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Campussen zijn de hotspots van de hedendaagse kenniseconomie. Ook de 
campus van Diepenbeek stopt zich niet weg in de periferie, maar maakt deel 
uit van een groter stedelijk geheel tussen Hasselt en Genk. Deze geïntegreerde 
stedelijke campus is een plek van waarde. Niet alleen voor studenten, maar 
ook voor bedrijven, omwonenden en de steden zelf. Het is een dynamisch 
stuk stad waar kennis, talent en ondernemerschap alle ruimte krijgen zich 
te ontplooien en te werken aan een duurzame toekomst. De campus van de 
toekomst is een living lab.

De ontwikkeling van de toegangszone kan hierin een belangrijke bijdrage 
leveren door de rol op te nemen van intermediaire schakel en ondersteunende 
infrastructuur van synergieën. Het project dient zich te integreren in een 
context zoals die vandaag is, maar dient tegelijk in staat te zijn om zich in te 
passen in het educatieve en socio-economische perspectief van morgen. Er 
moet voldoende aandacht zijn voor flexibiliteit om groeivragen op te vangen, 
om nieuwe invullingen mogelijk te maken en om een evoluerende identiteit 
van de campus te ondersteunen.

De toegangspoort moet de capaciteit hebben om ruimte, activiteiten 
en mensen op zo’n manier te verzamelen dat de positieve effecten van 
samenwerking maximaal worden gestimuleerd. Een hybride (infra)structuur 
biedt mogelijkheden, te begrijpen als een complex met gestapelde functies, 
met complementair gebruik van ruimte en met shared services (circulatie, 
dienstfuncties en energie-, materiaal- en waterhuishouding). Maar vooral 
dient het project ruimte te creëren van en voor de campus en haar omgeving, 
een plek voor activiteiten en ontmoeting, voor inspiratie en beleving. Een plek 
die activeert en waar de leegtes – zo typerend voor het campusmodel – de 
ruimte vullen. Een plek die het concept van de ecocampus in- en uitademt 
door de omgeving en de stedelijke context er op een natuurlijke manier bij te 
betrekken. De UHasselt, de UCLL, de PXL, de KUL, de bedrijven van de Health 
and Research Campus, maar ook naburige steden en gemeenten (Genk, 
Hasselt, Diepenbeek), bedrijven en bewoners zijn hier niet te begrijpen als 
latente gebruikers, maar zijn potentiële meerwaarde-creëerders.
Ter hoogte van de toegangszone komen verschillende aspecten van het 
masterplan samen (de groene rand, het campusleven en het wetenschapspark 
1 en de cluster Bioville). De combinatie van deze aspecten biedt opportuniteiten 
om de toegangszone als een plek te ontwikkelen waar een wisselwerking kan 
gestimuleerd worden tussen verschillende fysieke en functionele dragers.

CONTEXT
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O N Z E K E R H E D E N  V A N 
V A N D A A G  O M Z E T T E N  I N  E E N 
O N T W E R P S T R A T E G I E  V O O R  M O R G E N

Vandaag zijn er op de campus verschillende studies uitgevoerd of lopende 
die betrekking hebben op de toegangszone: het masterplan van de campus, 
de opportuniteitsstudie van de toegangszone, de ontwikkelingsvisie van de 
Health Campus, het beeldkwaliteitsplan, het traject voor de Spartacuslijnen, 
de ontsluiting van het parkeergebouw, de verkeerstelling,… Sommige studies 
beperken zich tot een specifiek domein, andere zijn door voortschrijdend 
inzicht niet meer actueel. Alle studies leveren een waardevolle bijdrage tot 
de visie op de toegangspoort, geen enkele biedt echter een geïntegreerd en 
eenduidig antwoord op de verkeers- en groenblauwe infrastructuur op het 
maaiveld.  Welk traject zal de Spartacuslijn of trambus precies volgen? Hoe zal 
de Miezerikbeek meanderen? Komt er een Hollands complex en welke impact 
heeft dit op de verkeersafwikkelinig? Hoe zal de Campusboulevard eruit zien? 
Waar zal het derde gebouw komen en welke functies zal het herbergen? Maar 
ook, wanneer zullen deze projecten gerealiseerd worden en in welke volgorde?

Ook op gebouwniveau is het nog niet duidelijk hoe het gebruik en de noden 
in de toekomst zullen evolueren. De gezondheidssector evolueert snel, 
waardoor veranderingsgericht bouwen een evidente keuze is. De hub van 
de toegangspoort laat bovendien heel wat activiteiten toe in functie van 
uitwisselingen en ontmoetingen voor stakeholders van binnen en buiten de 
campus. De vraag om een variant scenario uit te werken voor het poortgebouw 
is in dat opzicht relevant. Ook voor het parkeergebouw wordt gevraagd een 
uitbreiding (optopping) te voorzien voor andere functies (bvb kantoren) wat 
een ruimtelijke en structurele flexibiliteit vraagt. Eén ding is op dit moment 
zeker: er wordt ervan uitgegaan dat het parkeergebouw niet van functie zal 
veranderen en blijvend parkeergebouw zal zijn. Het voorstel zal bijgevolg in 
staat moeten zijn om aanpassingen op te vangen na de bouwfase, maar ook 
gedurende het ontwerpproces. Een intensief overleg met de opdrachtgever en 
met de potentiële aannemer(s) en een flexibele ontwerp- en bouwmethodiek 
zijn daarom primordiaal.

E E N  V E E R K R A C H T I G  M O D E L

Eerder dan een ontwerpvoorstel, bieden we een ontwerpstrategie aan. 
Planvorming is vaak doordrongen van het creëren van permanente structuren; 
het bedenken en uitvoeren van een bepaald eindbeeld. Hierdoor verliezen 
plekken aan flexibiliteit en experimenteermogelijkheden. Bovendien krijgen 
de uiteindelijke gebruikers louter een rol als consument van de plek. Terwijl 
zij eigenlijk de producent zouden moeten zijn, diegene die richting geeft aan 
de plek. We kiezen er daarom voor het permanente karakter (gedeeltelijk) te 
reduceren zodat er ruimte ontstaat waarbinnen de plek zichzelf kan blijven 
heruitvinden en inspelen op komende veranderingen en actuele uitdagingen.

We verkennen de duurzaamheid van de ruimtelijke structuur. Duurzaamheid 
wordt gedefinieerd als robuustheid, aanpasbaarheid en tijdloosheid. Het 
resultaat is een veerkrachtige drager die flexibiliteit in de toekomst mogelijk 
maakt: op schaal van de context, van het gebouw en van het bouwkundig 
element. 

Situering opportuniteitsstudie

Wegen Knooppunt ‘De Collector’
Spartacus lijn 2 Boulevard Waterwegen
Boulevard (Bus) Health campus Groengebied
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2 E E N  G E B O U W  –  E E N  B R U G  –  E E N 
G E B O U W  ( -  E E N  B R U G  –  E E N 
G E B O U W )

Ons voorstel baseert zich op de schakeling van twee (of drie) gebouwen en 
een (of meerdere) brugsequentie(s). Samen vormen ze een geheel, maar elk 
deel heeft zijn eigen identiteit en structurele logica. Ruimtelijk vertellen ze een 
gemeenschappelijk verhaal, maar bouwtechnisch en qua inplanting zijn ze niet 
afhankelijk van elkaar. Het is geen gesamtkunstwerk, maar een open structure. 
Deze logica houdt het project niet vast in een keurslijf, laat verschillende in-
plantingsscenario’s toe en biedt ademruimte om tijdens het ontwerpproces 
de gebouwen af te stemmen op nieuwe inzichten met betrekking tot de we-
genisaanleg en het landschap. 

E C O - H U B

We behouden de gelaagde opbouw uit de opportuniteitsstudie, gebaseerd op 
de principes van de eco-campus uit het masterplan.

De combinatie van deze lagen creëert een eco-hub: een schakel in het netwerk 
van campusinfrastructuren die door de samenvoeging interessante synergieën 
veroorzaakt. Het is een plek waar activiteiten, multimodale knooppunten, col-
lectieve voorzieningen en groeninfrastructuren elkaar vinden. Een plek die 
verbindt. De eco-hub als infrastructuur heeft volgens ons meer kans om een 
duurzame identitaire poort naar de campus te worden dan een gebouw met 
een iconische vorm. De hub is de poort.

Water & overstromingen natuur & ecologie campusleven duurzame mobiliteit
campusgebouwen

studentenhuisveting

V E R B I N D E N D E  I N F R A S T R U C T U R E N

De gemotoriseerde toegang tot de campus, met de wegeninfrastructuur, de 
aftakkingen naar de Universiteitslaan, naar het parkeergebouw en de rotonde, 
snijdt als een mes door de campus. Ze scheidt de campuslobben van de Health 
Campus van elkaar en isoleert vnl het Wetenschapspark I van de rest van de 
campus. Deze noodzakelijke infrastructuur druist in tegen het idee van een 
campus die inzet op verbondenheid, maar vormt naast een sociale barrière 
ook een barrière voor ecologische corridors en een coherente groenblauwe 
infrastructuur tussen het zuiden en het noorden. Water en vegetatie en heb-
ben ook een verbindende rol tussen de gebouwen van de toegangszone en 
de campus. Ze zijn in staat eenheid te creëren in een campus van individuele 
gebouwen. Door het landschap als een verbindende factor te begrijpen, en van 
de (voor)tuinen van elk gebouw landschappen te maken, wordt onderhoud 
vervangen door landschapsbeheer, worden kosten gedrukt en wordt de ecolo-
gische waarde verhoogd.   

campusboulevard MET PUBLIEKE PLATFORMENdeelcampussen MET LOBBENSTRUCTUUR

mobiliteit EN PARKEERFACILITEITEN
wegeninfrastructuur: Tractebel

wegeninfrastructuur: Maker

wegeninfrastructuur: Agence Ter

groenblauwe infrastructuur



O O 4 2 0 2  T O E G A N G S P O O R T  E C O C A M P U S  D I E P E N B E E K
MAKER - LAVA  - Ney  - Heedfeld - BuroLandschap  - Daidalos - GHW



O O 4 2 0 2  T O E G A N G S P O O R T  E C O C A M P U S  D I E P E N B E E K
MAKER - LAVA  - Ney  - Heedfeld - BuroLandschap  - Daidalos - GHW

V E R B I N D I N G  V A N  H E T  C A M P U S L E V E N
E E N  B R U G  E N  P U B L I E K E  P L A T F O R M E N

Het poortgebouw en het parkeergebouw bevinden zich op de as van de 
Campusboulevard. Ondanks de nabijheid van de toegang, bevindt de zone 
van Wetenschapspark I, waar het poortgebouw zal gesitueerd worden, zich 
vandaag zowel fysiek als mentaal geïsoleerd in een uithoek van de campus. 
De aanwezigheid van de rotonde verbetert de bereikbaarheid van deze lob 
voor de zwakke gebruiker van de campus niet. De brug op niveau +7m wordt 
een belangrijk verbindingselement tussen beide zijden van de Health Campus, 
maar ook op het maaiveld, waar zich het publieke campusleven afspeelt, 
dient aandacht geschonken te worden aan deze relatie. We denken dat het 
doortrekken van de as van de campusboulevard tot in het Wetenschapspark 
I deze lob meer zal betrekken bij het campusleven. Het poortgebouw zal 
hierdoor ook meer geënt worden op een figuur die deel uitmaakt van het 
groter geheel.
Ter hoogte van de aansluiting met de (as van de) Campusboulevard voorzien 
we bij elk van de gebouwen een publiek platform (zie Beeldkwaliteitsplan). 
Zowel bij het poortgebouw als het parkeergebouw is dit platform gekoppeld 
aan de toegangen tot de gebouwen, aan een knooppunt met verticale 
circulatie die leidt naar de brug en aan functies die intensiteit, ontmoeting en 
uitwisseling stimuleren. Het platform wordt, behalve als parvis, ook gebruikt 
als terras van de aanliggende coffee corner en broodjeszaak, respectievelijk 
van het poortgebouw en het parkeergebouw. 

De Campusboulevard met platformen en de brug faciliteren een hoger doel 
dan enkel een fysieke verbinding: het samenbrengen van mensen door het 
introduceren van ontmoetingsplekken. 

V E R B I N D I N G  V A N  D E  G R O E N E 
I N F R A S T R U C T U U R :  E E N  G R O E N E 
O M W A L L I N G  E N  B O M E N R I J E N

Eigen aan de campus is de groene gevel langs de Universiteitslaan. Deze 
waardevolle natuurlijke buffer maakt een belangrijk deel uit van de ecocampus. 
In het zuiden, tussen de Bouwcampus en de Health Campus wordt deze groene 
zone nog intensiever en waardevoller. De groene corridor heeft de potentie 
om zich te versterken naar het noorden tot aan de Miezerikvijvers. Voor 
haar ecologische waarde in de eerste plaats, maar ook haar unique selling 
proposition. De groene omwalling is het beeld van de campus vooraleer ze 
betreden wordt (en het beeld dat blijft hangen bij het verlaten van de campus).
De toegang is een opening in de omwalling. 1/1000
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Behalve de bebossing, vinden we ter hoogte van de toegangszone ook een 
decennia-oude ontdubbelde bomenrij terug waartussen zich de ontsluiting 
tot het af te breken gebouw van  Biomed en de huidige parking van de 
zuidelijke Health Campus bevindt. Deze meer dan 30m hoge beuken zijn te 
waardevol om te rooien. Het behoud van deze bomen wordt in het ontwerp 
meegenomen. De bomenrijen hebben ook een verbindende functie: 
functioneel, voor de ontsluiting van de parking in fase 1 en voor het tracé 
van het fietspad in de toekomst; ruimtelijk, als groene intermediaire ruimte 
tussen het parkeergebouw en de zuidelijke Health Campus; en ecologisch, als 
transversale corridor tussen de bebossing en de Campusboulevard. 
De bomenrij maakt deel uit van het concept om de doorwaadbaarheid tussen 
de groene bebossing aan de Universiteitslaan en de Campusboulevard te 
verwezenlijken. 

V E R B I N D I N G  V A N  D E  B L A U W E 
I N F R A S T R U C T U U R :  D E  M I E Z E R I K B E E K 
E N  W A T E R P L A T F O R M E N

Ruimte voor water en de hermeandering van de beken nemen een belangrijke 
plaats in in het masterplan. Ook voor de Miezerikbeek, die de site van noord 
naar zuid kruist, dient gezocht te worden naar oplossingen om te hermeanderen 
en ruimte te geven aan de oevers om op een natuurlijke manier waterberging 
te voorzien. 

N I E U W E  C E N T R A L I T E I T E N

Het masterplan genereert met de Campusboulevard en de Corridor twee 
nieuwe centraliteiten. Het zijn de toekomstige sociale condensatoren van de 
campus. Dankzij deze lineaire verbindingen worden de individuele gebouwen 
aan elkaar gerijgd. In een verspreid campusmodel (zoals dat van Diepenbeek) 
hebben geconcentreerde centraliteiten zoals bij  historische centra weinig zin. 
Satellietcentra, verspreid over de campus en gekoppeld aan de campuslobben, 
kunnen meer draagvlak creëren. 

Ook ter hoogte van de toegangszone pretenderen we geen eenduidig centrum 
na te streven. De aanwezigheid van de wegeninfrastructuur verhindert dit 
bovendien. De drie gebouwen beschouwen we als satellietcentra, gekoppeld 
aan hun respectievelijke lobben. Toch zien we ze niet los van elkaar. Het zijn 
de verbindende infrastructuren die synergieën tussen de gebouwen mogelijk 
maken.      

H U B  I S  P O O R T 
M E T  V E R S C H I L L E N D E  G E Z I C H T E N

Binnen deze nieuwe centraliteiten willen we de toegangszone zien als een 
poort met verschillende gezichten. Niet alleen bij het binnenkomen is de hub 
beeldbepalend, maar ook vanuit de Campusboulevard, voor de gebruiker 
die reeds op de campus is. De poortfunctie is behalve de brug waar men 
onderdoor circuleert, ook de plek van waaruit men de campus gaat beleven en 
gebruiken. Als multimodaal knooppunt is het een schakel in de mobiliteit van 
de campus en als combinatie van twee (of drie) gebouwen is het de toegang 
tot de respectievelijke campuslobben en de aansluiting op de verbindende 
infrastructuren. 

