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GEEN IDENTITEIT OVERAL ASFALT ACHTERKANTEN ONLEESBAAR

GEEN STRUCTUUR GEEN KWALITATIEVE OPEN RUIMTE WANORDE ONLEES-

BAAR IN SLECHTE STAAT GEEN CONNECTIE MET OMGEVING OVERAL PAR-

KING GEEN STRUCTUUR ONZICHTBAARHEID ACHTERKANTEN ON

GEEN STRUCTUUR GEEN KWALITATIEVE OPEN RUIMTE WANORDE ONLEESBAAR IN 

SLECHTE STAAT GEEN CONNECTIE MET OMGEVING 

OVERAL PARKING GEEN STRUCTUUR ONZICHTBAARHEID ACHTERKANTEN
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HOOFDDOELSTELLING
1. Een campus met IDENTITEIT, namelijk een campus waar TECHNOLOGIE aan bod komt

CAMPUSGEVOEL heerst, waar het aangenaam 
vertoeven is.
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01.01 Analyse van de opgave en omgang ermee: interpretati e 
van probleemstellingen en opportuniteiten

In een eerste hoofdstuk wensen we onze interpretati e van de opgave weer te geven. Immers, 
de bouwheer stelt heel expliciet een tweetal hoofddoelstellingen, met name het creëren van 
een duidelijke identi teit voor de campus waar hun eigen experti se een aandeel in heeft  
alsook de creati e van een campusgevoel.

Hierbij worden een aantal elementen, ingrediënten beschreven die kunnen bijdragen 
tot het realiseren van deze identi teit en campusgevoel. Het gaat over leesbaarheid, 
zichtbaarheid, betere gebouwen, duurzaamheid en diversiteit, meer groen, verkeerstromen 
en att racti epolen voor studenten. Alle noodzakelijke registers om tot een geïntegreerd 
ontwerp te komen worden aangehaald.  Aan elk register wordt ofwel een probleemstelling 
gekoppeld ofwel een opportuniteit aangeduid. 

Bij de opbouw van deze bundel trachten we de diverse registers te combineren en/of 
op elkaar af te stemmen. Als ontwerper nemen we de vrijheid om zowel de aangeduide 
probleemstellingen te interpreteren als de gesuggereerde opportuniteiten.

Naast deze twee concrete – maar ruime - doelstellingen met bijhorende ingrediënten 
worden er een aantal meer specifi eke wensen beschreven. Opnieuw wordt er zowel een deel 
probleemstelling als een aanzet tot oplossing geformuleerd. Deze concrete verbeteracti es 
duiden veeleer op de diverse gebouwen. Bij de opbouw van de bundel maken we een 
selecti e van mogelijke interpretati es van deze aanzett en tot oplossing. We wensen duidelijk 
te stellen dat we dit heel bewust doen. We trachten een redenering op te bouwen, een 
manier van werken tastbaar te maken zonder voor elk – concreet of minder concreet – 
probleem onmiddellijk een oplossing aan te bieden.
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hoofdgebouw home De Nayer auditoriumgebouw auto technologisch 
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De opgesomde verbeteracti es duiden voornamelijk op de behoeft es die vandaag aan de 
orde zijn. Maar zoals de bouwheer reeds aangeeft  moeten we als ontwerper meedenken 
met de ti jd en perspecti even bieden voor zowel het nu, als binnen vijf jaar, als binnen 
twinti g jaar. Een uitgekiende fasering zal m.a.w. van primordiaal belang zijn. Eén van de 
belangrijke uitgangspunten is dan ook niet voor niets het realiseren van een constante – 
maatschappelijke - kwaliteit in elke fase.

De opgave lijkt te schipperen tussen twee – misschien wel uiterste - schaalniveaus, met 
name deze van de campus in zijn ruime – maatschappelijke – context en deze van het lokale 
niveau van de huidige behoeft en van de campus. 

