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1. Ambitie 
 
De bestaande gebouwen zijn met hun iconische 
vorm beeldbepalend voor het FMC. De uitbreiding 
moet low-fi zijn en tegelijk de beeldbepalende 
kwaliteiten versterken. 
 
Het is een revelatie te zien hoe het atelier, 
overigens met een schitterende akoestiek, op een 
pragmatische manier ingezet wordt bij een publiek 
event. Er wordt een tent bijgezet, een concert 
gegeven in een hoek van het atelier. Schijnbaar 
met de grootste evidentie. Er worden rekjes 
gebricoleerd tussen de spanten, leidingen en 
toestellen verplaatst en bijgeplaatst. Er wordt 
vertimmerd. 
 
Het nieuwe atelier zou op dezelfde manier een 
gebruiksinstrument kunnen zijn, flexibel en 
aanpasbaar. 
 
We denken o.a. aan de atelierruimte-woonruimte-
tentoonstellingsruimte van Gert Robijns in 
Charleroi (fig. 1 en fig. 2) in een oude houtdrogerij. 
In de woonruimte geeft een grote glaspartij uit op 
een indrukwekkende tentoonstellingsruimte. Hier 
gelden geen regels, bepaalt geen enkele agenda 
wat er te zien is. Robijns noemt het zijn testruimte, 
maar geregeld laat hij er ook andere kunstenaars 
vrij exposeren. Er wordt op een no-nonsense 
manier omgegaan met de actieve productie én het 
tonen. De synergie die hierdoor ontstaat is 
indrukwekend.  
 
2. Gebouw 
 
In ons voorstel maken we een groot dak 
waaronder de verschillende activiteiten in elkaar 
overvloeien en zich de structuur toe-eigenen. Het 
dak raakt net het bestaande bolvormige volume.  
 
De centrale ruimte is open, in tegenstelling tot de 
gesloten kern van het bestaande gebouw (fig. 3). 
Het is tegelijk expo-ruimte, lezingen-ruimte, 
receptie-ruimte, buffer, alles-en-nog-wat-ruimte 
maar vooral een gemeenschappelijke plek tussen 
de ateliers die kruisbestuiving kan bevorderen. 
 
Rond deze open plek liggen alle logistieke ruimten 
en de ateliers. 
 
Referentie: Louis Kahn, British Castles Floor Plan 
Sketches, served and servant spaces (fig. 4). 
 
3. Structuur 
 
De sterkte van het bestaande atelier is de radicale 
structuur die het geheel van de ruimte bepaalt. De 

obstructie van de gesloten kern zorgt voor de 
gewenste privacy (fig.5). Daardoor is het huidige 
gebouw ook nu nog steeds relevant. 
 
De structuur is de ruimte en omgekeerd. 
 
Referentie: Martin Kippenberger, MOMAS 
(Museum Of Modern Art Syros) waar de ‘ready-
made’ structuur meteen het gebouw is (fig. 6). 
 
Voor de uitbreiding van het FMC voorzien we een 
structuur in beton. Daarbinnen een invulling van 
gevels en binnenwanden met geïsoleerde houten 
sandwichpanelen en glas.  
 
Het FMC krijgt hiermee een leesbare en 
herkenbare gevel naar de straat (fig.7). 
 
4. Plan 
 
De latere aanbouw (het etsatelier met daarboven 
de metalen structuur) nemen we weg en integreren 
we in het nieuwe gebouw waardoor aan het 
oorspronkelijke autonome volume opnieuw recht 
wordt gedaan. 
 
Waar het bestaande atelier introvert is, krijgt het 
nieuwe atelier een intensere relatie met het 
omliggende landschap. Ideaal zou zijn als het 
grootste deel van de weide onveranderd blijft. 
 
De twee overdekte terrassen zijn zowel 
buitenwerkruimte als rechtstreekse toegang tot de 
ateliers. 
 
