontwerpcel staat onder continue begeleiding van de zaakvoerders van beide 
bureaus. Er wordt met de cel en de zaakvoerders één tot meerdere keren per week 
samengekomen (naargelang de nood) om te ontwerpen en beslissingen te nemen. 
Niet allen fysiek, maar ook in the cloud maken we een ‘centrale cel’ op waar alle 
documenten te vinden zijn voor alle betrokken partijen (inclusief opdrachtgever). 
Deze manier van werken heeft in het verleden reeds zijn sterkte bewezen. 

In een iteratief wisselwerking¬straject worden ideeën tussen de kantoren afgetoetst 
en wordt de multidisciplinaire input (duurzaamheid, speciale tech¬nieken, stabiliteit, 
akoestiek…) verwerkt tot een geïntegreerde ontwerpaanpak die de complexiteit 
van het project op een heldere manier onderzoekt en vormgeeft. De combinatie 
van de bureauvisies van Muoto en Tab, én de aanwezigheid van Tab Architects als 
plaatselijk architectenbureau met gedegen kennis in complexe dossiers garandeert 
het eindresultaat. 

In tegenstelling tot de klassieke tweedeling tussen een ontwerpend en uitvoerend 
architect, waar opdrachtgevers vaak uitsluitend contact hebben met een uitvoerend 
architect, is ons meer collegiale, collaboratieve model in staat om intellectuele 
kritiek, design uitmuntendheid en gedetailleerde technische kennis te leveren in 
elk stadium. Onze teamstructuur is ontwikkeld om één team te vormen met rollen 
en verantwoordelijkheden verdeeld over beide kantoren. De organisatie van de 
respectievelijke teams in de twee kantoren biedt gelijkwaardigheid van autoriteit 
op elk niveau, wat een effectieve communicatie tussen het team en met betrekking 
tot de bredere organisatie van het project mogelijk maakt. 
De samenwerking tussen beide kantoren is dus gebaseerd op het principe van de 
open dialoog. Door elkaar kritisch te bevragen, naar elkaar te luisteren en samen 
oplossingen te zoeken, kunnen we de nodige synergiën vinden om elkaars ambities 
te realiseren en een project als dit naar een hoger niveau te tillen. Het voordeel 
voor de opdrachtgever bestaat er vooral in dat die zich geen zorgen hoeft te maken 
over taakverdelingen tussen samenwerkende bureaus. Er is één nieuw samengesteld 
projectbureau die de juiste kennis samenbrengt.

 Garanties op een vlotte samenwerking met de Opdrachtgever en 
 alle betrokken partijen
Een aantal elementen, waartoe we ons als ontwerpteam engageren, zijn volgens ons 
belangrijk om tot een goede samenwerking te komen voor deze opdracht:
- Het aanstellen van één enkel aanspreekpunt (SPOC) voor de projectcoördinatie 
tussen de teamleden en de opdrachtgever is hierin essentieel. Tom Debaere, 
de zaakvoerder van Tab Architects, zal bij dit project gedurende het hele traject 
optreden als SPOC en zal ook binnen het team het aanspreekpunt vormen en de 
coördinerende rol op zich nemen.
- Intensief betrekken van de opdrachtgever als deel van het ontwerpteam door een 
directe, persoonlijke communicatie.
- Eenduidige en sterke communicatielijnen doorheen het traject. Kennis en ervaring 
met projectcommunicatie, interne communicatie en gezamenlijke communicatie 
tussen verschillende bouwpartners en belanghebbenden / stakeholders.  
- Opstellen van een gedetailleerde werkplanning die nauwgezet opgevolgd wordt en 
zo nodig geactualiseerd wordt. 
- Creëren van betrokkenheid van de buurt en alle stakeholders van de Ecocampus.
- Projectmanagement met een monitoring van de driehoek Kwaliteit – Timing – 
Budget doorheen het volledige traject.
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VISIE OP HET PROCES
 Procesverloop
Een goed projectbeheer en procesverloop start met een goed ontwerp. Hierin wordt 
de basis gelegd voor een gestroomlijnd en vlot project. Door al in wedstrijdontwerp 
intensief samen te werken met de ingenieurs leggen wij een ontwerp voor dat al 
voldoende geïntegreerd is, maar ons inziens ook heel bouwbaar en bevattelijk is.