Verder lijkt de Campus de Nayer eveneens nog een verdere programmatorische – t.a.v. 
educati e - transformati e te ondergaan. Vanuit alle mogelijke ontwikkelingen in het 
onderwijslandschap lijkt momenteel heel veel mogelijk. Verse samenswerkingsverbanden 
binnen zowel de Lessius Hogeschool als met de Associati e van de K.U.-Leuven zijn volop 
in ontwikkeling. Als we heel eerlijk zijn, beseff en we dat Campus de Nayer reeds diverse 
verschuivingen – zowel op inhoudelijk educati ef vlak als op ruimtelijk vlak – heeft  ondergaan, 
en met een grote gedrevenheid de komende opportuniteiten in het educati elandschap niet 
links zal laten liggen. 

Deze transformati e is momenteel echter weinig doorzichti g, en bijgevolg een heel ‘fl exibele’ 
– maar ook onzekere – factor. Wat wel duidelijk is dat het ambiti eniveau groot is bij elk 
van de partners (Campus De Nayer, Lessius Hogeschool en de Associati e K.U.-Leuven). We 
aanzien de opgave voor een masterplan dan ook als een explicitering van dit ambiti eniveau.
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Eigenaars van de gronden van campus De Nayer, op basis van het kadasterplan.
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LEGENDE

Eigenaars van de gebouwen van campus De Nayer.

01.02 Stakeholders: eigenaars, gebruikers en mogelijk 
toekomsti ge gebruikers

eigenaars

Naast de geformuleerde doelstellingen en  de voorgestelde verbeteracti es is een inzicht in 
de verschillende stakeholders van belang om ontwerpkeuzes te kunnen maken.
We stellen een aantal schema’s op. Deze zijn voornamelijk de grafi sche vertaling van de 
tekstuele opgave zoals ze werd geformuleerd door de bouwheer.

Een eerste schema toont aan welke diverse instanti es de huidige grondeigenaars zijn en 
tevens aan wie ze in erfpacht zijn gegeven. Een tweede schema duidt aan wie de eigenaars 
zijn van de diverse gebouwen op de Campus. Een derde synthesethema duidt reeds aan 
welke gronden in de nabijheid van de aanwezige gronden interessant kunnen zijn om 
mogelijk te verwerven. 
Uit de schema’s blijkt dat het aantal grondeigenaars beperkt is, en dat de gronden ofwel in 
erfpacht zijn door de vzw KIH De Nayer ofwel in eigendom. De situati e met de gebouwen ligt 
iets of wat complexer. In totaal zijn er een viertal verschillende vzw’s die eigenaar zijn van 
de diverse gebouwen. In een mogelijke herschikking of renovati e van de gebouwen zal dit 
zeker van belang zijn. 
Ook de mogelijke aankoop van verschillende gronden is bevatt elijk. 

Gebruikers

De projectdefi niti e geeft  eveneens een inzicht in de verschillende type gebruikers van de 
campus vandaag. Verder focust ze voornamelijk op de nieuwe tendensen die zich voordoen, 
met name een grotere vraag naar meer fl exibele openingsti jden van de laboratoria.

Vanuit de beschrijving genereren we een schemati sche weergave van de verschillende 
groepen gebruikers die aanwezig zijn op de campus, en de diverse ti jdsti ppen waarop zij 
aanwezig zijn. Dit levert een uitermate gediversifi eerd beeld op en laat eveneens de potenti e 
zien om van de campus een dynamische campus te maken.
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Mogelijk te verwerven gronden voor de campus, afh ankelijk van de toekomsti ge ruimtelijke visie. 



10

01 SCHERPSTELLEN PROJECTDEFINITIE

Huidige bestemming van de percelen volgens het gewestplan. Mogelijke herbestemming van de percelen in functi e van de toekomstvisie voor de campus.
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percelen voor mogelijke herbestemming

LEGENDE

Mogelijk toekomsti ge gebruikers

Om een inzicht te krijgen in mogelijke toekomsti ge gebruikers nemen we het gewestplan 
ter hand. Immers, indien de campus wenst uit te breiden is het van belang dat dit mogelijk 
wordt gemaakt. We kijken dan ook naar de huidige bestemmingen. Er worden twee schema’s 
gemaakt. Het eerste schema geeft  weer wat de huidige bestemming is en welke kadastrale 
percelen vallen binnen de grenzen van elke bestemming.