Logistiek en werkplekken liggen rond een centrale 
open ruimte die op verschillende manieren kan 
ingedeeld worden bij tentoonstellingen of lezingen, 
die gewoon leeg kan blijven als testruimte of die 
mee kan ingezet worden bij de productie. De vier 
dakkoepels in hout geven deze centrale ruimte een 
eigen identiteit. 
 
Het groendak is gedeeltelijk bruikbaar als terras 
(fig. 8) en tegelijk evacuatieplatform voor het 
bestaande gebouw vanaf een nieuwe deur in de 
nabijheid van de keuken. 
 
5. Materialen en duurzaamheid 
 
De structuur werd op de meest economische 
manier opgevat: de vloerplaat in gepolijst beton 
(funderingsplaat), kolommen en balken in beton, 
dakplaat in prefabwelfsels.  
 
De afwerking, buitenschrijnwerk, dakkoepels en 
binnenwanden in hout (fig. 9). 
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Het plafond wordt voorzien van akoestisch 
dempend materiaal (bijvoorbeeld houtwol-
cementplaat). 
 
Het groendak vormt een klimatologische buffer en 
is, met een minumum aan onderhoud, de vijfde 
gevel die zichtbaar is vanuit het bestaande 
gebouw. 
 
Het compacte bouwvolume en de grote 
aanpasbaarheid binnen een dragende structuur 
bepalen in grote mate het niveau van 
duurzaamheid.  
 
Voor de zonnebeheersing geloven we sterk in 
evidente en duurzame ingrepen, zoals een grote 
boom op het zuiden (fig. 10) en een gordijn om de 
lichtinval in het atelier te regelen (fig. 11).  
 
Referentie: Petra Blaisse, Dutch Pavilion at the 
Venice Architecture Biennale 2012 (fig. 12). 
 
6. Verwarming 
 
We stellen voor de ateliers te verwarmen met 
aerothermen. Dit is een systeem met 
luchtverwarming waarbij de mogelijkheid bestaat 
om deze te voorzien van verse lucht. Hierbij wordt 
verse lucht aangezogen die lokaal door de 
aerotherm opgewarmd wordt en in de ruimte 
geblazen wordt. Dit laat ook toe om de ruimte op 
een snelle manier op te verwarmen. 
De logistieke ruimten worden verwarmd met 
radiatoren.  
 
Er dient bekeken te worden of de aanwezige 
installaties voldoende zijn om het bijkomend 
nodige vermogen aan te leveren. 
 
7. Verluchting 
 
Met de aerothermen wordt reeds verse lucht 
binnengebracht (pulsie). De extractie zal gebeuren 
door een aparte afzuigventilator en via het sanitair. 
Het systeem laat eveneens toe om freecooling toe 
te passen: nachtventilatie zonder opwarming 
teneinde de ateliers af te koelen zonder gebruik te 
maken van actieve koeling. 
 
Doka, werkhuis, archiefruimte en kantoor kunnen 
voorzien worden van eigen kleine 
ventilatiegroepjes met warmterecuperatie. Deze 
bieden ook de mogelijkheid om op basis van CO2-
detectie of aanwezigheid te werken zodat de 
ventilatie alleen werkt wanneer noodzakelijk. Dit 
systeem laat eveneens toe om gebruik te maken 
van freecooling. 
 

Bijkomend aan deze basisverluchting zal er op 
basis van de aanwezige machines eventueel 
bijkomende afzuiging (al dan niet lokaal en mobiel) 
voorzien worden. Deze wordt gescheiden 
gehouden van het basisventilatiesysteem. 
 
8. Planning 
 
Prefabricage van balken, kolommen en welfsels 
laat toe dat met een ‘droge’ constructiemethode de 
totale bouwtermijn kan gereduceerd worden tot 6 
maanden. 
 
Ingebruikname begin 2016 is haalbaar. 
 
Voorontwerp 20 wd 
Definitief ontwerp  30 wd 
Aanbestedingsdossier 30 wd 
Opmaak offertes  40 wd 
Nazicht biedingen  10 wd 
Uitvoering werken 120 wd 
 
Totaal 250 wd 
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