De natuurlijke waterinfrastructuur mag zich echter niet beperken tot de 
Miezerikbeek alleen. Natuurlijke waterpartijen en wadi’s kunnen van de 
ecocampus behalve een groene ook een watercampus maken. Het zijn 
waterzones waar het overtollige regenwater van de gebouwen, de brug 
en de wegenis kan gebufferd worden en die, door de connectie met de 
Miezerikbeek, mee kunnen helpen aan de waterberging van de beken en 
de overstromingsproblematiek van de campus. De bijhorende vegetaties en 
soortenrijkdom zijn een opportuniteit om de gelaagdheid en de biodiversiteit 
op de campus te versterken en te verbeteren.

Naar analogie met de Campusboulevard en de publieke platformen die erop 
geënt zijn, begrijpen we de waterpartijen als waterplatformen, geënt op 
de Miezerikbeek. Een concept dat ook doorgetrokken kan worden voor de 
Stiemerbeek en de Demer.

1:50



O O 4 2 0 2  T O E G A N G S P O O R T  E C O C A M P U S  D I E P E N B E E K
MAKER - LAVA  - Ney  - Heedfeld - BuroLandschap  - Daidalos - GHW

V I J F  S C H I J V E N

Het gebouw is opgevat als een juxtapositie van vijf verticale schijven. Samen 
vormen ze “une machine à expérimenter”, waarbij twee kernen een louter 
technische, infrastructurele en structurele functie hebben, twee schijven (de 
corpus en de torenvleugel) een vrij plan hebben voor respectievelijk grotere 
en kleinere programma’s en een vijfde schijf, de actieve gevel, die het midden 
houdt tussen infrastructuur en programma en tussen publiek en privaat 
domein.  

K e r n e n

In de kernen worden de technische ruimtes en dienstruimtes van het 
gebouw geconcentreerd. Kern A bevat een grote technische schacht voor de 
luchtgroepen (zie ook technische installaties) en ruimte voor bergingen. Kern 
B bevat een omsloten trappenhal, sanitaire voorzieningen en ingebouwde 
kasten voor kitchenettes en copy corners voor de kantoren of technische 
voorzieningen (water, elektriciteit, data) voor de demo- en polyvalente ruimtes. 
Beide kernen zijn voorzien van een lift. De lift in kern A heeft een directere 
relatie met de brug, de lift in kern B met de hal en de foyer.

 Beide zijn toegankelijk voor personeel. Ook al stellen we geen duidelijke 
hiërarchie voorop in het gebruik, zal de lift van kern A voornamelijk door de 
bezoekers gebruikt worden (in relatie met de hal, de foyer, het auditorium 
en de torenvleugel). Kern B neemt door de ontsluiting aan de noordzijde de 
functie van goederenlift op, voor het verticaal transport van materiaal naar de 
demoruimtes. Deze lift kan ook dienst doen als brandweerlift.

C o r p u s

Het corpus biedt met gestapelde open plateaus van ca 16,5m x 16,5m de 
mogelijkheid om grote ruimtes te creëren, zij het voor demo’s, voor polyvalent 
gebruik, voor kantoren of voor vergaderingen.

T o r e n v l e u g e l

Sinds de covidpandemie zal onze manier van werken en studeren drastisch 
veranderen. De werk- en studeerplek zal niet langer één locatie, maar een heel 
ecosysteem zijn. Dat zal bestaan uit thuiswerkopties, een werkplek met een 
reeks ontmoetingsruimtes van verschillende grootte en gedeelde faciliteiten, 
lokale hubs, coffeeshops en co-workingruimten. Mensen zullen werken hoe en 
waar ze willen, afhankelijk van hun taken, stemming en activiteiten. 

De torenvleugel biedt de mogelijkheid om deze nieuwe werkvormen op te 
nemen. De gestapelde ruimtes kunnen op een onafhankelijke manier van 
de rest van het gebouw ingenomen worden. Ze zijn geconnecteerd met de 
campusboulevard, met de hal en met de verticale circulatie van het gebouw. 
Toegangscontrole belet buitenstaanders de privatere corpus-ruimtes te 
betreden. In de plannen zijn de kantoren en vergaderzalen geconcentreerd op 
eenzelfde niveau, volgens de vraag in het bestek, maar deze zouden volgens een 
meer ad hoc gebruik evengoed in de torenvleugel gehuisvest kunnen worden. 
Vandaag zijn deze ruimtes voorzien voor de Health Campus, maar op termijn 

zouden ze evengoed dienst kunnen doen als tijdelijk leslokaal, workshop- of 
vergaderruimte van de universiteiten of van externe bedrijven of instanties.
Een gang tussen de noord- en zuidgevel ontsluit de ruimtes, maar doet ook 
dienst als ontmoetingsplek voor spontane gesprekken aan de kitchenette of 
de copy corner.

A c t i e v e  g e v e l

In tegenstelling tot de torenvleugel, die ook als een intermediair, een soort 
tussenschakel tussen het publiek domein en het gebouw, kan functioneren, 
is de actieve gevel een buitenruimte. Ze kan beschouwd worden als een 
infrastructuur van zowel de campus als het gebouw. Het is een infrastructuur 
die dankzij haar intermediaire functie een zekere onafhankelijkheid krijgt: 
zo zijn de actieve gevel (en de achterliggende functies) toegankelijk vanuit 
het openbaar domein en de brug zonder het gebouw te betreden. De gevel 
functioneert op schaal van het poortgebouw, maar is anderzijds ook het 
uithangbord voor de campus en bepaalt dus de uitstraling van de campus naar 
de buitenwereld toe. De gevel bevat naast de verticale circulatieruimtes ook 
een panoramisch uitkijkplatform en technische voorzieningen zoals energie-
productie d.m.v. zonnepanelen, het reservoir voor regenwaterrecuperatie 
en ventilatie-kanalen. Tegen de structuur en de betonnen wand van kern A 
worden vogelkasten, bijenhotels en vlinderhuisjes geplaatst in directe relatie 
met de vegetatie die zich voor het gebouw bevindt.

De gevel wordt gebruikt als billboard. De Campus wordt vanuit de hoogte, 
boven de kruinen, aangekondigd bij het binnenrijden. 

V I J F  D I M E N S I E S

Verdichting en hybridisatie zijn belangrijke factoren die de eco-campus bepalen. 
Programma’s dienen gecombineerd te worden in 5 dimensies: de ruimte 
optimaal benutten (d1 en d2), stapelen in hoogte (d3), programma’s schakelen 
in de tijd (d4) en ruimtes delen (d5). De combinatie van gestapelde open 
vloerniveaus en hyper-functionele kernen laat een efficiënt ruimtegebruik toe. 
De compositie met alternerend served (corpus en torenvleugel) en servant 
(kernen en actieve gevel) ruimtes biedt de mogelijkheid om de served ruimtes 
op een onafhankelijke manier te gebruiken. Een congres kan plaats vinden op 
niveaus +1 en +2 tegelijkertijd met brainstormsessies in de torenvleugel, de 
montage van demo-ruimtes in de corpus en een receptie in het restaurant. 
De functies en ruimtes worden in het gebouw samengebracht zonder dat 
de ene de andere hindert. Een afgestemde toegangscontrole thv de kernen 
faciliteert het gelijktijdig gebruik. Het laat eveneens toe bepaalde delen van 
het gebouw in te nemen terwijl andere delen afgesloten zijn, bvb voor gebruik 
na de kantooruren. 
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Het poortgebouw zet in op een rationele stapeling van slimme “dozen” die haar 
gebruikers en functies kunnen overleven. De onderzoeks- en bedrijfswereld is 
een dynamisch gebeuren, meer dan ooit in de gezondheidssector. Hierbij is de 
hiërarchie in de opbouw van het gebouw van fundamenteel belang.  

Bij de implementatie van de structuur, de technische installaties en de 
architectuur beogen we oplossingen die compatibel zijn met maatschappelijke 
veranderingen en verschillende gebruikspatronen op korte en lange termijn. Er 
wordt ingezet op modulatie, prefabricatie en standaardisatie, waarbij gefocust 
wordt op het minimaliseren van de LCC. 

We zoeken naar een bouwbaar minimum, een intelligente drager die 
aanpasbaarheid van het programma en (uit)wisseling van materialen en 
technieken toelaat. Dit minimum vertaalt zich in een structuur, een technische 
infrastructuur (leidingenschachten) en een bouwschil, de drie elementen van 

een gebouw met de grootste levenscyclus. De drager wordt verder aangevuld 
met architecturale elementen zoals binnenwanden en -schrijnwerk, vloeren, 
plafonds, enz. 

S C E N A R I O ’ S  O P  S C H A A L  V A N  H E T  G E B O U W 
E N  O P  S C H A A L  V A N  D E  M O D U L E

Het gebouw is modulair opgevat. Met een gridmaat van 5,5m x 5,5m kunnen 
ruimtes geschakeld worden van ca 30m2, 60m2, 90m2, 50m2, 100m2, 150m2,… 
in functie van het programma. De modulaire opbouw laat uitwisselbaarheid van 
de functies toe. Verschillende scenario’s zijn m.a.w. mogelijk op verschillende 
schaalniveaus: op schaal van de module en op schaal van het gebouw. 

vergaderruimte 590m²  (16l)  ipv 600m²  (16l)
kantoorruimte  650m²  (9l)  ipv 650m²  (9l)
polyvalente ruimte 546m²  (9l)  ipv 650m²  (9l)
demoruimte  472m²  (11l)  ipv 300m²  (11l)

  
  2258m²   2200m²

aula /foyer/onthaal 300m²
cafetaria/coffecorner 236m²
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D E  D R I E  O N D E R S T E  B O U W L A G E N

De introductie van de brug betekent een ontdubbeling van het maaiveld. De 
ontdubbeling impliceert een interactie tussen het  niveau 0.00 (het gelijkvloers) 
en het niveau +7.00 (niveau +2). We maken van deze opsplitsing gebruik om 
deze drie bouwlagen als een gestapelde publieke ruimte te zien. In deze 
bouwlagen bevinden zich het auditorium, het restaurant, de coffee corner, 
sanitaire voorzieningen en vergaderzalen. Het onthaal geeft uit op het publieke 
platform, dat tevens dienst doet als terras van de coffee corner. Een spiltrap in 
de gevel leidt de bezoeker naar de dubbelhoge foyer die toegang geeft tot het 
lage niveau van het auditorium en doorsteekt naar een mezzanine-niveau met 
vergaderruimtes. Het auditorium is ook rechtstreeks toegankelijk op het hoge 
niveau via de brug en de actieve gevelstructuur. 

Het restaurant bevindt zich op het gelijkvloers en kan zowel afzonderlijk als in 
combinatie met het auditorium gebruikt worden. Het terras bevindt zich op 
het zuiden, beschermd van de zon door de brug, beschermd van de weg door 
bomen en aangesloten op het fietsnetwerk.

De vergaderruimtes zijn een complementaire meerwaarde voor het auditorium 
en het restaurant: ze kunnen bij congressen of evenementen gebruikt 
worden voor brainstormsessies, workshops en voor overlegmomenten. 
Deze vergaderruimtes zijn ook geschikt voor externe gebruikers door hun 
positionering in deze hoge sokkel.

Sanitair voor deze publieke functies is geconcentreerd op het gelijkvloers.
De brug en het gelijkvloers worden aan de buitenzijde met elkaar verbonden 
door een trap die aansluit op de kop van de brug en op het publieke platform 
voor het gebouw. Zo wordt de brug een tentakel met een directe relatie tot de 
Campusboulevard.  
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P L U S - V E R D I E P I N G

De bouwsector wordt vandaag geconfronteerd met een onzekere situatie 
waarin er geen vat is op leveringstermijnen, op prijzen van materialen en 
energievoorzieningen en op de beschikbaarheid van personeel. De komende 
jaren zal dit vermoedelijk niet veranderen. We willen hier met ons voorstel op 
inspelen door de negende verdieping met een minimum aan middelen een 
maximum aan meerwaarde en vrijheid te genereren. Het is een verdieping die 
buiten het programma van eisen valt, maar die volgens ons opportuniteiten 
biedt als we het gebouw binnen een bredere context zien. In functie van de 
beschikbare middelen kan ze gebruikt worden als overdekte buitenruimte, als 
terras met een panoramisch zicht op de campus, bereikbaar voor het personeel 
en/of bezoekers via de actieve gevel of de kernen. Ze kan ook gebruikt worden 
als binnenruimte, als bar met terras, als aula voor de universiteiten of voor 
congressen, als polyvalente ruimte, of als expositieruimte. 

In ons voorstel en in de raming is ze toegevoegd als binnenruimte. Indien zou 
blijken dat de prijzen blijven stijgen, blijft de optie om dit niveau alsnog niet uit 
te voeren of kan enkel de dakplaat en het overdekte terras uitgevoerd worden. 
De modulaire opbouw van de gevel laat ook toe om in een tweede fase deze 
verdieping als binnenruimte uit te voeren. Deze strategie is mogelijk dankzij 
het werken in bouwteam, waardoor snel en efficiënt geschakeld kan worden.

S C E N A R I O  M E T  G R O T E R  A U D I T O R I U M

In het bestek wordt een auditorium voor 150 tot 200 personen gevraagd. In 
het basisscenario geeft het auditorium plaats aan 157 personen. Indien er 
gekozen zou worden voor een maximale capaciteit, hebben we een scenario 
uitgewerkt waarbij het auditorium de volledige breedte van het gebouw 
inneemt. De ingenomen ruimtes door de uitbreiding van het auditorium 
kunnen gecompenseerd worden door op de 9de verdieping programma 
toe te voegen. Dit scenario kan overwogen worden in samenspraak met de 
opdrachtgever en de gebruikers tijdens de ontwerpfase.
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B O U W S C H I L 

De eisen waaraan een bouwschil moet voldoen veranderen op regelmatigere 
basis dan 50 jaar geleden en we weten vandaag niet hoe de bouwschil er 
binnen 50 jaar zal moeten uitzien. Akoestische en isolatie-eisen verstrengen 
,materialen degraderen, technieken maken steeds meer deel uit van de gevel 
(zonwering, ventilatie, energieproductie, enz.) en stadsdelen fluctueren 
in steeds kortere termijnen (met veranderende functies en invullingen tot 
gevolg). We kunnen m.a.w. stellen dat de kans bestaat dat een bouwschil die 
vandaag gemaakt wordt volgens hedendaagse eisen, binnen tien jaar obsoleet 
is. Een vermindering van de economische, comfort-en functionele waarde van 
(relatief recente) gebouwen is het gevolg. Wij zijn van mening dat de bouwschil 
één van de belangrijkste circulaire uitdagingen is voor de toekomst. 

G E L A A G D E  O P B O U W

Om de flexibiliteit van de gevel te verhogen, kiezen we bewust voor een niet-
structurele bouwschil. De bouwschil kent een gelaagde opbouw, bestaande 
uit drie lagen: een primair pakket, dat de isolatiewaarde, de water- en 
de luchtdichtheid en de brandveiligheid garandeert en twee secundaire 
pakketten, één aan de binnenzijde en één de buitenzijde. De primaire laag is 
standaard voor alle ruimtes van het gebouw, de secundaire lagen zijn op maat 
van de aanpalende ruimte. De secundaire lagen hebben gebruikelijk meer 
behoefte aan onderhoud en aanpassingen en kennen bijgevolg een kleinere 
levenscyclus dan de primaire laag. Ze zijn ook het meest toegankelijk (aan de 
binnen- respectievelijk buitenzijde).

D e  p r i m a i r e  l a a g

Het primair pakket is het resultaat van een doorgedreven standaardisatie en 
prefabricatie. Het bestaat uit een geïsoleerde houtskeletwand, opgevuld met 
performante rotswolisolatie en aan elke zijde voorzien van een beplating. De 
modulaire opbouw laat die deze panelen in het atelier te prefabriceren. Na 
de plaatsing van het buitenschrijnwerk, kan het geheel op korte tijd volledig 
water- en winddicht gezet worden. 

D e  s e c u n d a i r e  b i n n e n l a a g

In de afwerkingsfase wordt aan de binnenzijde een (geïsoleerde) 
leidingenspouw toegevoegd. Door de droge constructie is deze laag makkelijk 
aanpasbaar en (de)monteerbaar. Aangezien de water- en de luchtdichtheid 
gegarandeerd wordt door de primaire laag, bestaat met de leidingenspouw 
alle vrijheid om aanpassingen door te voeren (in de isolatie, in de technieken, 
in de afwerking,…). Door de variabelen aan de binnenzijde te voorzien, kan 
elke ruimte een afzonderlijke bouwschilsamenstelling hebben, op maat van 
de grootte, de functie, de oriëntatie,… van de ruimtes, wat de efficiëntie in 
ruimte-, energie- en materiaalgebruik vergroot.  Deze componenten worden 
in mindere mate voorbereid in het atelier maar zijn door hun hanteerbaarheid 
en gebruiksgemak eenvoudig en zonder kraanwerken te plaatsen. De 
gestandaardiseerde dimensionering maakt dat de onderdelen uitwisselbaar 
zijn.