In eerste instanti e staan we wat versteld van de huidige bestemming van de gronden van de 
campus De Nayer. De campus is immers in woongebied gelegen, en niet in een zone voor 
openbaar nut of voorzieningen. Hetgeen echter interessanter is, is de logica die opgebouwd 
is in het gewestplan, met name een expliciete visie voor een ‘groene campus’ waar je in 
een eerste schil de kern van de campus hebt (maar mogelijk ook woningen; in het geval de 
Campus niet zou werken), in een tweede schil een recreati ezone, en in een derde schil een 
bosgebied. Deze visie lijkt ons in eerste instanti e mogelijkheden te bieden, zelf vandaag.

Een twee schema wordt opgesteld vanuit de verschillende reeds aangehaalde ideeën 
in de opgave, met name een uitbreiding met spin-off s, het verwerven van het domein 
Fruytenborg, etc. 
De aangeduide contour selecteert de percelen die  - vanuit een eerste lezing – in aanmerking 
komen voor een mogelijke herbestemming.
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Analyse van het gebruik van de campus op verschillende ti jdsti ppen door verschillende doelgroepen. 

01.03 Een expliciete werkwijze: het inzett en van ontwerpend 
onderzoek voor de opmaak van een spelbord en het 
formuleren van spelregels

Vanuit de analyse van de opgave, zowel ruimtelijk (campus & gebouw) als educati ef, 
formuleren we een aanpak van ontwerp.

We wensen telkens vanuit een analyse van zowel het ruimtelijke aspect als het educati eve 
luik keuzemogelijkheden scherp te stellen. Deze diverse keuzemogelijkheden helpen de 
spelregels te bepalen, alsook het spelbord met de verschillende variabelen scherp te stellen.

We zett en ontwerp  - als instrument - dan ook voornamelijk in om één spel te spelen. Om 
vanuit een eigen interpretati e van de spelregels een masterplan op te stellen dat veeleer een 
denkwijze en denkrichti ng laat zien, veeleer dan een concreet masterplan presenteert dat 
te nemen of te laten is.
Immers het ontwerpproces en besluitvormingsproces (van de hogeschool samen met haar 
samenwerkingsverbanden) gaan hand in hand. Het ene beïnvloedt het andere en vice versa. 
Vanuit deze basisatti  tude vertrekt deze ontwerpbundel.
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02.01 inleidend

Vanuit de opgave lijkt het ons noodzakelijk om op drie fronten te werken, met name het 
educati eve programma, de campus als plek en de marketi ng van de Campus De Nayer. We 
verduidelijken deze keuze. 

Ons inziens zal een grondige analyse m.b.t. het educati eve programma op verschillende 
schaalniveaus keuzemogelijkheden genereren m.b.t. het scherpstellen van het imago van 
de Campus de Nayer alsook het ambiti eniveau. We vertrekken vanuit het basisuitgangspunt 
dat de Campus de Nayer moet vertrekken van haar eigen specialismen, of liever de 
‘onderzoeksdomeinen’ waar zij het verschil maakt t.o.v. het ruimere educati elandschap. 
Vanuit onderstaande analyse wordt hier reeds een aanzet toe gegeven. Voornamelijk de 
wisselwerking tussen de diverse schaalniveaus (lett erlijk: internati onaal, regionaal en 
lokaal) en de bijhorende academische netwerken (mogelijke samenwerkingsverbanden) zal 
potenti es/opportuniteiten/keuzemogelijkheden bloot leggen.

Een ruimtelijke analyse zal op haar beurt voornamelijk keuzemogelijkheden genereren 
m.b.t. de leesbaarheid van de Campus. Vanuit het inzicht in de logica van de nabije omgeving 
bouwen we een verhaal op, zoeken we naar – ruimtelijke – aanknopingspunten om een – 
ruimtelijke – visie te formuleren. Primordiale elementen hierbij zijn het – lokale - landschap 
en de ontsluiti ng bekeken vanuit verschillende verkeersmodi. 

Als derde front wensen we te werken aan de marketi ng van de Campus de Nayer. Hierbij 
stellen we dat de – inhoudelijke – basisingrediënten het imago van de campus zijn in 
combinati e met de leesbaarheid/att racti viteit van de Campus de Nayer.
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02.02 Educati ef programma

ELAt

De ELAt (Eindhoven-Leuven-Aken triangle) 
is een samenwerkingsverband met als doel 
om het gebied te laten uitgroeien tot een top-
technologieregio op Europees en mondiaal 
vlak. Centraal staat het verbinden van 
kennis tussen bedrijven, kennisinstellingen, 
researchcentra en technologienetwerken. 
High-tech ondernemerschap wordt 
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LEGENDE:

De associati e KULeuven

Campus De Nayer behoort tot de Lessius 
hogeschool, die op haar beurt deel uitmaakt 
van de associati e KULeuven. 