Ons team beschikt over de noodzakelijke middelen om het project onmiddellijk te 
kunnen opstarten na gunning (mei 2022) met een volledig team, dat zich inzet om 
de uitvoering vanaf september 2025 te kunnen laten starten. We schrijven ons in in 
de voorgestelde overall indicatieve projectplanning die is meegegeven in het verslag 
van de 2e briefing. We hebben deze planning in detail geanalyseerd, en deze is voor 
ons realistisch. 
Om de garantie te bieden dat de timing van het project in elke fase gerespecteerd 
zal worden wordt in de voorgestelde globale planning (vogelperspectief) 
belangrijke mijlpalen benoemd en wordt deze globale planning bij aanvang van 
elke fase verder gedetailleerd per ontwerpfase (kikvorsperspectief). Dit wordt in 
elke projectteamvergadering opgevolgd.

Voorontwerp (8 maanden)
. Voorstel planning: we stellen een ritme voor van driewekelijkse projectteam- en 
ontwerpteamvergaderingen. Uit ervaring weten we dat dit goed werkt omdat er 
voldoende tijd en ruimte is voor grondig ontwerpend onderzoek en productie.
Week 1: ontwerpteamvergadering/workshop: intern met de verschillende partners
Week 2: productiewerk
Week 3: projectteamvergadering: vergadering/presentatiemoment tussen 
ontwerpteam en bouwheer

. Een belangrijk onderdeel in het Voorontwerp is vooral een intensieve en vlotte 
initiatieperiode waarbij we samen met de opdrachtgever het juiste basisschema 
kunnen bepalen in relatie tot de budgettaire keuzes.

. Opvallend in de voorgestelde planning is dat de fase Voorontwerp heel erg lang 
duurt (8 maanden), zeker in vergelijking met gelijkaardige openbare projecten van 
dezelfde schaal. We zijn van mening dat dit bepaalde risico’s inhoudt, namelijk dat 
er heel lang gewerkt wordt voor er effectieve beslissingen officieel bevestigd en 
goedgekeurd worden. Om een gestroomlijnd en efficiënt ontwerpproces te kunnen 
garanderen stellen we voor om de fase Voorontwerp op te splitsen in 2 deelfases: fase 
Voorlopig Voorontwerp (VVO) en fase Definitief Voorontwerp (DVO). We stellen 
voor om de fase Voorontwerp van 8 maanden als volgt onder te verdelen:
- Voorlopig Voorontwerp (VVO): 3 maanden
- Goedkeuring bouwheer VVO: 1 maand
- Definitief Voorontwerp (DVO): 3 maanden
- Goedkeuring DVO: 1 maand

Elke (deel)fase wordt afgesloten met een mijlpaalvergadering. In een 
mijlpaalvergadering stelt het ontwerpteam de status van het project voor en worden 
op het hoogste niveau (stuurgroep/directieniveau) beslissingen genomen die 
volgen uit vraagstellingen die in de workshops en projectteamvergaderingen aan 
bod gekomen zijn. Op die manier kunnen ontwerpkeuzes die noodzakelijk zijn om 
op verder te werken halfweg het Voorontwerp bevestigd worden. Ook belangrijke 
ontwerpvraagstukken en opmerkingen van de Bouwheer kunnen tijdig gedetecteerd 
worden om verder aan te pakken in de volgende fase.

. Wij engageren ons als ontwerpteam om de adviezen van stedenbouw, brandweer, 
toegankelijkheid en andere diensten reeds in te winnen vanaf halfweg de fase 
Voorlopig Voorontwerp met als doel de impact van alle randvoorwaarden snel in 
kaart te hebben en opgelost te hebben tegen het einde van de fase Voorontwerp.

Definitief Ontwerp (4 maanden)
. Voorstel planning: een ritme voor van driewekelijkse projectteam- en 
ontwerpteamvergaderingen.