D e  s e c u n d a i r e  b u i t e n l a a g

Het gevelpakket bestaat uit houten gevelbekleding of buitenschrijnwerk en een 
voorzetgevel. Het hout is FSC en is behandeld door middel van impregnatie om 
aan de eisen van de nieuw te publiceren brandnorm te voldoen (klasse B-s3, 
d1 voor hoogbouw).

De gevel wordt omhuld en beschermd door een bioklimatische huid, vervaardigd 
uit een open passerelle (type laufer-roosters) en een lichte verticale stalen 
structuur die frequent voorkomt in geïndustrialiseerde serresystemen. De 
horizontale lamellen hebben verschillende functies: ze bevatten in het zuiden 
en het oosten fotovoltaïsche panelen voor de opwekking van hernieuwbare 
energie, ze beschermen de houten gevel van weersinvloeden en ze regelen 
de zontoetreding en de ventilatie. Door automatisatie van de lamellen wordt 
de binnentemperatuur op natuurlijke wijze verbeterd. In de winter door ze te 
sluiten en de zonnewarmte te capteren, in de zomer door ze te openen en 
te ventileren met koelere lucht dankzij de vegetatie van de omgeving en de 
plantenbakken in de gevel.

Waar geen fotovoltaïsche panelen worden geplaatst, bestaan de lamellen uit 
transparant hout of bioplastics. Beide materialen maken deel uit van innovatief 
onderzoek naar vervanging van glas door economisch en ecologisch efficiëntere 
materialen. Ze zijn duurzamer, sterker, lichter in gewicht, versplinteren niet en 
zijn biodgradeerbaar of composteerbaar. Transparant hout wordt behandeld 
tot een oxiderend bad op kamertemperatuur dat het vrijwel niet meer 
zichtbaar maakt. Het hout wordt vervolgens bewerkt met een synthetisch 
polymeer, waardoor een product ontstaat dat bijna transparant is. Bioplastics 
zijn gemaakt van biomassa of organische stoffen of biodegradeerbare oliën. 

De passerelles zijn niet alleen een thermische, maar ook een natuurlijke 
bufferzone. De beplanting op de passerelles is een groene overgangszone 
tussen de natuur van de campus en het gebouw en helpt mee het akoestisch 
comfort te verhogen.  De passerelles zijn eveneens een middel om de gevels 
bereikbaar te maken voor onderhoud en het reinigen van de raampartijen.

Verschillende universiteiten op de campus van Diepenbeek doen 
vandaag onderzoek naar zonnepanelen, duurzame energiesystemen, 
groenvoorzieningen toepasbaar op gevels of bioplastics. De bioklimatische 
huid kan een laboratorium worden van deze onderzoeken en tegelijkertijd 
een billboard zijn voor de campus. Hiermee kunnen ook synergieën tussen 
verschillende onderzoeksinstellingen, tussen de lobben van de campus en 
tussen de gezondheidssector en de bouwsector kenbaar gemaakt worden. 
De ontmoetingen van kennis, talent en bedrijfsleven worden hierdoor 
gestimuleerd. 

Het geheel draagt bij tot het beeld van de toegangspoort tot de eco-campus, 
op ecologisch én sociaal-educatief vlak
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M A T E R I A L E N

Voor de structuur kiezen we voor een mineraal materiaal met een hoge 
thermische inertie en een lange levensduur en voor de gevel en invullingen 
voor materialen met een geringe milieu-impact, waarbij wij voorrang geven 
aan het gebruik van materialen van organische of gerecycleerde oorsprong en 
droge bouwsystemen die omkeerbaar en herbruikbaar zijn.

Binnen de context van een veranderingsgerichte opbouw wordt de 
implementatie van een strategie voorzien die voor het volledige gebouw 
toepasbaar is. Hiervoor worden systeemoplossingen voor scheidingswanden, 
plafonds, vloeren, technische installaties,…, toegepast, die aanpasbaar zijn, 
opgebouwd zijn met omkeerbare en low-tech verbindingen en gemaakt zijn 
van duurzame en herbruikbare materialen. Specifieke toepassingen, op maat 
van de gebruiker en de ruimte,  worden gegenereerd in een modulair, flexibel 
en generisch systeem.
Deze systeemoplossingen dienen als basis voor volgende bouw- of 
verbouwingswerken in het gebouw. Componenten kunnen op deze manier 
gecombineerd en uitgewisseld worden, wat de efficiëntie van het beheer 
(onderhoud, herstellingen, aankoop) verhoogt. De milieu-impact van de 
werken zal aanzienlijk verminderen, maar ook de financiële impact op termijn 
(minder verbruiks- en onderhoudskosten).

B I N N E N W A N D E N  E N  - A F W E R K I N G E N : 
K I T - O F - P A R T S

Voor de gesloten binnenwanden, de secundaire binnenlaag van de gevel en de 
beglaasde binnenwanden willen we ons baseren op het “kit-of-parts”-principe. 
Dit is een ontwerpconcept dat vertrekt van robuuste, polyvalente, compatibele 
en hanteerbare bouwcomponenten, net zoals een meccano. Die componenten 
zijn gevormd volgens een reeks maatprincipes en op een omkeerbare manier 
geassembleerd. Dit optimaliseert hun productie- en bouwproces, vergemakke-
lijkt hun opslag en verhoogt hun potentieel voor hergebruik. Het doel van deze 
systemen is niet alleen om oplossingen te standaardiseren door middel van 
eenvoudige modulariteit, maar vooral om de mogelijkheden voor hergebruik 
te verhogen door een maximalisering van de compatibiliteit.

De wanden worden als casco-elementen geconcipieerd. Zoals een casco 
ruimte, vertrekken we van een dragende (modulaire) structuur en wordt de in-
vulling afgewerkt naargelang de technische eisen (akoestiek, openingen, licht, 
incorporatie van technieken, brandveiligheid, stootvastheid,…), het budget en 
de esthetische eisen.

Het resultaat is een catalogus van componenten, bestaande uit profielen, 
verbindingselementen en invulelementen. 

Het ontwerpteam heeft hiervoor expertise opgebouwd in verschillende pro-
jecten (voor ZNA en voor de VUB). De structuur bestaat in deze projecten uit 
geëxtrudeerde aluminium profielen die als een meccano in elkaar worden 
gezet of uit telescopische systeemwanden. In het eerste geval wordt de beplat-
ing zichtbaar mechanisch gebout met behulp van hamerbouten en moeren in 
de sleuven van de profielen, of wordt de beglazing met L-vormige glaslatten 
in de sleuven vastgezet. In het tweede geval wordt de beplating d.m.v. vel-
crostrips en een kliksysteem droog en onzichtbaar bevestigd aan de achter-
liggende structuur. Om de wanden akoestisch performant te maken, wordt tus-
sen de profielen rotswol voorzien en worden de regels akoestisch ontkoppeld 
van de structuur.
  
De catalogus resulteert in een gebouw dat als een materialenbank is geconcip-
ieerd. De materialenbank is een bibliotheek van materialen die een identiteit 
hebben en gedocumenteerd zijn. Deze worden uiteindelijk toegevoegd in het 
as-built dossier.
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S T R U C T U U R  E N  S T A B I L I T E I T

Ook het ontwerp van de structuur van de gebouwen is opgevat om veranderin-
gen in de context op te vangen. Een efficiënte structuur met logische opbouw 
en het gebruik van de juiste materialen op de juiste plaats laten een wisse-
lende bezetting toe, zonder de bouwkost op te drijven. 

Het plan van het poortgebouw wordt gekenmerkt door twee kernen met 
dezelfde lengte als de breedte van het gebouw. De tussenafstand tussen de 
kernen bedraagt 16.5 m. Deze twee volumes zorgen zowel voor het grootste 
deel van de verticale lastendaling als voor de horizontale stabiliteit. 

Door inwendige dragende elementen zoals kolommen, wanden en balken tus-
sen de kernen te vermijden, kan een maximale flexibiliteit van de ruimte ge-
waarborgd worden. Een dergelijke structuur laat ook eenvoudig toekomstige 
wijzigingen van technische kanalen en installaties toe. 

Voor de vloerplaten is er is gekozen voor een duurzame, goedkope beton-
structuur met een hoge thermische inertie, die rechtstreeks bijdraagt tot het 
passieve comfort van het gebouw. De hoeveelheid beton is geoptimaliseerd 
in functie van de overspanning (60cm voor de corpus, 34cm voor de toren-
vleugel). De vloerplaten worden voornamelijk gerealiseerd met welfsels. De 
voorspanning in de welfsels laat grote overspanningen zonder tussensteun-
punten toe. Om trillingsproblemen bij dergelijke overspanningen te vermijden, 
wordt een dikkere druklaag voorzien die de eigenfrequentie voldoende ver-
hoogt. 

De vloerplaten met kleine of gehelde overspanningen worden ter plaatse 
gestort. De thermische massa van de vloerplaten wordt ingezet voor betonk-
ernactivering.

In de gevel worden 14 stalen kolommen voorzien.

Aangezien de welfsels in het corpus in één richting dragen (van kern naar kern), 
bestaat de mogelijkheid om dubbelhoge ruimtes te voorzien, indien de func-
ties dit vereisen. In het bestek is deze vraag niet expliciet gesteld, maar we kun-
nen ons inbeelden dat voor bepaalde demo- of polyvalente ruimtes grotere en 
hogere ruimtes aangewezen zijn. 

De vereiste brandweerstand van R120 wordt gehaald door een voldoende 
betondekking op de betonelementen en een brandwerende zwelverf op de 
stalen elementen. 
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T E C H N I S C H E  I N S T A L L A T I E S

P L U G  &  P L A Y

Dat comforteisen veranderen is van alle tijden. Technische installaties worden 
frequent onderworpen aan strengere eisen, zij het om technische, akoes-
tische, thermische of bouwtechnische redenen. Ventilatiesystemen, licht- en 
energiebronnen, data-aansluitingen, watervoorzieningen, verwarmingssyste-
men,… hebben een levensduur die vaak veel korter is dan de levensduur van 
het gebouw. Deze voorzieningen moeten dus ten allen tijde bereikbaar zijn 
voor aanpassing, onderhoud en ten slotte vervanging. De veranderingsgerich-
theid van de ruimte-indelingen dient hierbij in rekening gebracht te worden, 
waardoor de ontwikkeling van een eerder statisch gegeven (een schacht of 
een installatie) dat gecombineerd wordt met een aanpasbaar karakter een 
uitdaging wordt. Zoals een plug & play feature, zijn de technische installaties 
geïntegreerd in een coherente, open structuur, wat leidt tot meer efficiëntie 
en gebruiksgemak, ontzorging, lagere kosten en meer uitbreidings- en inbrei-
dingsmogelijkheden, waardoor toekomstige, alternatieve toepassingen mo-
gelijk worden.

G E S T A P E L D E  I N S T A L L A T I E S

In kern A is een grote verticale schacht voorzien over de volledige hoogte van 
het gebouw. In deze schacht worden de luchtgroepen gestapeld, aangevuld 
met patchkasten, ALSB,… De open verticale koker maakt een flexibel en ef-
ficiënt ruimtegebruik mogelijk: de installaties kunnen onafhankelijk van de pei-
len van de gebouwniveaus gestapeld worden en kanalen worden gereduceerd 
door de nabijheid van de gebruiksruimtes. De toegankelijkheid van de schacht 
kan aanvullend via de buitenterrassen van de actieve gevel voorzien worden. 
Interne vloerniveaus, opgebouwd uit stalen liggers met laufer-roosters, worden 
tussen de kernwanden gemonteerd om de toestellen op af te steunen en de 
toegankelijkheid te verzekeren. 

Door de installaties verticaal te stapelen en ze niet horizontaal op een niveau 
onder te brengen, vermijden we de bouw van een kelderverdieping (af te 
raden omwille van de drassige ondergrond) of dat er waardevolle bouw- en 
daklagen gehypothekeerd worden. 

W A R M T E -  E N  K O U D E P R O D U C T I E

- Er zal verwarmd en gekoeld worden op basis van een bodem/wa-
ter-warmtepomp/ijswatermachine met een dubbel koelcircuit voor een ver-
hoogde redundantie van de warmte- en koudeopwekking.

- De warmtepomp/ijswatermachine is van het 6-pijps type, hetgeen 
wil zeggen dat men niet alleen bijkomend zal kunnen koelen, maar ook geli-
jktijdig zal kunnen verwarmen en koelen waarbij in dit laatste geval maximaal 
gebruik kan gemaakt worden van warmterecuperatie. Deze installaties worden 
gecombineerd met een BEO-veld (Boorgat Energie Opslag --> gesloten aard-
sondecircuit). Het BEO-veld is een geothermische installatie die in het stook-
seizoen warmte en in het koelseizoen koude levert aan de warmtepomp/ijswa-
termachine, m.a.w. ’s winters wordt warmte en ’s zomers koude uit de bodem 
onttrokken. Het gemiddeld jaarrendement van deze warmtepompinstallatie 
ligt aanzienlijk hoger dan het rendement van een lucht/water-warmtepomp, 
waardoor het aandeel aan hernieuwbare energie in deze constellatie bedui-
dend hoger ligt. 

- T.b.v. de productie van sanitair warm water wordt een kleine boost-
erwarmtepomp (water/water-warmtepomp) voorzien die het verwarmingswa-
ter afkomstig van de basiswarmtepomp verder opwarmt tot hoge temperatuur.

W A R M T E -  E N  K O U D E V E R D E L I N G

In functie van de flexibiliteit van het gebouw zijn de hydraulische installaties 
zodanig geconcipieerd dat per verdieping dezelfde hoofdverwarmings- en 
hoofdkoelleidingen voorzien zijn (zowel voor de linker als de rechter zone). De 
diameters van deze leidingen zijn voldoende groot om per verdieping om het 
even welke lokaalfuncties te kunnen combineren zonder dat de basisinstallat-
ies dienen gewijzigd te worden. De betonkernactivering wordt in het volledige 
gebouw voorzien waarbij elke kring apart zal kunnen ingeregeld worden op 
basis van de aan de ruimte toegekende functie.

HYDRAULISCH PRINCIPESCHEMA

AERAULISCH PRINCIPESCHEMA

V E N T I L A T I E

Teneinde het gebouw te kunnen ventileren conform de vigerende wetgeving 
wordt gebruik gemaakt van een 7-tal luchtgroepen, zijnde:

luchtgroep keuken (+/- 5.000 m³/h):

- aparte pulsie- en extractiegroep --> zonder warmterecuperatie
- luchtverdeling: via inductiedampkap en wervelroosters
- lucht wordt i.f.v. buitentemperatuur verwarmd of gekoeld
- debiet wordt gestuurd i.f.v. stand van dampkap en aanwezige CO2-concentratie
- geschikt voor nachtkoeling (free-cooling)

luchtgroep auditorium (+/- 6.250 m³/h):

- voorzien van warmterecuperatie onder vorm warmtewiel (type adsorptiewiel)
- voorzien van mengkast t.b.v. CO2-ventilatie
- luchtverdeling: verdringingsroosters (pulsie) geïntegreerd in de gradins (t.h.v. de  
 stoelen) en centrale extractiepunten (m.b.v. muurroosters) verspreid over de ruimte
- lucht wordt i.f.v. gewenste omgevingstemperatuur verwarmd of gekoeld
- geschikt voor nachtkoeling (free-cooling)

BEO-VELD

zomer

winter

luchtgroep overige ruimten niveaus 0, +1, +2 (+/- 9.600 m³/h),+3, +4, +5, +6, 
+7, +8 (+/- 11.550 m³/h), +9 (+/- 5.000 m³/h):

- voorzien van warmterecuperatie onder vorm van warmtewiel (type adsorptiewiel)
- luchtverdeling: m.b.v. wervelrooster of verdringingsroosters met geïntegreerde jet 
 straalelementen
- lucht wordt i.f.v. buitentemperatuur verwarmd of gekoeld
- debiet wordt gestuurd i.f.v. aanwezige CO2-concentratie
- geschikt voor nachtkoeling (free-cooling)

In functie van de flexibiliteit van het gebouw zijn de aeraulische installaties 
zodanig geconcipieerd dat per verdieping dezelfde hoofdpulsie- en hoofdex-
tractiekanalen voorzien zijn (zowel voor de linker als de rechter zone). De di-
ameters van deze luchtkanalen zijn voldoende groot om per verdieping om het 
even welke lokaalfuncties te kunnen combineren zonder dat de basisinstallat-
ies dienen gewijzigd te worden.