Binnen de associati e KULeuven is er een  
groot aantal hogescholen die bachelor- 
en masteropleidingen in de industriële 
wetenschappen aanbieden, de zogenaamde 
industriële ingenieurs. Daarnaast bieden 
nog een aantal hogescholen binnen andere 
associati es deze opleidingen aan. Wanneer 
we kijken naar de locati es van al deze 
campussen, merken we een gelijkmati ge 

geografi sche spreiding op. Iedere Vlaamse 
student kan binnen zijn eigen regio 
een academische opleiding industriële 
wetenschappen vinden. Er zijn echter ook 
een aantal belangrijke verschillen tussen 
de campussen. Iedere hogeschool heeft  
zijn eigen specialisati e die uniek is binnen 
het Vlaamse onderwijslandschap. Zo heeft  
binnen de associati e KULeuven de campus 
Oostende van de KHBO opleidingen voor 
luchtvaartt echnologie, de campus Gent van 
de KH Sint-Lieven een unieke masteropleiding 
mariti eme technieken, en is de campus 
in Geel van de KHK gespecialiseerd in 
agro- en biotechnologie. Ook campus 
De Nayer heeft  een aantal specialisati es 

binnen de associati e: professionele en 
academische opleidingen autotechnologie 
en automoti ve engineering, de manama 
welding engineering, mechanisch ontwerp 
en producti e, energie, en microbiële 
procestechnologie en watertechnologie. 

Het ELAt (Eindhoven-Leuven-Aken-triangle) samenwerkingsverband, en de mogelijkheden tot internati onale samenwerking voor De Nayer

Een overzicht van de associati e KULeuven, met aanduiding van de specialisati es op het vlak van industriële wetenschappen voor elke hogeschool. 

ondersteund met kennis en gemakkelijkere 
toegang tot kapitaal. 

Sint-Katelijne-Waver ligt op een 
knooppunt om verschillende Vlaamse 
onderwijsinstellingen te verbinden met 
ELAt. Dit opent mogelijkheden voor de 
campus naar internati onale samenwerking 
toe. De doelstellingen van de ELAt kunnen 
uitgebreid worden naar het hele gebied 
aangeduid op de fi guur, dat deel uitmaakt 
van de meest dichtbevolkte regio in Europa.  



15

02 ANALYSE

Specialisati es De Nayer

In deze specialisati es ligt voor Campus De 
Nayer de opportuniteit om zich te profi leren 
in het onderwijslandschap. Nati onaal en 
internati onaal kan de campus een hotspot 
worden voor onderwijs en onderzoek in 
deze domeinen, en dus een groter aantal 
studenten en onderzoekers aantrekken. 

Ook op regionaal en lokaal vlak bieden 
deze specialisati es opportuniteiten voor 
de campus. Zo kan de infrastructuur en de 
knowhow van de lasopleidingen gebruikt 
worden door TSO studenten uit de regio en 
voor avondopleidingen voor volwassenen. 
De knowhow en het onderzoek op vlak 
van energie en biotechnologie creëert 
de mogelijkheid tot synergie met de 
tuinbouwsector vlakbij. 

Het geografi sche wervingspotenti eel van de opleidingen waarin campus De Nayer gespecialiseerd is. Dit potenti eel is gebaseerd op de aanwezigheid van gelijkaardige opleidingen in de regio.  
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Bereikbaarheid 

De goede bereikbaarheid en korte reisti jden met trein en auto zijn factoren die maken 
dat de campus niet geïsoleerd ligt, maar deel uitmaakt van een veel groter netwerk van 
onderwijsinstellingen: Mechelen, Antwerpen, Brussel, Leuven, Gent, Eindhoven, Aken, … 
het zijn allemaal bloeiende centra van kennis en technologie waarmee campus De Nayer in 
directe verbinding staat. 

De bereikbaarheid van campus De Nayer met verschillende vervoerswijzen: fi ets, auto en trein. 