Visie op het proces en de teamsamenstelling
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. Een belangrijk onderdeel in het Definitief Ontwerp is het snel aftoetsen van de 
raming Voorontwerp door de aannemer in Bouwteam.
. Tijdens deze fase zal sterk ingezet worden op het optimaliseren (budgettair, 
technisch, …) en definitief vastleggen van het project in overleg met de aannemer 
en bouwheer. 

Uitvoeringsontwerp (4 maanden)
. Voorstel planning: in deze fase is het ritme van vergaderingen tussen bouwheer 
en bouwteam minder intens. De nadruk ligt hier op productiewerk door het gehele 
bouwteam (uitvoeringstekeningen, details, bestek, …). We stellen in deze fase 
voor om maandelijkse projectteamvergaderingen te organiseren waarbij telkens de 
principes van de grote ‘blokken’ van het uitvoeringsdossier toegelicht en besproken 
worden: ruwbouw, stabiliteit, technieken, gevelsluitingen, binnenafwerking, …

 Projectstructuur ontwerpproces
Om in elke fase tot een goed resultaat te komen is communicatie met de opdrachtgever 
voor het projectteam onontbeerlijk. Het doel van deze uitwisselingsmomenten 
is om het verschil te maken. Intensief overleg moet toelaten om verschillende 
ontwerpopties af te toetsen. Een dergelijke houding is cruciaal om een conceptueel 
en technisch/financieel sterk project te realiseren.  
Doorheen het proces verandert het overleg van vorm, van deelnemers en van 
onderwerp. Gebaseerd op overlegmomenten uit vergelijkbare projecten stellen we 
drie soorten van vergaderingen voor, elk met een specifiek objectief en op voorhand 
bepaalde participanten: projectteamvergaderingen, mijlpaalvergaderingen en 
workshops. Deze vergaderstructuur is een aanzet en kan uiteraard verfijnd worden 
in functie van de specifieke wensen van de opdrachtgever.  In principe kan deze 
vergaderstructuur aangehouden worden in alle fases van het project. Elke fase wordt 
formeel afgesloten met een document, een beslissing  of een goedkeuring. Deze 
stapsgewijze aanpak is fundamenteel voor een goede beheersing van het ontwerp- 
en bouwproces.
Deze werkmethodiek hebben we reeds volledig in detail uitgeschreven en passen 
we ook toe in al onze projecten. Indien gewenst kunnen we dit verder in detail 
toelichten.

 Visie op de werfopvolging
Ieder lid van ons ontwerpteam heeft ruime ervaring in het opvolgen en managen van 
openbare projecten van middelgrote en grote schaal.  Onze ambitie is het ontzorgen 
van de opdrachtgever én het voorkomen van uitvoeringsproblemen. 

In samenspraak met de opdrachtgever kan de organisatie- en vergaderstructuur van 
het ontwerpproces doorvertaald worden naar de fase uitvoering (werfopvolging). 
Deze methodiek heeft reeds zijn kwaliteiten bewezen. In deze fase spreken we 
dan van werfvergaderingen, werkvergaderingen en bestuursvergaderingen (bv. 
maandelijks). In de recurrente werfvergaderingen wordt de 3-hoek van het werfbeheer 
gemonitord: kwaliteit, timing (planning) en financieel. In de werkvergaderingen 
wordt afzonderlijk ingegaan op specifieke materies (bv. detaillering gevel), dit laat 
toe om de aannemer zich te laten vergezellen van zijn onderaannemer of vanuit het 
architectenteam de meest geschikte persoon af te vaardigen. De conclusies van deze 
meetings komen in de werfvergaderingen. Bestuursvergaderingen moeten toelaten 
op directieniveau tussen alle partijen (opdrachtgever, aannemer, ontwerpteam) op 
een aantal momenten (bv. vooraf bepaalde kritische milestones) objectief de stand 
van de werf (kwaliteit / timing / budget) te monitoren, te beoordelen en bij te sturen.  

 Kwaliteitscontrole
Het feit dat we samen met de aannemer in één bouwteam zitten weerhoudt ons 
niet om ons te engageren om wekelijks op de werf de controle van de werken uit 
te voeren. Onze bevindingen, opmerkingen, voorstellen of suggesties in verband 
met de uitvoering der werken zullen worden besproken tijdens de wekelijkse 
werfvergadering en opgenomen in het werfverslag.