A U T O M A T I S C H E  R E G E L I N G

De automatische sturing van de hvac-installaties wordt verwezenlijkt door een 
vrij programmeerbare DDC-regeling. Deze overkoepelende regeling voor alle 
hydraulische en aeraulische installaties maakt gebruik van een gebouwenbe-
heersysteem teneinde de installaties makkelijk van op afstand te beheren, te 
monitoren en desgevallend bij te sturen.

H E R N I E U W B A R E  E N E R G I E

Het door de EPB-regelgeving opgelegde minimum aandeel aan hernieuwbare 
energie wordt gehaald door het aanwenden van: warmtepompen (bodem/wa-
ter --> zie hierboven) en PV-panelen voor de productie van elektriciteit.

S A N I T A I R  K O U D  W A T E R

Om een globaal duurzaam concept te realiseren, dient het sanitair waterver-
bruik beperkt te worden. Dit wordt gerealiseerd door:
- de toiletten te voorzien van spaartoetsen
- de toiletten en douches aan te sluiten op regenwater; ook de irriga 
 tie van de beplanting in de gevel gebeurt met gerecupereerd regen 
 water
- de waterkranen t.h.v. (hand)wastafels te voorzien van enerzijds een  
 debietbegrenzer of bruismondstuk en anderzijds automatische aan- 
 uitschakelaars
- de douchekoppen te voorzien van enerzijds een debietbegrenzer  
 en anderzijds een automatische uitschakeling

S A N I T A I R  W A R M  W A T E R

T.b.v. de doucheruimten wordt sanitair warm water geproduceerd m.b.v. een 
booster warmtepomp (water/water). Het is zaak dat de productie, opslag en 
verdeling van sanitair warm water te allen tijde voldoet aan de wet m.b.t. le-
gionellose, m.a.w. de installaties voor sanitair warm water dienen conform te 
zijn aan de legionella-wetgeving. De temperatuur van het opgeslagen en circu-
lerende sanitair warm water zal altijd hoger zijn dan 55°C teneinde mogelijke 
legionellabroeihaarden in de kiem te smoren.

V E R L I C H T I N G

De verlichting in het volledige gebouw zal ontworpen worden op basis van 
armaturen met led-technologie. Deze armaturen zullen zodanig gekozen en 
gedimensioneerd worden dat de gewenste verlichtingssterkte, de juiste licht-
spreiding en een gunstige UGR-waarde bekomen zullen worden.

L I F T I N S T A L L A T I E S

De liftinstallaties zullen van het Gearless-type zijn met frequentie gestuurde 
motoren. Dit type van lift werkt op basis van een rechtstreekse aandrijving 
(zonder reductiekast) en zorgt voor een beperkt energieverbruik.

S T R U C T U U R  E N  T E C H N I E K E N  Z I J N 
C O M P L E M E N T A I R  I N  F U N C T I E  V A N 
E E N  M A X I M A L E  F L E X I B I L I T E I T

Dankzij kolommen- en balkenloze ruimtes kunnen technische installaties vrij en 
zonder structurele hindernissen verlopen in de verhoogde vloer en tegen het 
structureel plafond. Behalve elektriciteit, verlopen technische leidingen via de 
technische vloer, wat deze heel toegankelijke maken. 

De afwezigheid van verlaagde plafonds laat toe om makkelijk aan de beka-
beling te kunnen en elementen tegen het structurele plafond te bevestigen 
zonder verstevigingen (bvb stopcontacten en datapunten voor bvb projecties, 
onderzoeks- of loeplampen, rolbruggen,… 

Het resultaat is een open drager die de vrijheid biedt om invullingen op maat 
van de gebruiker te voorzien.
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K L I M A A T G E V E L

1. Groendak: als onderdeel van de verticale stapeling van 
 vegetatie en meerwaarde op het ecosysteem en de
 biodiversiteit van de campus. Het groendak is een   
 thermische buffer en zorgt voor regenwaterberging.

2. Regenwaterrecuperatie: voor de irrigatie van de beplanting  in 
 de gevel en voor hergebruik voor toiletten, douches en   
 onderhoudskranen.

3. Lamellen in voorzetgevel zuid en oost: voor energie-  
 productie (PV panelen), als zonwering, als bescherming   
 van de houten gevel, als klimaatgevel, met regeling van   
 natuurlijke ventilatie en zontoetreding. In de winter worden  
 de lamellen gesloten en wordt de warmte gecapteerd, in 
 de zomer gaan ze open en ontstaat een natuurlijke   
 ventilatiestroom (die door de aanwezigheid van de vegetatie  
 in de omgeving en in de gevel gekoeld wordt).

4. Betonkernactivering: de structurele vloerplaten worden   
 ingezet voor betonkernactivering en voorziet zowel voor   
 verwarming als koeling van het gebouw.

5. Verhoogde vloeren: hindernisvrije verhoogde vloeren   
 voor vrij en aanpasbaar verloop en comfortabele toegang tot  
 de technische leidingen.

6. Gevelvegetatie: In combinatie met de vegetatie rond   
 het gebouw en de klimaatgevel reguleert de gevelvegetatie   
 de temperatuur en de luchtvochtigheid van de ruimtes. Ook  
 dragen ze bij tot de perceptie van het gebouw (zowel van   
 buiten als van binnen).

7. Voorzetgevel: zie 3. De lichte structuur van de voorzetgevel   
 dient eveneens als onderhoudsterrassen en bijkomende   
 zonwering (de horizontale loopvlakken met laufer-roosters).

8. Secundaire binnenlaag: een flexibele, demonteerbare   
 geïsoleerde leidingenspouw die in functie van het   
 programma en de ruimte op maat kan gemaakt 
 worden  binnen een generiek en gestandaardiseerd   
 constructiesysteem.

9. Beo-veld en warmtepomp: fossielvrije verwarming en   
 koeling, onttrekking van koude in zomer en warmte in winter  
 uit bodem.

L acaton & Vassal  -  FRAC

zomer winter

duurzaamheidsschema
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B R U G

O N T W E R P V I S I E

De voorgestelde brug verbindt de 3 nieuwe gebouwen van de Ecocampus in 
Diepenbeek. Het ontwerp is een vloeiende curve in de ruimte, die zich elegant 
en licht ertussen positioneert. Deze keuze om de brug slank te ontwerpen 
vloeit voort uit de hiërarchie van de site. De gelaagdheid van het maaiveld 
met groen, water en mobiliteit wordt aangevuld met drie gebouwen die zich 
rond deze knoop oriënteren. De verbinding op 7 meter hoogte van de drie 
gebouwen is een ranke verbinding op een ander schaalniveau. Ze hebben elk 
hun eigen identiteit: ze staan in dialoog met elkaar maar concurreren niet. 
De visuele impact van de brug op de gebouwen, de natuur en openheid van 
de perspectieven onder de brug door wordt geminimaliseerd door dit licht 
ontwerp. Deze aanpak geldt voor alle onderdelen van het project, en voor 
de structuur betekent dit een elegante structuur die in de lucht ‘zweeft’ en 
zachtjes rust op enkele slanke kolommen. Er zijn tevens geen landhoofden, 
maar een subtiele en respectvolle verbinding aan de gebouwen.

A L I G N E M E N T

Brugs zijn lijnen in de ruimte, het ontwerp van een brug staat of valt dan ook 
met een goed alignement. In deze lokale context van de Ecocampus werkt het 
concept, van een cirkelsegment om meerdere redenen. De vloeiende curve 
verbindt in 1 beweging 2 gebouwen, maar is tevens uitbreidbaar voor het 
derde gebouw. In plaats van 2 verschillende verbindingen te hebben, blijft 
het één vloeiende curve, één brug. De vlotte kromming van het dek zorgt 
tevens voor centrifugale perspectieven: onze blik tijdens het wandelen op de 
brug is zelden gefocust op wat er in het centrum van de cirkel gebeurt (de 
infrastructuurknoop) maar wordt net gevestigd op perspectieven buiten de 
cirkel (de natuur). 

Het alignement start in het noorden met de verbinding aan het Poortgebouw 
op niveau +7 en sluit aan op een buitentrap die deel is van het gebouw. De 
start van de brug heeft een bredere aansluiting om het in- en uittreden uit 
het gebouw te faciliteren. Vervolgens maakt de brug de verbinding met het 
volgende gebouw, in één vloeiende beweging, met 1 ongewijzigde straal aan 
de binnenbocht zijde. Op dit deel van het tracé is er een minimale nuttige 
breedte van 3,0m die het kruisen van twee rolstoelgebruikers faciliteert. Eens 
aangekomen bij het parkeergebouw wordt de brug om dezelfde reden lichtjes 
verbreed. De luifel stopt aan het parkeergebouw, maar schiet lichtjes de hoek 
ervan voorbij. Zo wordt de aanwezigheid van de brug op het maaiveld reeds 
geïntroduceerd, maar vormt dit ook een luifel op maaiveld. Op niveau van 
de brug is dit een klein rustpunt. De hoek in het dek, geïntroduceerd bij de 
aansluiting aan het gebouw, vermijdt een schuine aansluiting en zal zorgen dat 
er ruimte is voor een propere detaillering van deze knoop.

De uitbreidbaarheid van het alignement is mogelijk door de continuatie van de 
cirkelboog met eenzelfde radius. Echter, laat het concept ook een flexibiliteit 
toe voor de exacte positionering van het derde gebouw op twee manieren; 
ofwel wordt er gebruik gemaakt van de bredere aansluitingszone, ofwel wordt 
de cirkelboog uitgebreid zoals een Fibonacci spiraal, met een aanpassing van 
de radius. Door deze aanpassing gradueel uit te voeren ontstaat extra vrijheid 
voor de positionering en de aansluiting op het derde gebouw.

B R U G D E K

De dekconstructie is een gesloten luchtdichte koker. De dikte van deze balk 
varieert tussen 150mm aan de buitenrand tot 525mm in het midden van 
de sectie en 315mm aan de binnenrand (zie typische dwarsdoorsnede). De 
kokerbalk is niet toegankelijk (luchtdicht) en een deel van het laswerk moet 
van buitenaf worden gedaan. Dit wordt aan de bovenzijde gedaan zodat dit 
uiteindelijk bedekt wordt door de afwerking van het brugdek. Voor deze 
afwerking wordt er gekozen voor een slijtlaag op basis van polyurethaan van 
minimaal 5 mm met een inleg van kwartskorrels (of vergelijkbaar) om een 
zandachtige kleur en de gewenste antislip-eigenschappen te verkrijgen. Het 
dek zelf wordt aan de buitenkant geverfd (merk op dat er binnen niet hoeft 
te worden geverfd vanwege het luchtdichte ontwerp). Het verfcomplex wordt 
uitgevoerd in drie lagen van meer dan 360 micron en conform ISO 20340 C5I. 
Dit zorgt voor een levensduur van minimaal 25 jaar voordat overschilderen 
nodig is. 

H E M E L W A T E R A F V O E R

De goot wordt asymmetrisch aan de binnenzijde van de dwarsdoorsnede 
geplaatst. Aan de binnenzijde van de bocht is er immers gezorgd voor 
een grotere hoogte van de rand, door het symmetrisch opbouwen van 
het ondervlak ten opzichte van de asymmetrisch geplaatste kolom. Een 
dwarshelling van 2,5 % brengt het water naar deze goot. Gezien dat de brug 
geen langshelling heeft, heeft de goot een variabele diepte. Hierdoor wordt 
het water naar verschillende afwateringspunten gebracht. Op deze punten 
zijn er spuwers voorzien die afwateren naar wadi’s op maaiveldniveau. Deze 
natuurlijke infiltratievoorzieningen dragen bij tot het ecologisch systeem. Het 
afwateringsconcept is niet verborgen, maar wordt een element van verrijking in 
het ontwerp van de brug. Het is gemakkelijk te onderhouden en te controleren 
door middel van een afneembaar rooster in roestvrij staal.

K O L O M M E N

De verbindingen tussen het dek en de kolommen worden gerealiseerd door 
een bolscharnier, waardoor een vrije rotatie in elke richting mogelijk is. Dit 
bolscharnier zorgt ervoor dat het dek als het ware over de kolommen scheert 
en slechts lichtjes de kolom raakt. Het bolscharnier laat ook rotaties toe 
zodat de kolom slanke dimensies aan kan nemen. Door deze slanke (ronde) 
doorsnede van de kolommen, een stalen buisprofiel met een diameter van 
200 mm, is het zicht op maaiveld open. De kolommen vallen als het ware weg 
in het perspectief, mede doordat de dimensies en geometrie gelijkaardig zijn 
aan deze van de bomen er rondom. De kolommen worden licht asymmetrisch 
geplaatst ten opzichte van het dek. Dit zorgt ervoor dat bij de aansluitingen van 
de gebouwen er meer ruimte tussen het gebouw en de kolom beschikbaar is, 
maar er ook een grotere hefboom tussen de kolom en steun aan het gebouw. 
De slanke kolommen worden op palen gefundeerd. 

Voorbeeld kolom met bolscharnier
Misumi Luifel, JP 
Ney & Partners

Zoom aansluiting parkeergebouw

Type doorsnede dek

Aansluiting kolom met fundering 

Schetsvisualisatie bolscharnieren kolommen

Alignement segment 1, geel en bijkomend voorstel voor segment 2, oranje

Referentie balustrade roestvrij stalen stijltjes, 

Fietshelling Spoor Noord, Antwerpen

Ney & Partners

C O N S T R U C T I E F  O N T W E R P

De brug is een hyperstatische constructie met een lengte van circa 132m. De 
constructie bestaat uit een gesloten koker die ondersteund wordt door 9 stalen 
kolommen. De koker heeft 8 overspanningen, variërend tussen 14 en 18m. De 
kokerbalk heeft een asymmetrische doorsnede met een constante hoogte van 
525mm ter hoogte van de steunpunten die verloopt naar de randen onder 
een afslankende hoek van 1 over 4,2 (ongeveer 13°). De steunpunten staan 
licht asymmetrisch ten opzichte van het midden van het dek, wat ervoor 
zorgt dat de binnenste en buitenste rand een verschillende hoogte hebben 
(respectievelijk 315 en 150mm).  De gesloten kokerbalk heeft grotendeels 
een constante breedte van 3,0m. Aan de aansluitingen van het gebouw krijgt 
het dek een variabele breedte, variërend van 3,0m tot 4,7m. Longitudinale 
verstijvers verdelen de sectie in reguliere delen. De hoogte van de verstijvers is 
constant over de lengte van de brug.

B A L U S T R A D E

Voor de balustrade van de brug worden roestvrij stalen spijltjes als leuning 
voorgesteld. Deze helt achterover met een helling van 1 over 10. Dit vergroot 
het gevoel van openheid op de brug zelf. De stijltjes zijn volle roestvrijstalen 
staven van diameter 18mm en staan hart-op-hart 125 mm uit elkaar. Ze worden 
door de bovenrail verbonden aan elkaar. De balustrade is ontworpen om 
licht en transparant te zijn. Een voorbeeld van een soortgelijk relingontwerp, 
ontworpen door Ney + Partners, is hieronder opgenomen.

V E R L I C H T I N G

LED-pucks zullen puntgewijs éénzijdig aan de binnenbochtzijde geplaatst 
worden. Deze lichtpuntjes zorgen voor een gelijkmatige oriëntatieverlichting 
van het dek. De lijn van puntjes verlichting wordt aan de binnenbochtzijde 
geplaatst om twee redenen: het verblindt de gebruikers niet en bovendien 
zorgt het ervoor dat ter hoogte van de aansluitingen met de brug en de 
gebouwen geen uitzondering in deze continue puntjeslijn noodzakelijk 
is. De LED-pucks zijn vandalismebestendig geïntegreerd in RVS stijltjes 
en worden georiënteerd én afgesteld om enkel het dek te verlichten en 
om lichtvervuiling in de omgeving en op het maaiveld tegen te gaan. 

Sleutelwaarden geometrie (segment 1)
• Totale lengte: 132m
• Aantal overspanningen: 8
• Maximale overspanning: 18,0m
• Breedte van het dek: 3m tot 4,7 m
• Hoogte balk: 525mm
• Hoogte kolommen: 6,5m
• Aantal kolommen: 9

BRUG
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P A R K E E R G E B O U W

Het parkeergebouw heeft twee hoofddoelen: het verbinden van het maaiveld 
met de brug en het voorzien van geconcentreerde parkeergelegenheid als 
permanente bestemming. Wij zien in de programmatische invulling een 
opportuniteit om een gebouw te ontwerpen dat robuust en tijdloos is, zodat 
het kan meegroeien met de andere ambities van de campus. Dit doen we door 
een logisch en modulair systeem voor te stellen dat verder kan groeien, zowel 
horizontaal als verticaal en waar het programma zijn invulling krijgt zowel in 
de structuur als errond, met plaats voor menselijke verbinding en interactie.