18

02 ANALYSE

5.5km
Hasselt <> Diepenbeek

6.5km
Leuven <> Heverlee

4.0km
Eindhoven <> Hightech TUe

6.0km
Mechelen <> De Nayer

Satellietcampus

Bij de ontwikkeling van een visie voor de 
campus moet men zich afvragen naar wat 
voor campus men wil streven. Men kan 
een leefcampus creëren waar de nadruk 
ligt op wonen en conti nu verblijven, of 
men kan een satellietcampus maken 
waar de studenten overdag verblijven, en 
vanuit de stad naartoe pendelen. Om de 
mogelijkheden op dit vlak af te toetsen 
vergelijken we De Nayer hier met een aantal 
satellietcampussen. 

Campus de Nayer ligt even dicht bij 
Mechelen als campus Arenberg bij Leuven, 
campus Diepenbeek bij Hasselt, of de 
hightech campus TUEindhoven bij de stad 
Eindhoven. Men zou De Nayer dan ook 
kunnen beschouwen als een satellietcampus 
van Mechelen, waarbij studenten ook 
gehuisvest kunnen zijn in het centrum van 
Mechelen, met al zijn faciliteiten.

Vergelijking van de ligging van een aantal satellietcampussen ten opzichte van de stad. We zien dat campus De Nayer even dicht bij Mechelen ligt als de andere satellietcampussen bij hun stad. 

02.03 Ruimtelijke analyse

We bouwen een ruimtelijke analyse 
op. Op verschillende schaalniveaus 
zijn we op zoek gegaan naar relevan-
te elementen, ruimtelijke elementen 
die een betekenis hebben in het 
interpreteren van de betekenis van 
de Campus de Nayer in zijn directe 
omgeving.

Allereerst behandelen we de fi guur 
van het netwerk en de positi onering 
van Sint-Katelijne-Waver t.o.v. Me-
chelen. Deze kaart zal uiteindelijk de 
keuzes blootleggen m.b.t. de ontslui-
ti ng van de Campus. Vanuit de logica 
in hiërarchie in het wegennet kun-
nen bepaalde afwegingen gemaakt 
worden. 
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Komen en gaan

Bereikbaarheid en zichtbaarheid van de 
campus zijn cruciaal voor een bloeiend 
kenniscentrum met (inter)nati onale 
uitstraling.

De spoorlijn is een belangrijke levensader 
van de campus, met het stati on als 
aanknopingspunt. In een ruimtelijke visie 
voor de campus moet het stati on het 
startpunt van de campus zijn. 

In de toegangswegen per auto 
onderscheiden we een aantal groott eordes.  
De autosnelweg E19 Antwerpen-Brussel 
vormt de internati onale verbinding voor de 
campus. 
Regionaal zijn er een aantal wegen 
die vertrekken vanuit Mechelen, en 
noordwaards langs Sint-Katelijne-
Waver passeren. De R6 die aft akt van de 
autosnelweg verbindt deze wegen net ten 
zuiden van de campus.  
Lokaal onderscheiden we ontsluiti ngswegen 
die de dorpskernen met elkaar verbinden, 
en de diverse functi es ontsluiten. 

Per fi ets is de campus bereikbaar vanuit het 
fi etsknooppuntennetwerk, om vervolgens 
de Fruytenborgdreef in te rijden. Ook vanuit 
het woonweefsel van Sint-Katelijne-Waver 
kan men de site per fi ets bereiken. 

De toegangswegen naar de campus met de verschillende vervoersmiddelen.

Het netwerk omvat infrastructuren. Het 
netwerk heeft  de karakteristi ek zich op 
één of andere manier in te schrijven in 
het huidige landschap. Vaak wordt deze 
opgedrongen aan een bestaand landschap 
waardoor er soms – interessante – 
restruimtes ontstaan. Ons inziens is het 
benutt en van deze restruimten, zowel 
deze aan de brug met de Stati onsstraat 
als de restruimten tussen de sporen ter 
hoogte van het stati on, interessant om een 
identi teit te creëren voor de Campus.
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De kaart toont echter ook dat de 
verschillende forten zich – na verloop van 
ti jd – hebben aangepast aan hun omgeving.