We stellen voor om de werfmonitoring en de controle van de werken door alle 
partijen van het bouwteam te laten gebeuren door middel van daartoe geschikte 

software zoals Letsbuild (voorheen Aproplan). Met deze software worden alle 
werfgerelateerde zaken en documenten verzameld in de Cloud waar ze in real time 
raadpleegbaar zijn voor alle betrokken partijen (inclusief opdrachtgever). Dit maakt 
een continue monitoring van de administratieve afhandeling en het nazicht van de 
werken mogelijk.

 BIM
Alle leden van het ontwerpteam hebben (uitgebreide) ervaring met het werken in 
BIM.  Sweco werkt al sinds 2008 bij alle complexe bouwprojecten met behulp van 
Building Information Management en heeft een voortrekkersrol op het vlak van 
BIM in het landschap van multidisciplinaire studiebureaus. Bollinger-Grohmann 
werkt eveneens al meer dan 10 jaar lang al zijn (internationale) projecten volledig 
uit in BIM. Tab Architects past  het gebruik van BIM doet bij de uitwerking van zijn 
recente uitvoeringsdossiers: Joods Museum Brussel, evenementensite Diksmuide, 
groepswoningbouwproject in Antwerpen,…
Om te komen tot een kwalitatief BIM-proces zal een BIM-procesmanager aangesteld 
worden die, naast de coördinatie van alle BIM gerelateerde zaken tussen de 
verschillende partijen van het bouwteam, ook fungeert als enig aanspreekpunt (spoc) 
voor de opdrachtgever. Heel wat BIM projecten lopen mis door het ontbreken van 
duidelijke afspraken, gebrekkige communicatie, verschillend verwachtingspatroon, 
beperkte kennis,... Daarom stellen we voor dit project een BIM-protocol en een 
BIM-uitvoeringsplan op en dit in samenspraak met alle betrokken partners en de 
opdrachtgever. Dit is de garantie voor een goed BIM verhaal. Ons BIM protocol 
is gebaseerd op de principes van het Nationaal referentiedocument voor gebouwen 
opgesteld (juni 2019) door het  Technisch Comité BIM & ICT, in samenwerking met 
de Cluster BIM. Het WTCB heeft een referentieprotocol en een referentiedocument 
voor een BIM-uitvoeringsplan uitgewerkt om de projectpartners bij het consequent 
opstellen van deze documenten te ondersteunen. 

 - Het BIM-protocol is een contractueel document met afspraken en verwachtingen 
rond BIM dat bĳ de start van het Definitief Ontwerp (wanneer het bouwteam 
gevormd wordt met de aannemer) door alle projectpartners ondertekend wordt.
- Het BIM-uitvoeringsplan is een aanvulling op het BIM-protocol en omschrĳft hoe 
de afspraken uit het BIM-protocol in de praktĳk uitgevoerd worden.
-  BIM-model ler ingsafspraken:  document  dat  omschri j f t  hoe een 
bouwinformatiemodel idealiter opgebouwd dient te worden  (WTCB/ BIM cluster).
- Als BIM-modelleersoftware zullen alle leden van het bouwteam Autodesk Revit 
gebruiken. We stellen voor om BIM360 te gebruiken als uitwisselingsplatform voor 
alle documenten tussen de verschillende partners in de Cloud.

 Procesbereidheid
Zoals ons conceptueel werk tot nu toe hopelijk aantoont, delen onze praktijken een 
verlangen om te werken vanuit sterke, heldere en direct begrijpbare ideeën die zich 
in hun context inpassen en die bijdragen aan de bredere ambities van hun omgeving. 
We geloven in de dingen die we voorstellen, maar we gebruiken die ook als een 
middel om te komen tot een gemeenschappelijk begrepen en gedeelde basis voor 
discussie. We staan open en beschikbaar voor interpretatie en kritiek. In die zin is 
de keuze voor een wedstrijdontwerp geen keuze voor een voldragen eindresultaat, 
vanwege het ontbreken van de noodzakelijke terugkoppeling met de opdrachtgever, 
maar de keuze voor een sterk concept.
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