S T R U C T U R E L E  P R I N C I P E S

Een comfortabele parking is eenduidig verbonden met zijn maatvoering. Denk 
hierbij aan de draaicirkels van auto’s, de afmetingen van een parkeerplaats en 
het ontbreken van obstructies bij het openen van een autodeur. Om aan deze 
comforteisen te voldoen beraadden wij ons op de Nederlandse parkeernorm 
(NEN2443). Deze randvoorwaarden geven mee vorm aan de structuur die 
permanent en efficiënt parkeren beoogt zoals in het bestek gevraagd.

Een parkeergebouw vereist slechts een beperkte verdiepingshoogte. Door een 
zeer compact structureel grid te ontwerpen met betonnen kolommen, stalen 
balken en samengestelde staal-betonvloeren houden we de totale hoogte van 
het gebouw maar ook zijn gewicht zo minimaal mogelijk. Het systeem heeft de 
potentie om 8 parkeerlagen te organiseren binnen de brandpreventienorm van 
middelhoogbouw.

Anderzijds trachten we de footprint van het gebouw zo beperkt mogelijk te 
houden, zo kan ook de waardevolle bomenrij aan de Health-campus Zuid 
bewaard blijven. Door het gebouw te stapelen met splitlevels, blijven de 
hellingen beperkt in lengte, met slechts de lengte van twee parkeerplaatsen. Op 
die manier kunnen we vloerplaten met telkens een rijbaan en aan weerszijden 
parkeerplaatsen, zeer compact tegen elkaar schuiven.

G R I D

Het uiteindelijke grid wordt gevormd door elke 5,30m een draagbalk op 
kolommen te voorzien waarop de samengestelde vloeren afdragen. Deze balken 
zijn stalen profielen die op hun beurt afdragen op kolommen in gewapend 
beton. Voor de vaste belasting wordt gerekend met 1,5 kN/m² en voor de 
opgelegde belastingen met 2,5 kN/m². De kolomsectie vergroot per verdieping 
tot op funderingsniveau in functie van de toenemende normaalkrachten, 
maar de breedte wordt beperkt tot 0,3m om niet in conflict te komen met 
de parkeerplaatsen. Een latere optopping op één of beide splitlevels kan 
structureel eenvoudig geïntegreerd worden door extra marge te voorzien in 
de secties van de kolommen en funderingspalen. Het betreft een relatief zeer 
beperkte extra investering. Tenslotte laat het systeem toe een extra travee te 
voorzien indien de parkeernood in een latere fase groter blijkt.  

B R A N D N O R M

Doordat het gebouw binnen middelhoogbouw blijft binnen de 
brandpreventienorm, volgt een gevolgklasse CC2b. De volledige structuur van 
het gebouw dient hierbij een brandweerstand van R60 te behalen, dewelke we 
bekomen door bijlegwapening te voorzien in de kanalen van de profielplaten. De 
steeldecks zelf behoeven geen brandwerende bescherming en voor de andere 
structurele elementen wordt de vereiste stabiliteit behaald met voldoende 
betondekking of brandwerende zwelverf, net zoals bij het poortgebouw. 

C I R C U L A I R  B O U W S Y S T E E M

Tot slot is de structuur, buiten de betonnen kolommen volledig demonteerbaar. 
De stalen balken worden namelijk droog verbonden met de betonnen 
kolommen en de gecombineerde vloerplaten kunnen per stuk gedemonteerd 
worden. Het gebouw kan meegroeien met de toekomst van de campus. Langssnede

Dwarssnede

De structuur is modulair opgevat en bestaat uit betonnen kolommen, stalen balken en gecombineerde staal-betonnen vloerplaten.
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P A R K E E R S Y S T E E M

Eén parkeerniveau is opgebouwd uit twee verschillende vloerplaten (splitlevel 
principe), die telkens dertig parkeerplaatsen aanbieden. We voorzien in dit 
voorstel vijf dergelijke bouwlagen, met een totaal van 300 parkeerplaatsen.

C I R C U L A T I E  A U T O ’ S

De splitlevels zijn onderling verbonden via korte hellingen die 2 circulatielussen 
vormen, de opgaande en de neergaande lus. De hellingen van de opgaande 
lus plaatsen we op een grote afstand van elkaar waardoor de bestuurder bij 
het zoeken naar een parkeerplaats een grotere horizontale afstand aflegt. 
Daarmee krijgt de bestuurder een goed overzicht op de mogelijk beschikbare 
parkeerplaatsen. De hellingen van de neergaande lus leggen we dicht bij elkaar 
om de bestuurder in een eenvoudige en efficiënte beweging het gebouw 
te laten afdalen en verlaten. Evengoed is het mogelijk om bij het omhoog 
rijden een vrije plaats te bereiken in de neergaande lus, zonder eerst volledig 
naar boven te moeten rijden. Door het gebouw op te delen in splitlevels, 
voorkomen we lange of steile hellingen. De circulatielussen laten toe een groot 
aantal parkeerplaatsen te organiseren zonder veel oppervlakte aan circulatie 
te verliezen. Bovendien zorgen de gescheiden lussen ervoor dat auto’s elkaar 
niet kunnen kruisen, wat ook meer (veilige) ruimte biedt voor voetgangers 
om van hun auto naar de trap (of omgekeerd) te wandelen. Om de efficiëntie 
van het parkeersysteem nog te optimaliseren, worden vrije parkeerplaatsen 
via sensoren gedetecteerd en zichtbaar gemaakt via lichtjes boven elke 
parkeerplaats. 

E L E K T R I S C H E  W A G E N S

Deelauto’s kunnen naargelang het aantal voorzien worden op eender welk 
parkeerniveau. We voorzien reeds in deze fase een afgebakende zone voor 
elektrische wagens: geconcentreerd in de noordelijke hoek van het gebouw, op 
alle verdiepingen. Hierdoor bevinden in geval van brand de elektrische wagens 
zich aan de meest bereikbare gevel van buitenaf en ook aan de neergaande 
circulatie lus. Deze groepering vereenvoudigt bovendien het compartimenteren 
van de elektrische wagens. Aan de gevel kunnen uitneembare borstweringen 
voorzien worden zodat de brandweer met een mobiele kraan een brandend 
voertuig snel en eenvoudig uit het gebouw kan trekken. Via de neergaande 
lus kunnen auto’s eventueel snel naar buiten worden gesleept. Wanneer 
het elektrisch wagenpark wordt uitgebreid kunnen extra laadpalen voorzien 
worden aan de voorziene plaatsen tegen de gevels. Zodra het wagenpark 
voldoende groot is, kunnen de batterijen van de wagens bovendien ingezet 
worden voor de tijdelijke opslag van het surplus aan energie dat wordt 
opgewekt via de fotovoltaïsche cellen op de dakstructuur. De structurele en 
technische eenvoud van het gebouw laat toe dit in de toekomst te organiseren. 

W A N D E L P A R C O U R S

De horizontale circulatie voor de voetgangers wordt georganiseerd aan de 
buitenrand van de 2 circulatielussen. Hierdoor beperken we dat voetgangers in 
de manoeuvre-zones van de auto’s terechtkomen zonder te veel in te boeten in 
loopafstanden. Via duidelijk zichtbare, al dan niet gekleurde wegmarkeringen, 
worden voetgangers naar de 2 verticale circulatiekernen geleid die zich aan 
weerszijden van het gebouw bevinden. De circulatiekern in het zuiden van het 
gebouw omvat een trap en een lift, terwijl de tweede kern enkel een trap heeft. 
Door een lift te voorzien met stopplaatsen in de 2 tegenoverliggende zijdes, 
zijn alle vloerniveaus integraal toegankelijk. Het maaiveld op het gelijkvloers en 
het 2e maaiveld op niveau van de brug zijn ook hiermee integraal verbonden 
met elkaar. Parkeerplaatsen voor andersvaliden worden voorzien op alle 
verdiepingen in de onmiddellijke nabijheid van de lift.

F L E X I B I L I T E I T

Zowel de structuur als de circulaties werden als systemen ontworpen die 
een grote flexibiliteit toelaten. Hierdoor kan in een latere ontwerpfase, als 
de parkeerbehoefte beter gekend is, het gebouw moeiteloos horizontaal en 
verticaal uitbreiden of inkrimpen.
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Typeplan +1, +2, +3, +4 en +5
60 parkeerplaatsen per niveau
5 niveaus
300 parkeerplaatsen
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De parkeerlagen met uitbreidbare zone voor het elektrisch 
wagenpark aan gevelzijde.

Twee circulatielussen zorgen voor een efficiënt en veilig 
parkeersysteem.

Voetgangers bereiken met een minimale loopafstand veilig 
de stijgkernen.
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M O B I L I T E I T S H U B

Hoewel vooral het poortgebouw zal dienen als gezicht van de campus, heeft 
ook het parkeergebouw een belangrijke functie binnen het geheel van de 
toegangspoort. Het gebouw neemt de rol op van mobiliteitshub waar de 
gebruikers van de site een overgang van transportmodi ondergaan. Om de shift 
in transportmodi bij te staan, bv. van private auto naar deelfiets, zoeken we 
naar een invulling van het gelijkvloers dat gebruikers van de site hierbij begeleid 
en aantrekt. Tussen het parkeergebouw en de campusboulevard ontstaat een 
plein dat samen met de functies op het gelijkvloers fungeert als schakel tussen 
de Health-Campus Zuid, de brug en de campusboulevard. Op deze strategische 
hoek voorzien we plaats voor een horecapunt met een zuid-gericht terras en 
ruime plafondhoogte. Een royale trap in de actieve gevel begeleidt de passant 
langs de eet- en drinkgelegenheid naar de brug en omgekeerd.

B I N N E N S T R A A T

De verticale circulatie van de parkeerverdiepingen wordt op het gelijkvloers 
met elkaar verbonden via een overmaatse binnenstraat. Deze binnenstraat is 
de essentiële schakel in de circulatie van het parkeergebouw en wordt ingezet 
om de actieve publieke functies met elkaar in verbinding te brengen. Naast 
een toegang tot de horecapunt met sanitair, kan je via deze binnenstraat de 
fietsenstalling, het mobipunt en de lockers bereiken. Een digitaal infopunt 
plaatsen we centraal tussen de fietsenstallingen dichtbij de ruimte voor 
fietsherstellingen, ook als verzamelpunt voor deelfietsen. De lockers bevinden 
zich dichtbij één van de in-en uitgangen zodat deze gemakkelijk bereikbaar zijn 
voor onder andere koerierdiensten. Tenslotte voorzien we een extra ruimte 
aansluitend aan de tweede trapkern met zicht op de in- en uitgang van de 
parking, die in de toekomst gebruikt kan worden door de beheerder van de 
parking als kantoor of berging.

Omdat het horecapunt, maar mogelijk ook het kantoor voor het beheer van 
de parking, moeten verwarmd kunnen worden, ontwerpen we deze ruimtes 
als dozen die onafhankelijk staan van de structurele logica van de rest van het 
gebouw. Door deze functies ook fysiek los te koppelen van het parkeersysteem 
en zijn structurele grid, creëren we een grote flexibiliteit in plan.

W A T E R R E C U P E R A T I E  ( B E H E E R )

Onder de hellingen voorzien we - deels ingegraven - twee grote waterbuffers. 
Het hemelwater wordt op de luifels op het dak opgevangen, naar het midden 
van het gebouw geleid om tenslotte verticaal naar deze gelijkvloerse buffers 
gebracht te worden. Het gerecupereerde water kan dan gebruikt worden door 
de functies op het gelijkvloers. De overloop laten we in de nabijgelegen wadi’s 
in de grond filtreren.

Het gelijkvloers als scharnier van de mobiliteitshub, 
geactiveerd met publieke functies.

De binnenstraat verbindt alle circulaties en gebruikers met 
elkaar en vormt zo de spine van het gebouw en de hub.

Op het gelijksvloers bevindt zich de mobiliteitshub met 
horecapunt, fietsenstalling, fietsherstelplaats, lockers en 

deelkasten.
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GEVEL U I T B R E I D B A A R H E I D

We kiezen ervoor om de footprint van het parkeergebouw klein te houden. 
Niet alleen zijn de breedte en lengte beperkt, ook de totale hoogte beperken 
we mede door het gebruik van splitlevels. Door dit laatste zorgen we ervoor dat 
het gebouw binnen de brandpreventienorm voor middelhoogbouw valt, zelfs 
wanneer er twee verdiepingen als kantoor bovenop geplaatst zouden worden. 
De luifels op het dak zijn hierbij zo opgevat dat ze losgekoppeld zijn van elkaar 
en gemakkelijk gedemonteerd en heropgebouwd kunnen worden. Bij het 
optoppen van het parkeergebouw kunnen de luifels dus mee opgetild worden. 
Het is net deze flexibiliteit die we mogelijk maken door het parkeergebouw 
eenvoudig, demontabel en compact te houden.

Als een alternatief voor de optopping maar evengoed supplementair op te 
vatten, voorzien we een tweede uitbreidingsmogelijkheid. Door de footprint 
van het parkeergebouw klein te houden blijft er voldoende ruimte over op 
het perceel om een verticale (kantoor)torenvleugel toe te voegen, gelijkaardig 
aan het poortgebouw. Dankzij de introductie van de actieve gevel waarin een 
open verticale circulatie voor het parkeergebouw gevat zit. Deze circulatie 
is niet louter functioneel maar werkt verbindend. De actieve gevel aan het 
parkeergebouw is een gelijkaardige vertaling van de actieve gevel aan het 
poortgebouw. Ook hier een buitenruimte die zowel het gebouw als de campus 
bedient. Ze omvat een open trap en een lift die de (integrale) toegankelijkheid 
van de parkeerniveaus voorziet. Er huisvest ook een directe trap die de visuele 
en fysieke verbinding maakt tussen de brug en de campusboulevard. Net als de 
actieve gevel aan het poortgebouw heeft ze een rol als uithangbord en kan ze 
helpen de zicht- en leesbaarheid van de site te verbeteren. Doordat ze eerder 
naar de campus gericht is draagt ze bij tot de interne werking van de campus 
en hoeft ze niet te functioneren als extravert uithangbord.

A C T I E V E  G E V E L

Later, wanneer de vraag naar (kantoor)ruimtes groeit kan er eenvoudig een 
torenvleugel langs de actieve gevel opgetrokken worden. De verticale circulatie 
in de actieve gevel krijgt hierbij een extra functie als tweede vluchtweg voor de 
nieuwe ruimtes en verbindt ze meteen ook met de brug en het parkeergebouw. 
De verdiepingshoogtes van het parkeergebouw zijn hier reeds op voorzien, 
vermits een ideale verdiepingshoogte voor een kantoorachtige ruimte 1,5 
keer de verdiepingshoogte is van een parkeerniveau. Het uiteindelijke plan 
dat ontstaat door de toevoeging van een torenvleugel herhaalt bovendien het 
schema van het poortgebouw, zijnde twee kernen (de verticale circulaties), een 
corpus (het parkeren) en de torenvleugel. De eenvoud van dit schema en zijn 
resulterende flexibiliteit geven plaats en uitdrukking aan de ambities van een 
groeiende/toekomstgerichte campus.

U I T S T R A L I N G

De structuur en vorm van het parkeergebouw hebben een robuuste en ra-
tionele uitstraling die de logica van de parkeerfunctie waarmaakt. Hiertegeno-
ver zijn de actieve gevel, de luifels, de gelijkvloerse functies en de gevelele-
menten addities die door met hun vorm en materialisatie uitdrukking geven 
aan een aanpasbaarheid en tijdelijkheid. Om deze gelaagdheid vorm te geven 
en het gebouw deels te laten opgaan in de omgeving gebruiken we fragment-
en met hout als gevelmateriaal. Houten lamellen dienen als scherm tussen 
de auto’s en de omgeving en de gelijkvloerse volumes worden ook met hout 
bekleed. Het gebruikte hout is FSC en is behandeld door middel van impreg-
natie om aan de huidige brandeisen te voldoen. Omdat de actieve gevel en de 
luifels op het dak een grote flexibiliteit en aanpasbaarheid dienen te verdragen 
doorheen de tijd, worden zij opgetrokken uit staal.