Dit stelt ons voor de expliciete keuze 
om een houding aan te nemen t.o.v. 
de overgang tussen de campus en het 
omliggende landschap. Ons inziens zit een 
groot gedeelte van de belevingskwaliteit 
van de site net in die randen. Verder zijn 
deze randen en de mogelijke vormgeving of 
inrichti ng ervan een uitgelezen element om 

In het landschap rond campus de Nayer tekenen zich autonome stempels af. Een satellietcampus gaat op dezelfde manier om met zijn omgeving als deze objecten. De tuinbouwsector neemt een prominente plaats in in het landschap van Sint-Katelijne-Waver. De tuinbouwveiling en talloze serres bevinden zich in een 
zone tussen de campus en het centrum van Sint-Katelijne-Waver. 

leesbaarheid aan te brengen aan de site of 
een identi teit te creëren.

In één oogopslag op de topografi sche kaart 
van Sint-Katelijne-Waver wordt de identi teit 
van deze kleine gemeente duidelijk. Het 
volledige landschap wordt haast bedekt met 
serres. Deze landschappelijk ingrijpende 
fi guur, alsook alle daaruit voorvloeiende 
bedrijven drukken een duidelijke stempel 
op de omgeving. Vanuit een nadere analyse 
van het onmiddellijke landschap rondom 

de Campus de Nayer valt meteen op dat 
er weinig of haast geen – grootschalige – 
serres te bekennen zijn.
Deze derde analysekaart maakt ons 
volgende zaken duidelijk. Sint-Katelijne-
Waver heeft  een internati onale bekendheid 
omwille van de serreteelt. Verder voert 
ze hier ook onderzoek rond, hetgeen 
een programmatorische opportuniteit 
voor de Campus zou kunnen betekenen. 
De serreteelt introduceert een grote 
korrel in het voormalige ‘gewone’ 

groenteteeltlandschap, hetgeen enerzijds 
een bepaalde karakteristi ek met zich 
meebrengt, maar anderzijds een impact 
heeft  op de beleving van het landschap.

Vanuit het gegeven van de site van de 
campus, haar vorm en ligging en tevens 
vanuit een analyse van de diverse lagen van 
het aanwezige rondomliggende landschap, 
springen een aantal zaken in het oog die 
ons helpen om een verhaal op te bouwen. 
Immers, de campus lijkt er bijna als een 
vreemde eend in de bijt bij te liggen, 
omgeven door woningen enerzijds en door 
landschapsvelden anderzijds. Ze lijkt haar 
eigen stempel te drukken, maar dan enkel 
binnen haar eigen grenzen.

Vanuit de aanwezigheid van een 
aantal forten enerzijds en een aantal 
kasteeldomeinen anderzijds maken we een 
tweede kaart op. Beide type stempels laten 
ons toe om een redenering op te bouwen 
rondom grenzen of randen. Immers zowel 
een kasteeldomein als een fort gaan 
een relati e aan met haar omliggende 
landschap, alleen lijkt deze eerste zich meer 
te integreren in het landschap dan een fort 
dat omwille van zijn natuurlijke opbouw 
een enclave vormt.



21

02 ANALYSE

Case-study: Usulinen OLV-Waver 

De Ursulinenschool in Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
is een mooi voorbeeld van hoe men vroeger 
reeds omging met de integrati e van een grote 
functi e in het landschap. Het is een campus 
aan de rand van een woonweefsel en een open 
landschap. Verschillende gebouwen richten 
zich met hun façade naar het woonweefsel. 
De open ruimte in de campus opent zich naar 
het landschap, en in deze zone plaatste men de 
studentenvoorzieningen, zoals de prachti ge art 
nouveau wintertuin. De blijvende toeristi sche 
interesse in de Ursulinencampus toont aan 
dat architectuur kan ingezet worden om een 
blijvende uitstraling te realiseren naar buiten 
toe.

Voorbeeld van de integrati e van een grotere stempel in het landschap: ligging van het insti tuut van de Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver ten opzichte van het 
woonweefsel en de open ruimte. 

Stempels in het landschap

Campus de Nayer bevindt zich in een 
landschap waar een aantal opvallende 
ruimtelijke elementen gelegen zijn. 