Dwarse snede 1:250

Gevelaanzicht

Op het dak prijken twee slanke luifelstructuren met 
zonnepanelen.

De actieve gevel kan in de toekomst een kantoortoren 
verbinden met het parkeergebouw en dienst doen als haar 

circulatie.

Het modulaire ontwerp laat toe twee extra kantoorlagen 
op het gebouw te voorzien, nu of in de toekomst.

Espace Monestie 
PPA architecten
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V I S I E  O P  H E T  P R O C E S  E N  D E  T E A M S A M E N S T E L L I N G

A .  P R O C E S M A T I G E  A A N P A K  E N  P R O C E S V E R L O O P
 
A 1 .  P R O C E S M A T I G E  A A N P A K

Dit team staat voor een geïntegreerde aanpak. Reden te meer omdat de 
opdrachtgever dit project wenst uit te voeren volgens een bouwteamformule. 
Alle leden van het ontwerpteam engageren zich om actief en gelijkwaardig 
deel te nemen aan het proces om de opdrachtomschrijving te concretiseren 
tot een bouwproject. Voorliggende offerte toont meteen deze aanpak. In 
een intense wisselwerking met de teamleden werd in verschillende (digitale) 
sessies gebrainstormd. Door elk lid werden, als reactie op de opdracht, ideeën 
& thema’s aangebracht, deze werden geëvalueerd, aangevuld en kritisch 
geselecteerd.
Het ontwerpteam benadert elke vraag zonder vooropgesteld antwoord en 
hanteert daarbij een onderzoekend ontwerpproces. Goede architectuur is het 
exploreren van de potenties. Zonder vooringenomenheid zal het team binnen 
de vooropgestelde parameters en randvoorwaarden, opportuniteiten zoeken, 
samen met de bouwheer en later met de aannemer in bouwteam. Hoe kan 
met de beschikbare middelen meer gerealiseerd worden dan strikt vereist? 
Ontwerpen wordt initieel ingezet om de potenties die in de vraag, de context 
of het programma verscholen zitten bloot te leggen en te vertalen naar een 
aantal ontwerpmatige ‘what-if-hypotheses’. Het oplossingsgericht denken 
wordt bewust uitgesteld om de architecturale potenties van deze hypotheses 
ten volle te kunnen onderzoeken in een radicaliserend ontwerp.
Deze resultaten worden vervolgens teruggekoppeld naar de initiële vraag en 
zijn de basis om deze te bevragen, te her-kaderen en aan te scherpen en in 
overleg met de opdrachtgever. Op dit moment worden prioriteiten vastgelegd 
en keuzes gemaakt. In deze procesaanpak is de bouwheer gelijkwaardig aan 
de ontwerper. Dit proces is toekomstgericht, maakt vernieuwing mogelijk en 
resulteert in bewuste keuzes. Het ontwerpproces kent daarom een dynamisch 
en iteratief verloop. Het traditionele lineaire proces (van grote schaal naar 
kleine schaal) maakt plaats voor een dynamische aanpak. In een flexibel 
procesverloop worden verschillende voorstellen voorgesteld, geëvalueerd en 
uitgewerkt.

A 2 .  P R O C E S V E R L O O P

Bij de creatieve processen van het team werken wij op basis van een circulair 
projectmodel waarmee wij de creativiteit goed “warm houden”. Uitgangspunt 
voor het creatieve project-model is dat het ontwerp een proces doormaakt van 
voortdurende ontwikkeling en onderlinge beïnvloeding. Bij nieuwe projecten 
wordt voortgebouwd op eerder denkwerk, waarbij wij inspiratie opdoen en 
ideeën doorontwikkelen. Ideeën beïnvloeden elkaar en zorgen voor nieuwe 
ideeën. Simultaan verloopt het proces volgens een top-down en een bottom-

up benadering. Het gebouw moet enerzijds sterk gericht zijn op de campus 
context, anderzijds start de ontwikkeling van de nieuwe gebouwen vanuit 
de mens, de wisselende gebruiker. We hanteren het principe van ‘scherpte-
diepte’. Waarbij we tegelijkertijd het grote geheel als het kleinste detail scherp 
in beeld houden. Via dit iteratief verloop kruisen beide onderzoekpistes 
elkaar regelmatig, doelbewust laten we de beide benaderingen overlappen. 
De geleverde feedback op deze momenten beïnvloedt het verdere proces. 
Dit ontwerpproces verloopt volgens de uitgezette planning waarbij op de 
overlegmomenten met de opdrachtgever en later ook de aannemer, tijd 
gemaakt wordt voor wisselwerking en verdere afstemming van te vervolgen 
studietraject.

A 3 .  P R O C E S F L E X I B I L I T E I T

Alles begint met de proactieve houding van het projectteam. Het is daarom 
onze bedoeling dat alle teamleden zorgen voor inspiratie en een bijdrage 
leveren aan het realiseren van een enthousiaste samenwerking tijdens de 
projectontwikkeling, zodat er gedurende het hele proces sprake is van een 
sterke teamgeest. Wij zijn een team dat creatief werk levert, niet alleen via 
de ontwerpen maar evengoed via de begeleiding van het realisatieproces 
om een project tot stand te laten komen en tot een goed einde te brengen. 
Materiaaleigenschappen of uitvoeringsdetails worden al in een vroeg stadium 
een impact op de conceptvorming hebben. De betrokkenheid van alle 
teamleden is daarom noodzakelijk in alle fases van het project. Een flexibele, 
interactieve en niet-hiërarchische organisatiestructuur benut ten volle de 
kwaliteiten van elk teamlid. Ons team kan beroep doen op verschillende 
theoretische, technische en praktische expertises en ervaring, zowel in het 
domein van onderzoek en analyse als projectopvolging en uitvoering. De 
samengestelde kennis van het team laat een brede waaier aan mogelijkheden 
toe die in combinatie een meerwaarde betekenen voor het proces.

A 4 .  P L A N N I N G S P R O C E S

Dankzij de samenwerking in bouwteam kan een aanzienlijke verkorting 
bekomen worden van de klassieke doorlooptijd van dergelijk omvangrijke 
projecten. Het team werkt direct na de start van de opdracht samen met de 
opdrachtgever een planning uit met een concept voor besluitvormingsschema’s. 
De planning wordt samen met de schema’s voor besluitvorming gebruikt 
voor de statusbeoordeling en is een document met daarin de onderwerpen 
waarvoor de mening/goedkeuring van de opdrachtgever vereist is. Zo wordt 
gewaarborgd dat alle noodzakelijke besluiten op tijd worden genomen en dat 
deze in het project kunnen worden verwerkt zonder vertragingen. Binnen het 
ontwerpteam zal de projectleider instaan voor de strikte opvolging van het 
opgegeven intentionele tijdsschema, in nauwe samenwerking met de partners 
van het projectteam. Het doel van de planificatie is het in “real time” beheren 
van de activiteiten binnen het team.

Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte fasering. De 
goedkeuringsmomenten van de opdrachtgever, ter beëindiging van elke fase, 
worden bij aanvang opgenomen in de planning en wordt de uitvoeringstermijn 
van elke fase hierop afgestemd. Op deze manier kan een efficiënte doorlooptijd 
zorgen voor een gestaag vorderend proces. De inhoud en noodzaak voor 
overleg met externe partijen worden gedetailleerd in de planning opgenomen. 
We zijn tevens van mening dat de omvang van de architectenbureaus toelaat 
het definitief ontwerp vlot om te zetten naar het uitvoeringsdossier.

A 5 .  F A S E R I N G 

Gezien het korte tijdsbestek om het gehele project te realiseren (oplevering 
voorjaar 2025) vatten we de uitvoering op te realiseren in één bouwfase 
over een tijdspanne van 18 kalendermaanden. De haalbaarheid hiervan zal 
fundamenteel afhangen van een doordachte werforganisatie en -installatie. 
Het werken in bouwteam met aanwezigheid van de uitvoerder maakt het 
in de studiefase mogelijk hier alle aandacht aan te geven waarbij eventuele 
voorbereidingswerken gedurende deze studiefase al uitgevoerd kunnen 
worden. Zolang de infrastructuurwerken buiten deze opdracht nog niet 
gerealiseerd zijn ie het relatief eenvoudig mogelijk om beide gebouwen 
te gebruiken en aan te sluiten op de bestaande infrastructuur. Voor het 
parkeergebouw zal daarvoor een tijdelijke wegenis aangelegd worden in het 
verlengde van de huidige dreef.
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B .  W E R K W I J Z E  I N Z A K E  B U D G E T B E H E E R , 
K W A L I T E I T S B E W A K I N G ,  W E R F I N S T A L L A T I E  E N 
P L A N N I N G

B 1 .  B U D G E T B E H E E R

Onze architectuur is het resultaat van een pragmatische, realistische en 
prijsbewuste aanpak. De gebouwen die we concipiëren hebben een functionele 
planopbouw en een rationele draagstructuur. Het zijn ecologische, duurzame 
en energiezuinige gebouwen. Een terugkerend principe bij ontwerpen is het 
zoeken naar het generieke systeem of de generieke structuur die een oplossing 
biedt voor een opgave. Onze architectuur is evenwel nooit generiek, wel 
uitermate specifiek. Door het ontwerpen van basismodules (bouwstenen) 
en een structuur te ontwikkelen die verschillende invullingen aankan, wordt 
het ontwerp gemoduleerd in functie van context en opgave. Meer dan een 
ontwerp van een gebouw levert de ontwerper een methodiek om toekomstige 
aanpassingen of uitbreidingen eenvoudig te kunnen bedenken en te realiseren.
De aanpak van de opdracht is in eerste instantie gebaseerd op een kritische, 
doch positieve en constructieve benadering van het te realiseren project en 
dit in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en aansluitend met de 
aannemer binnen het bouwteam. Kostenbewust ontwerpen vertrekt vanuit 
een ervaringsgerichte benadering en wordt benut in nieuwe slimme ontwerpen 
met een constructieve en structurele logica. Kaderend in het nieuwe circulaire 
denken en handelen. Het ontwerpwerk wordt bedacht vanuit de toepassing van 
gestandaardiseerde en/of geprefabriceerde bouwelementen, verder wordt er 
steeds gewerkt met courant in de handel verkrijgbare bouwmaterialen. Onze 
architectuurtaal is gekend en zeer vertrouwd onder de bouwprofessionelen 
zodat dit een gunstig effect heeft op de prijsstelling.
Dankzij onze BIM-methodiek kan het model gebruikt worden door alle 
stakeholders van het toekomstige bouwteam om mee budgettaire beslissingen 
te nemen. Een grote troef van deze software is de mogelijkheid om uit het 
modelbestand meteen metingen digitaal te genereren. Aan de getekende 
bouwelementen kunnen allerlei parameters gekoppeld worden, evengoed 
eenheidsprijzen naast de materiaalkarakteristieken. Concreet betekent 
dit dat de gegenereerde metingen meteen ramingen kunnen zijn. Deze 
functie kunnen we op eender welk moment in het studietraject benutten, 
wat wil zeggen dat we in elke studiefase dergelijke metingen en bijhorende 
ramingen kunnen genereren. Zo zijn we in staat vanaf de eerste ontwerpfase 
ramingen op te maken met een relatief hoge graad van detail en accuraatheid. 
Vanaf de start worden de eerste ramingen opgemaakt op basis van de 
postenverdeling volgens het technisch bestek. Deze ramingen vervangen de in 
het verleden ruwere ramingen op basis van oppervlakte eenheidsprijzen en de 
elementenramingen. Deze werkwijze geeft een grote realiteitswaarde aan de 
opgemaakte ramingen en stelt het bouwteam in staat om in een vroeg stadium 
ontwerpbeslissingen op verschillende niveaus te nemen die invloed hebben op 
de uiteindelijke kostprijs.

Fasering 

TIJD

WAARDE /

IMPACT OP

DE BOUWKOST

de ontwerpfase uitvoeringsfase gebruik

opdrachtgever ontwerper uitvoerder gebruiker

studieproces

uitvoeringsproces

impact op gebruik/kost

TIJD

WAARDE /

IMPACT OP

DE BOUWKOST

de ontwerpfase uitvoeringsfase gebruik

bouwteam

studieproces

uitvoeringsproces

impact op gebruik/kost

3.

uitgekiende

planning

2.

op

communica

1.

e i

procesbeheer

4.

geop e

budget

kri c

BOUWTEAM

5.

minder

hinder

bouwteam – par earchitecten

ingenieurs, landschapsontwerpers

aannemer

bouwteam – par e

bouwheer



O O 4 2 0 2  T O E G A N G S P O O R T  E C O C A M P U S  D I E P E N B E E K
MAKER - LAVA  - Ney  - Heedfeld - BuroLandschap  - Daidalos - GHW

Om de meerwaarde van circulair, veranderingsgericht en aanpasbaar bouwen 
aan te tonen op financieel vlak is het eveneens belangrijk om de ganse 
levenscyclus (inclusief hergebruikcycli) te beschouwen (investeringskosten, 
operationele kosten (bv. energie- en onderhoudskosten), sloopkost, 
restwaarde). Een TCO-berekening (Total Cost of Ownership) is een ideale 
methode die kan aangewend worden in dit kader. De (eventueel) hogere 
investeringskost die circulair bouwen met zich meebrengt, kan via deze 
methode afgewogen worden t.o.v. de terugverdienmogelijkheden op een 
bepaalde (afschrijvings)termijn. De architecten hebben de competentie 
voor het opstellen van materialenpaspoorten, TCO, TOTEM, bestekken 
voor recuperatie van materialen. De TCO-tabellen laten toe het jaarlijks 
rendement te berekenen in vergelijking met een “klassieke” toepassing. De 
gegevens uit de materialenpaspoorten helpen mee de levenscycluskost te 
bepalen. Het paspoort bevat informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie 
van materialen en producten en geeft inzicht in de materiële, circulaire 
en financiële (rest)waarde van een gebouw. Onze BIM-maturiteit geeft de 
mogelijkheid om het model te koppelen aan databanken, zoals Madaster, 
een kadaster voor materialen. Een online platform waar gebouwen worden 
geregistreerd inclusief de materialen en producten die zich erin bevinden. 
Het documenteren, registreren en archiveren van materialen in gebouwen 
en constructies maakt hergebruik eenvoudiger, stimuleert slim ontwerpen en 
elimineert afval. De toekomstige gebouwen worden alzo nuttige depots van 
materialen.
Het ontwerpteam houdt van bij de start van het ontwerp rekening met de 
maximum bouwkost, zowel voor het deel gebouwen als voor het deel van de 
omgevingswerken. De bouwwerken en de omgevingswerken worden door 
het ontwerpteam in elke fase van het ontwerpproces geraamd zonder btw, 
grond, erelonen en studiekosten en telkens getoetst aan de vooropgestelde 
budgetten van de opdrachtgever.

B 2 .  K W A L I T E I T S B E W A K I N G

Bij de grondslag voor het kwaliteitsmanagement wordt o.a. uitgegaan 
van de internationaal erkende standaarden voor kwaliteitsmanagement, 
milieumanagement en beheer van gezondheid en veiligheid op de werkplek. 
Een eigen opgemaakt draaiboek met daaraan gekoppeld meerdere 
typedocumenten en een projectchecklist voor verschillende aspecten per 
studiefase bv. verzamelen van gegevens, analyse van documenten, controle 
van de tekeningen etc.
Door het ontwerpteam zal een prestatie-verdeelschema opgemaakt worden, 
waarin duidelijk wordt omschreven op welke wijze alle prestaties in het 
plannings- en uitvoeringsproces zijn verdeeld tussen de betreffende partijen. 
De projectleider van elk teamlid is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
hem toegewezen opdracht.

VISIE Documentenbeheer - Aan elk opgemaakt document wordt een uniek kenmerk 
toegekend. Dit wordt gegenereerd volgens de nomenclatuur, beschreven in ons 
draaiboek, en beheerd door de projectarchitect in een uniform georganiseerde 
mappenstructuur. Dit kenmerk wordt in de documenten weergegeven onder 
de documentreferentie. Documentenbeheer voor verslagen, nota’s e.d. vindt 
plaats via een gezamenlijke bouwdatabase die toegankelijk is voor alle partijen. 
De kwaliteitsfunctionaris komt met een voorstel voor de interne hiërarchie van 
de documenten.
Ons kwaliteitssysteem werd door het team zelf ontwikkeld als evolutief 
werkmiddel dankzij de actieve inbreng van medewerkers werkzaam 
op verschillende opdrachten door de jaren heen. De kwaliteit van de 
dienstverlening aan onze klanten samen met de interne werking van ons 
kantoor worden regelmatig intern geëvalueerd en geüpdatet.

B 3 .  W E R F I N S T A L L A T I E

D U U R Z A M E  W E R F

Afvalstromen zijn een belangrijk onderdeel van circulair bouwen. Het team wil 
hier gedurende heel de opdracht belang aan hechten. De reductie van afval op 
de werf wordt reeds van bij de eerste fases van het project in acht genomen. 
We willen nadenken over prefab-elementen, standaardisatie en opbouwen 
in (onafhankelijke) lagen. Afval wordt op die manier tot een minimum 
gereduceerd, niet alleen tijdens de werffase, maar ook bij wijzigingen of 
afbraak op het einde van het leven. De impact op de omgeving tijdens de 
werf wordt ook gereduceerd: minder hinder van stof, lawaai… minder (vracht)
verkeer op de campus, efficiëntere werforganisatie. We stellen een werf voor 
met een afvalbeheersplan, met leveringen zonder verpakking en leveringen op 
maat (om snijverliezen en overschotten te beperken).

O N D E R H O U D

Materialen worden tot het minimum beperkt. Een robuuste en duurzame 
materialisatie, gecombineerd met een low-tech constructie en een 
gemakkelijke bereikbaarheid van de bouwelementen, beperkt het onderhoud. 
Waar mogelijk, is de structuur de afwerking.

C .  V O O R S T E L  V A N  P R O J E C T S T R U C T U U R

H E T  I N Z E T T E N  V A N  D E  V O O R G E S T E L D E 
T E A M L E D E N

Ons team is samengesteld op basis van een gezamenlijke interesse voor 
geïntegreerd ontwerpen en circulair bouwen. De visies en competenties van 
de architecten van MAKER en LAVA, de ingenieurs van Ney en Heedfeld en 
de landschapsontwerper Burolandschap zijn complementair op verschillende 
vlakken. De leden van dit team vinden elkaar in de benadering van de opgave, de 
zoektocht naar ruimtelijke verbeelding en het bouwproces ervan. Architectuur 
voor dit programma komt hier niet van een ontwerper die een creatie wil 
presenteren of een mooie vorm wil scheppen maar wel van een ontwerper die 
organiseert, ideeën levert en een architectuur genereert die mogelijkheden 
schept. De bureaus onderscheiden zich door een eenvoud van taal en een 
grote constructieve precisie. Dit ontwerp staat voor een authenticiteit zonder 
spectaculair te willen zijn, waarbij het ‘maken en denken’ de basis vormt van 
het project. De functionaliteit en de scenografische kracht van het landschap 
geeft deze opdracht een extra dimensie.
De pool van ontwerpers bestaat uit een energieke groep mensen en is gericht 
om door middel van overtuigend en wervend grafisch materiaal ideeën en 
concepten te communiceren naar opdrachtgevers en belangengroepen. Een 
gebouw bestaat niet alleen uit materialen, maar ook uit mensen. Respect voor 
de sterktes van de context, flexibiliteit en aanpasbaarheid voor de toekomst, 
gelden m.a.w. ook voor sociale relaties en zorgen ervoor dat op lange termijn een 
maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd. De ingenieurs en adviseurs 
hebben alle reeds voor verschillende projecten en (wedstrijd)ontwerpen 
samengewerkt met de architecten. Ney & Partners zoekt als stabiliteitsbureau 
altijd naar de optimale structurele oplossingen. Ze vermijden rechtlijnig 
denken, herinterpreteren traditionele technieken en zijn vastbesloten om de 
specifieke uitdagingen van elk project aan te gaan. SBHeedfeld uit Riemst heeft 

Projectgebied - afbakening van de zones voor de omgevingsaanleg

KOSTENRAMING
programma bouwdelen meeteenheid bouwlagen hoeveelheid eenheidsprijs subtotalen totalen

€ 1.647.079

A.1. BRUG € 1.285.235
brugdek kg 106.020 € 6,50 € 689.130,00
slijtlaag m2 372 € 110,00 € 40.920,00
kolommen en funderingen # 8 € 20.000,00 € 160.000,00
RVS leuning m 229 € 600,00 € 137.400,00
aansluiting gebouw # 2 € 100.000,00 € 200.000,00
verlichting led-pucks # 45 € 300,00 € 13.500,00
RVS buis en houders sog 1 € 17.885,00 € 17.885,00
afwatering (roosters en spuwers) m 132 € 200,00 € 26.400,00

A.2. POORTGEBOUW AANLEG € 77.511,20
minerale aanleg m2 344 € 140,00 € 48.162,80
groenaanleg m2 734 € 40,00 € 29.348,40

A.3. PARKEERGEBOUW AANLEG € 284.332,90
minerale aanleg m2 1.403 € 140,00 € 196.386,40
groenaanleg m2 2.932 € 30,00 € 87.946,50

€ 20.540.336,50

B.1. POORTGEBOUW 4.914 € 2.371,82 € 11.655.136,40

architectuur totaal m2 4.914 € 926,97 € 4.555.136,40
actieve gevel m3 2.341 € 560,00 € 1.311.156,00
kernen (circulatie, technische zone, berging, …) kern A m2 9 51 € 520,00 € 236.480,40

kern B m2 9 51 € 670,00 € 304.695,90
corpus (demoruimte, polyvalente ruimte, vergaderruimte, …) m2 7 274 € 550,00 € 1.054.284,00
corpus (plusverdieping) m2 1 274 € 550,00 € 150.612,00
torenvleugel (kantoren) m2 6 120 € 800,00 € 574.848,00
restaurant m2 1 163 € 1.200,00 € 195.372,00
secundaire functies restaurant (keuken, zone leveringen, …) m2 1 44 € 590,00 € 26.249,10
sanitair gelijkvloers m2 1 61 € 750,00 € 45.765,00
inkom m2 1 81 € 900,00 € 73.125,00
coffeecorner m2 1 42 € 900,00 € 37.377,00
auditorium m2 1 146 € 1.500,00 € 218.820,00
functies gekoppeld aan auditorium m2 1 329 € 600,00 € 197.442,00
foyer m2 1 129 € 1.000,00 € 128.910,00

structurele elementen totaal m2 4.914 € 600,33 € 2.950.000,00
funderingen % 10 € 295.000,00
vloerplaten, balken % 36 € 1.060.000,00
stalen kolommen % 9 € 285.000,00
wanden % 44 € 1.310.000,00

technische installatie totaal m2 4.914 € 844,53 € 4.150.000,00
hvac m2 4.914 € 580,38 € 2.852.000,00
sanitair m2 4.914 € 45,79 € 225.000,00
elektriciteit m2 4.914 € 176,64 € 868.000,00
liftinstallaties # 2 € 62.500,00 € 125.000,00
pv-panelen (80kWpiek) sog € 80.000,00

B.2. PARKEERGEBOUW 10.929 € 812,99 € 8.885.200,10

architectuur totaal m2 10.929 € 2.215.900,10
actieve gevel m3 2.034 € 560,00 € 1.139.303,20
kernen m2 6 15 € 360,00 € 32.227,20
parking m2 5 1.501 € 50,00 € 375.325,00
hellingen m2 5 212 € 75,00 € 79.470,00
gelijkvloers 

hellingen m2 1 238 € 120,00 € 28.602,00
voetgangerszone m2 1 504 € 100,00 € 50.439,00
zone lockers m2 1 86 € 340,00 € 29.301,20
coffeecorner m2 1 119 € 1.200,00 € 143.148,00
fietsenstalling m2 1 559 € 450,00 € 251.536,50
fietsherstelplaats m2 1 29 € 1.560,00 € 44.928,00
parking controlepunt m2 1 21 € 2.000,00 € 41.620,00

structurele elementen totaal m2 10.929 € 442,98 € 4.841.300,00
funderingen % 11 € 662.000,00
vloerplaten, balken % 45 € 2.779.000,00
betonnen kolommen % 8 € 464.000,00
wanden % 13 € 791.000,00
dak luifel % 24 € 145.300,00

technische installatie m2 10.929 € 167,26 € 1.828.000,00
infrastructuur laadpalen sog € 100.000,00
lifinstallatie sog € 70.000,00
elektriciteit sog € 858.000,00
technische installaties horecapunt sog € 300.000,00
pv-panelen (500kWpiek) sog € 500.000,00

€ 304.245,20
sloop gebouw A Uhasselt m3 6.600 € 21,00 € 138.600,00
bestaande wegenis gebruiksklaar maken m2 641 € 40,00 € 25.645,20
hoogspanningscabine (630 kVA) € 140.000,00

KOSTENRAMING TOTAAL € 22.491.660,80

A. BUITENRUIMTES

B. GEBOUWEN

C. BOUWPLAATS INRICHTING

K O S T E N R A M I N G
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VISIE bijzondere aandacht voor duurzame principes en onderzoekt en integreert 
telkens energiebesparende technieken in het concept van het gebouw en de 
techniek van het project. Burolandschap is een jong, ambitieus en creatief 
ontwerp- en studiebureau en heeft heel wat expertise opgebouwd in het 
ontwerp van spraakmakende groene-, ecologische-, wegenis- en andere 
infrastructuren. Burolandschap heeft de attitude om op zoek te gaan naar 
de maatschappelijke relevantie en collectieve meerwaarde. Daidalos Peutz 
bouwfysisch ingenieursbureau is een onafhankelijk adviesbureau op het 
gebied van akoestiek en bouwfysica. Wij zijn geen gelegenheidsformatie, maar 
een ontwerpteam met een duidelijke visie over gebouwen met een dienende 
functie.

O R G A N I G R A M  M E T  S A M E N W E R K I N G S S T R U C T U U R 
E N  T A A K V E R D E L I N G

In elke (studie)fase wordt het programma verder uitgewerkt, gerealiseerd 
en aangepast aan voortschrijdende inzichten van de bouwheer en de 
gebruikers. Het programma van eisen blijft evenwel de basistaakstelling en 
vormt gedurende het volledige project een toetsingskader en sturingsmiddel. 
Cruciaal is hier de rol van de projectleider Lieven De Groote die ook als SPOC 
zal fungeren. De projectleider zal initiatief nemen, communiceren, aanzetten, 
aansturen, motiveren, opvolgen en controleren.
Binnen het duo van Maker en Lava zal het ontwerpteam sterk “samen 
ontwerpen”. De leden van het ontwerpteam werken inhoudelijk op horizontale 
basis nauw samen waarbij het gedachtengoed evenwaardig wordt beschouwd. 
Het creatieve proces ontstaat vanuit het talent en het beste inhoudelijke 
inzicht. Belangrijke ontwerpbeslissingen en -wijzigingen worden in gezamenlijk 
overleg genomen. Centraal in de aanpak staat het ruimtelijk vormgeven van 
de opdrachtformulering. Wij stellen ons voor om in tandem te werken waarbij 
over het gehele thema van de opgave in samenspraak wordt gewerkt, elk met 
inbreng van de eigen sterktes. 
Elk architectenbureau voorziet één projectleider voor dit project, voor Maker 
zal dit Lieven De Groote zijn terwijl Pieter Meuwissen voor Lava deze rol op zich 
neemt. De spil van het duo projectleiders maakt de sterkte van de horizontale 
samenwerking van het ontwerpteam mogelijk. De intense werkrelatie tussen 
de projectleiders verloopt in een continue dialoog over de verschillende 
aspecten van het project heen, over het inhoudelijke, de timing en over het 
budgetbeheer, maar ook over het begeleiden, het aansturen en het bijsturen 
van de teamleden.
De projectmedewerkers worden afhankelijk van de aard van dit project 
geselecteerd om het ontwerpteam te vervolledigen. Zij zullen deeltaken op 
zich nemen. Door een open ingesteldheid en constructieve houding geven 
zij invulling aan hun takenpakket en de opvolging ervan. Steeds wordt er 
gezorgd voor een mix van profielen waarbij het aantal jaren werkervaring 
een belangrijk criterium uitmaakt, wel met een zo breed mogelijk scala aan 
talenten. Afhankelijk van het moment in het projecttraject en zijn planning 
wordt het architectenteam verruimd of verkleind.

D 2 .  B I M - M E T H O D I E K

Het ontwerp wordt uitgewerkt met het BIM-tekenprogramma Archicad, dat 

geïnitieerd wordt door de architecten. De BIM-methode gaat uit van een 

gefaseerd, virtueel 3D-model van het bouwproject. Vanaf het begin wordt 

er driedimensionaal getekend aan één enkel en gecoördineerd model. De 

verschillende partners van het projectteam kunnen vanaf het begin tot aan het 

eind gelijktijdig aan het ontwerp en de engineering van het project werken. 

Het model is opgebouwd uit 3D-elementen met intelligente eigenschappen; 

materiaalkenmerken, de bouwfase, de relatie met andere objecten. Een 

wijziging van het model wordt direct op alle gerelateerde plaatsen doorgevoerd. 

De hele presentatie van het model blijft hierdoor actueel. Het grote voordeel 

dat iedereen aan hetzelfde model werkt is de snelle vaststelling van mogelijke 

conflicten. Het ontwerpproces verloopt daardoor gestaag en het niveau van 

correctheid is hoog.

De spil tussen het architectenteam en de samenwerkende partners van het 

projectteam is de BIM-coördinator, in het kantoor werkt hij complementair 

met de BIM-manager. Hij werkt projectmatig en vervult een overkoepelende, 

operationele rol binnen elk project. De BIM-coördinator helpt het ontwerpteam 

bij het opmaken van het BIM-model en halen van de vooropgestelde doelen. 

Hij ondersteunt het ontwerpteam door het verlenen van zijn kennis. Zijn taak 

bestaat er verder in om de globale coördinatie tussen de disciplines binnen 

het projectteam te organiseren en te controleren. In samenspraak met de 

projectarchitect legt de BIM-coördinator de interne en externe doelen vast van 

het project. Hij zorgt voor de praktische uitvoering van de werkmethodiek en 

behartigt bijvoorbeeld de modelleerafspraken. Deze afspraken worden tevens 

door hem met de BIM-coördinatoren van de ingenieursbureaus gemaakt. Eens 

het bouwteam met de aannemer van start gaat zullen de modelleerafspraken 

op het uitvoeringsniveau verder op punt gesteld worden door de BIM-

coördinatoren.

BIM-projectontwerp biedt mogelijkheden voor wandelingen door het 

gebouw en uitgebreide 3D-visualisatie. Hoeveelheden zijn te genereren 

vanuit het BIM-model voor de objectlijsten, meetstaten en ramingen, tevens 

De relatie bouwheer-projectteam en in een aansluitende fase ook aannemer, 
dient er één te zijn van samenwerken aan een gezamenlijk project. Een sterk 
bouwteam, waar alle actoren een plaats in hebben, waarbij men samen zoekt 
naar oplossingen. Het overleg en het proces zullen stapsgewijs plaatsvinden. 
Binnen het raamwerk en concepten van deze offerte zullen de verschillende 
partijen op diverse momenten hun inbreng en ideeën kunnen formuleren.
Beheer van de informatiestromen - Meer bepaald zal de opdrachtgever bi-
directioneel met het ontwerpteam kunnen communiceren via een zogenaamd 
“Single Point of Contact” (“SPOC”) zijnde projectleider Lieven De Groote. 
De verschillende informatiestromen worden zo op dergelijke wijze efficiënt 
verzameld en gekanaliseerd. De SPOC zal instaan voor de doorstroming van alle 
informatie naar het project- en ontwerpteam en zal er tevens op toezien dat de 
onderling vooropgestelde communicatietermijnen worden gerespecteerd. De 
SPOC is, op het niveau van het projectteam, de schakel tussen de opdrachtgever 
en de sleutelfiguren van elk teamlid.

Communicatie uitwisseling - Alle informatie i.v.m. het project zal gecentraliseerd 
worden. Deze informatie wordt vergaard en uitgewisseld via vooropgezette, 
gestructureerde communicatiekanalen, waaronder de overlegvergaderingen 
met betrokken partijen | de plannings- en budgetvergaderingen | de 
werfvergaderingen | de vergaderingen op afroep | de schriftelijke communicatie 
| de verdeling van de documenten | en alle verbale communicatie. Gezien er 
voor grotere projecten al gauw meerdere mensen in het specifieke projectteam 
betrokken zijn, behoeft ook de interne communicatie extra aandacht. Een 
adequate informatiestroom is enkel mogelijk mits eenduidige afspraken, geleid 
en begeleid door een ervaren projectleider en -architect.

Digitaal platform - Het projectteam, onder toezicht van de projectleider, staat 
in voor de opmaak en het beheer van een digitaal internetplatform, zowel qua 
toegang, bevoegdheden, als qua documenten-beheer. Dit platform zal ook 
ter beschikking gesteld worden voor andere participerende partijen volgens 
een hiërarchie in toegangsmogelijkheden. Hierin zal alle informatie op een 
eenvoudige en leesbare manier bewaard en behandeld worden. Via een 
uitgewerkte mappenstructuur zal informatie voor alle actoren beschikbaar 
zijn, dit zorgt dat de communicatie vlotter en gerichter kan verlopen.

D .  V O O R S T E L  V A N  P R O J E C T U I T W E R K I N G  A . D . H . V .  B I M

D 1 .  B I M - M A T U R I T E I T

Sinds medio 2017 werd de werkorganisatie van het architectenkantoor 

afgestemd op de BIM-methodiek. Het implementatieplan verliep over 2,5 jaar. 

Gaande van Little BIM (binnen de eigen organisatie) hebben we grote stappen 

gezet naar BIG BIM (samenwerking met externe partijen door uitwisseling 

van BIM-modellen en -data). Naast het omvattende implementatieplan 

werden nieuwe functieprofielen in het leven geroepen om enerzijds de BIM-

methodiek te integreren in de bureauorganisatie en anderzijds deze werkwijze 

te stroomlijnen met andere bouwpartners (ingenieurs en aannemers). 

Ook om de methodiek te bestendigen om in de toekomst verdere evoluties 

gestructureerd op te vangen. Samen met de bestuurders bepaalt de BIM-

manager de missie en de doelstellingen die op termijn moeten worden bereikt. 

LAVA Architecten werkt volledig met het 3D-tekenpakket Archicad. Bij Level 

2 (BIG BIM) is het verplicht om alle bestanden, grafische en niet-grafische 

informatie en allerhande documentatie, via een Common File Format uit te 

wisselen. Dat wil zeggen dat alle bouwpartners deze informatie rechtstreeks 

in hun eigen software en modellen kunnen inladen om zo nauwkeuriger in te 

spelen op veranderingen in het model. Als pionier heeft het architectenkantoor 

in het verleden samengewerkt met hun softwareleverancier Kubus (BE) om 

de meetstaat te extraheren volgens de bestekartikelen (typebestek VMSW). 

Startende medewerkers van het architectenbureau volgen bij hun start enkele 

weken cursus, onder leiding van de softwareleverancier.

Commissariaat AMOW uitgewerkt met BIM-tekenprogramma  - LAVA ArchitectenPrincipeschets snede gevel
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Organigram samenwerkingsstructuur

De teamleden werken niet voor het eerst samen en kennen elkaars kwaliteiten, 
aandachtspunten en gevoeligheden. Deze samenwerkingen verlopen daardoor 
structureel en tegenwoordig volgens de BIM-methodiek. Het projectteam 
opereert als pluri- en interdisciplinair team. Dit houdt in dat alle teamleden 
bij alle deelaspecten van de opdracht betrokken zullen zijn teneinde de 
deelaspecten optimaal op elkaar te kunnen afstemmen en de coherentie van 
het project te garanderen:
- Maker Architecten als ontwerper voor het stedenbouwkundig, het 
architecturaal en het interieurontwerp, de omgevingsaanleg en de 
studiecoördinatie. Maker vaardigt de SPOC af.
- LAVA Architecten als duo ontwerp voor het stedenbouwkundig, het 
architecturaal en het interieurontwerp, de omgevingsaanleg en de 
studiecoördinatie. Lava staat in voor het BIM-model.
Met volgende partners in onderaanneming:
- Ney & Partners als ingenieursbureau voor de stabiliteitsstudie.
- SB Heedfeld als ingenieursbureau voor de speciale technieken.
- Burolandschap als ontwerpbureau voor het landschap en de nodige 
infrastructuur.
- GHW als studiebureau voor de epb-verslaggeving en de 
veiligheidscoördinatie.
- Daidalos Peutz bouwfysisch ingenieursbureau als adviesbureau voor de 
akoestische studie.

P R O C E S B E T R O K K E N H E I D  V A N  D E 
B O U W H E E R

Het ontwerpteam staat voor een heldere communicatie met alle betrokken 
partijen, zowel binnen het bouwteam als met andere betrokkenen. Daarom 
wordt van meet af aan gewerkt met ontwerptools met een hoge communicatieve 
waarde die ook voor niet architecten verstaanbaar en bevattelijk zijn. Schetsen 
worden ingezet omwille van hun snelheid en het ruimtelijk inzicht dat ze 
verschaffen voor standpunt gebonden situaties terwijl de studiemaquettes 
dienen als ontwerpinstrument om de volledige ruimtelijke opbouw te evalueren 
en verstaanbaar te maken. Voor een beeldende communicatie gebruiken we 
verschillende media: maquettebouw: vooral als studieobject | 3-dimensionale 
simulaties | referentiebeelden | schetsen | schema’s | proefopstellingen of 
mock-up van de gevelopbouw in de definitieve ontwerpfase, gerealiseerd in 
het bouwteam in samenspraak en door de aannemer. 
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Kritiche succesfactoren:

1. Efficiënt procesbeheer
- informatisering: portal, BIM, ms-project…
- overdracht studie- en werkvoorbereiding
- beproefde workflow
- efficiënte coördinatievergaderingen

2. Optimale communicatie
- compact team

- duidelijke afspraken en vergaderschema’s
- centralisatie & automatisatie

3. Uitgekiende planning
- inzet planningscoördinator bij aannemer
- ruime capaciteit: personeel en materieel
- permanente opvolging door bouwteam

4. Geoptimaliseerd budget
- inzet costcontroller
- permanente bewaking door projectleider
- zoeken van positieve equivalenten

5. Minder Hinder
- bouwteam legt samen criteria op
- Minder Hinder plan
- uitgekiende fasering/werfinrichting

Bewaken van de gemeenschappelijke doelstellingen

E .  B O U W T E A M  -  P A R T I C I P A T I E  V A N  D E 
A A N N E M E R 

E 1 .  G E L I J K W A A R D I G H E I D

Om alle opportuniteiten van een samenwerking in bouwteam te benutten is 
gelijkwaardigheid van alle betrokken partijen fundamenteel, meer nog dan 
vertrouwen. Voor het bouwproject worden diverse voordelen gerealiseerd 
doordat elke betrokken partij zich de gemeenschappelijke doelstellingen 
eigen maakt en de inbreng van elke expertise waardeert. Een samenwerking 
gebaseerd op vertrouwen, dialoog, openheid en probleemvoorkomend denken 
zijn eigen aan de bouwteamformule.

gevallen wordt het bouwteam pas later opgericht. De invloed van de aannemer 
op het ontwerp verschilt daardoor. Bij een vergevorderd ontwerpproces van 
weinig of geen invloed tot drastische wijzigingen in de ontwerpfase bij een 
vroegtijdige aanstelling van de uitvoerder. In deze situatie zal de kennis en 
expertise van zowel de aannemer als het ontwerpteam optimaal ingezet 
worden t.b.v. het project.

E 4 .  S A M E N W E R K E N  I N  B O U W T E A M

Om de voordelen van de bouwteamformule maximaal te benutten dient elk 
individueel lid zijn expertise uit zijn vakgebied in te zetten en open te staan 
voor de expertise-inbreng van de andere leden. Doordat deze expertises in 
een vroeg stadium worden samengebundeld kunnen ze maximaal op elkaar 
worden afgestemd zodoende het optimalisatiepotentieel ten gronde te 
benutten. Specifiek voor deze opdracht maakt dat het samenwerken in 
bouwteam bij voorkeur in een geïntegreerd proces verloopt. Pas dan worden 
de opportuniteiten volop benut door een optimale afstemming van ontwerp 
en uitvoering, effectieve informatieoverdracht en efficiënt gebruik. BIM kan 
het geïntegreerd werken uitstekend ondersteunen en is zelfs een heel krachtig 
instrument daarvoor. In een geïntegreerd proces zijn uitvoerende partijen van 
meet af aan betrokken bij de engineering van het ontwerp. De uitvoerende 
partijen werken mee aan de opbouw van het model en zorgen ervoor dat 
het mede wordt ingericht op hun rol in het bouwproces. Hiermee ontstaat 
ook een schat aan “BIM-waarde”, goed voor gebruik in de fase van Beheer & 
Onderhoud.

Onze ervaringen uit de laatste design&build projecten leert dat dergelijk 
geïntegreerde aanpak een mooie manier van samenwerken is. Hier kunnen we 
de voordelen verder opschalen en benutten door onder andere het circulaire 
gevelontwerp te bestuderen aan de hand van één of meerdere mock-ups, en dit 
nog in de ontwerp- en studiefase maar wel gerealiseerd door de geselecteerde 
aannemer. Voor de start van de werkelijke bouwfase kan het bouwteam hier 
dan al lessen uit trekken en de ontwerpen ervan fijn stellen.
De invloed op de taken van de ontwerpers in dit geïntegreerd bouwproces 
focust zich in belangrijke mate op het gericht modelleren van het BIM-model, 
meteen volgens de opvattingen van het realisatiemodel van de aannemer. 

E 2 .  E R V A R I N G E N  E N  L E E R T R A J E C T E N 

Alle leden van dit ontwerpteam werkten in het verleden herhaaldelijk 
in bouwteam samen. Er bestaan verschillende vormen van bouwteam 
samenwerking. Twee decennia geleden al in PPS-projecten. Tegenwoordig is 
de Design build procedure een veel beproefde samenwerkingsvorm, waarmee 
ondertussen de meeste teamleden veel ervaring opbouwen. Uit deze 
recente samenwerkingen kunnen veel lessen uitgetrokken worden waarbij 
de teamleden systematisch streven naar een groeiende deskundigheid met 
een hoge graad van professionalisme. Daarvoor neemt LAVA Architecten 
onder andere deel aan het uitvoerig onderzoekstraject TETRA 4.0 (Vlaams 
Agentschap Innoveren en Ondernemen), geleidt door de PXL Hogeschool 
gedurende 2,5 jaar. 
 Het TETRA-onderzoek heeft de ambitie om:
- teamversterkende technieken en lean tools uit te rollen bij de leden van 
de bouwteams specifiek voor voorbereidingsprojecten van Design&build 
bouwprojecten in verschillende cases,
- wijzigingstrajecten transparanter en beheersbaarder maken bij 
voorbereidingstrajecten van Design&Build bouwprojecten door het opmaken 
van onderbouwde ‘job done’ description richtlijnen en ‘Model update’ 
protocollen,
- technologieverkenning naar virtuele technieken uit te voeren welke 
toepasbaar zijn als monitortool in voorbereidingsprojecten.

De architecten werken de laatste jaren in verschillende bouwteams samen 
voor omvangrijke publieke projecten. Opgeleverde projecten zijn de 
zorgcampus Dommelhof met aannemer Houben nv, het commissariaat voor 
de Scheepvaartpolitie met aannemer Cordeel nv, enz. Op dit moment zijn 
een kleuterschool met kinderdagverblijf en kinderopvang in Boutersem in 
aanbouw met aannemer Vanderstraeten, een nieuwe evenementenzaal in 
Sint-Katelijne-Waver en een politiegebouw in Haacht, beide met aannemer 
Cordeel nv. Kenmerkend aan deze projecten is de intense samenwerking 
tussen ontwerpteam en uitvoerder met als markant gevolg de zeer snelle 
doorlooptijd. Vanaf de ontwerpfase (start offertefase na selectie kandidatuur) 
tot de voorlopige oplevering is er zelfs sprake van slechts 2,5 jaar. Zo is er al 
veel ervaring en expertise opgebouwd in samenwerkingen met het kruim van 
de belangrijkste Vlaamse bouwfirma’s.

E 3 .  A A N S T E L L I N G  A A N N E M E R

Voor de aanstelling van de aannemer zal het ontwerpteam zijn volledige 
medewerking verlenen, het beschikt hiervoor over de nodige ervaring. Indien 
gewenst worden samen met de bouwheer de criteria voor de aanstelling mee 
opgemaakt. Naast tijds- en financiële aspecten kunnen ook andere criteria 
met verschillende gewichten toegekend worden; beschikken over een ISO-
kwaliteitslabel, werkzaamheden coördineren volgens LEAN-management, 
mee inschakelen op het BIM-platform, werfopvolging en -controle met nazorg 
via een digitale bouwmanagementapplicatie (Aproplan), enz. Soms wordt de 
aannemer direct na het voorlopige ontwerp onder de arm genomen, in andere 
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B. Invloed/waarde op het eindbudget volgens het bouwteamproces

A. Invloed/waarde op het eindbudget volgens het klassieke bouwproces

Mock-up van de gevelopbouw in de definitieve ontwerpfase

Daarvoor wordt een BIM-protocol vastgelegd. Vanuit het bouwteam wordt 
een BIM-manager aangesteld die erover waakt dat dit afgesproken BIM-
protocol toegepast wordt door de BIM-coördinatoren van de verschillende 
bouwteampartners. De BIM-coördinatoren van zowel ontwerpers, ingenieurs 
en uitvoerder, zorgen voor de praktische uitvoering van de werkmethodiek en 
behartigen bijvoorbeeld de modelleerafspraken.

E 5 .  B U D G E T B E H E E R

Daar waar men in de klassieke benadering van een bouwproject in het 
studietraject, via de raming, men het budget tracht te bepalen zonder kennis 
van de uitvoerder (figuur A) zal in een bouwteam meteen de kostprijsinvloed 
van deze uitvoerder in de studiefase het eindbudget correcter kunnen bepalen 
(figuur B). 

gekoppeld aan de bestekken. In het model kunnen berekeningen worden 

uitgevoerd voor energie, statica, binnenklimaat, akoestiek, licht enz. Er kunnen 

simulaties worden uitgevoerd voor: daglicht/schaduw, brand/vluchtwegen, 

toegankelijkheidstest enz. Het ontwerpteam beschikt over een ruime ervaring 

met de software. Als controlesysteem beschikt LAVA Architecten over de 

specifieke software Solibri als Model Checker. Het wordt vooral gebruikt om 

gemaakte 3D modellen tegenover elkaar te zetten en te zien waar problemen 

zich kunnen voordoen. Model architectuur versus model technieken versus 

model stabiliteit versus productietekeningen.... De projectarchitect kan 

systematisch in elke studiefase het ontwerp controleren. Klopt het plan met 

de vereisten omtrent toegankelijkheid, de brandpreventie en de akoestiek. Het 

stelt de projectarchitect in staat om binnen het ontwerpteam de architecten 

aan te sturen en het overzicht te maken omtrent de op te lossen issues.`

D 3 .  B I M - S A M E N W E R K I N G

We werken volgens het principe van Open-BIM waarbij het mogelijk is om 

tussen de verschillende partijen informatie uit te wisselen aan de hand van 

een Common File Format (IFC-bestand) en deze in zijn eigen software op te 

nemen. Tekeningen en beschrijvingen worden volgens een Common Data 

Environment opgenomen in een database die toegankelijk is met toegekende 

rechten voor alle partijen van het bouwteam. Tekeningen en beschrijvingen 

worden zodanig opgezet dat deze na oplevering kunnen worden opgenomen 

in de onderhoudsdatabase van de cliënt.

Uit recente ervaringen van BIM-samenwerkingen met aannemers weten 

we dat er wel degelijk heel wat tijdswinst te boeken valt bij de realisatie 

van een bouwproject, mits een degelijke voorbereiding in de studiefase. Zo 

werd in het recente verleden de uitvoeringstermijn al eens herleid tot 60% 

van de contractueel voorziene bouwtermijn. Door de intentie om voor dit 

bouwproject vrij snel samen te gaan werken met de uitvoerende aannemer 

in een bouwteamformule, zullen we deze opportuniteit ten volle kunnen 

benutten.

De golvende curves geven in tijd en waarde de impact op het resultaat weer. 
Hoe vroeger binnen het denkproces doelgericht doch voldoende flexibel wordt 
uitgezocht welke noden moeten verwerkt worden, hoe kleiner de risico’s en/
of onvoorziene items tijdens de uitvoering. Van bij de aanvang van dit project 
wordt er een oplijsting gemaakt van alle factoren welke invloed kunnen 
hebben op het budget. Binnen deze factoren dient een duidelijk onderscheid 
gemaakt tussen deze met een éénmalige invloed en deze die recurrent binnen 
het verloop van het proces voorkomen. Dit onderscheid weerspiegelt de juiste 
waarde van elke factor en zijn gevolg en/of invloed waardoor sneller een meer 

objectieve en doelgerichte keuze kan gemaakt worden.
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