De fortengordel rond Antwerpen passeert 
vlak naast de campus. Verder zijn er 
ook een aantal kasteeldomeinen in de 
nabije omgeving. Dit zijn enclaves in het 
landschap met welomlijnde grenzen, die 
zich desondanks toch in het landschap 

geïntegreerd hebben. Het zijn stempels van 
dezelfde korrelgroott e als de campus zelf. 
Wanneer men nadenkt over de ontsluiti ng 
en visie van de campus in het landschap, 
kan men dan ook rekening houden met 
deze context.
De tuinbouwsector is een tweede belangrijk 
element in Sint-Katelijne-Waver. In de zone 
tussen campus de nayer en het centrum 
van de gemeente strekt zich van noord 
naar zuid een lappendeken van serres en 
aanverwanten uit. Het zwaartepunt is de 

tuinbouwveiling, de grootste in Europa in 
zijn soort. De ontsluiti ng hiervan gebeurt 
via de grote invalswegen die van de E19 
Antwerpen-Brussel komen.  Het is dus 
logisch om de ontsluiti ng van de campus 
eveneens via deze invalswegen te laten 
gebeuren, en niet via het woonweefsel van 
Sint-Katelijne-Waver. 

Art-nouveau glasraam in de wintertuin Buitenruimte aan de school.

De wintertuin op de voorgrond, met erachter de kenmer-
kende ‘torentjes’.
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Wanneer we kijken naar de directe 
omgeving van de campus, zien we dat 
er een aantal zeer sterk gedefi nieerde 
elementen zijn. 

De noordwestelijke begrenzing van 
de campus wordt gevormd door een 
woongebied. Ten oosten liggen velden en 
bossen, en ten zuiden vinden we de visvijvers 
en de Midzeelhoeve, die deel uitmaken 
van het toekomsti ge recreati egebied van 
het RUP Midzelen/Musepi. In het westen 
bevindt zich het domein Fruytenborg. 
Verder naar het noordwesten vinden we 
het stati on van Sint-Katelijne-Waver. 

In deze elementen onderscheiden we een 
aantal opportuniteiten voor de campus, die 
al dan niet aangegrepen kunnen worden 
in het masterplan, afh ankelijk van visie 
en budget. Deze mogelijkheden worden 
opgelicht in de fi guur rechts. 

Opportuniteiten in het landschap rondom de campus. 

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Opportuniteitenkaart: Een 
landschap van mogelijkheden

We lichten kort het opzet van de 
opportuniteitenkaart toe. Deze wenst vanuit 
een ruimtelijke lezing van het landschap 
alsook de manier waarop de ruimte 
gebruikt wordt een aantal mogelijkheden 
bloot leggen. Deze opportuniteiten volgen 
enerzijds uit de suggesti es vanuit de opgave 
en anderzijds vanuit de lezing van de site 
zelf. Een eerste kaart benoemt dan ook 
stuk voor stuk deze opportuniteiten. We 
zouden ze kunnen beschrijven als inherente 
potenti es in het veld, het landschap. Het 
al dan niet betrekken, bestemmen of 
verwerven van deze opportuniteiten zal 
ervoor zorgen dat er een andere relati e 
met de omgeving kan gelegd worden. De 
drie werkwoorden duiden telkens op een 
andersoorti g engagement van de Campus 
De Nayer in het realiseren van een soort 
‘landschapspark’ waar de Campus eerder 
geïntegreerd is in de omgeving veeleer dan 
er een enclave in te zijn, maar tegelijkerti jd 
toch leesbare (landschaps)randen heeft .

De tweede kaart laat dit mogelijke 
landschapspark zien waarvan de campus 
deel kan uitmaken. Deze kaart vormt voor 
ons de overgang tussen analyse en visie, 
onafh ankelijk van de gemaakte keuzes uit 
de uiteengezett e keuzemogelijkheden.



23

02 ANALYSE

autowegen

spoorwegen

vijvers en rivieren

bomen

bebouwing

tuinbouwbedrijven

serres tuinbouw

andere bedrijven

0m     100m                           500m

1. 
Het domein Fruytenborg is een prachti g 
stukje cultuurlandschap vlak naast de 
campus. Dit zou bij de campus betrokken 
kunnen worden. 

2. 
Het stati onsgebied, met het stati onsgebouw, 
het studentencafé, en het plein, zijn het 
eerste wat men ziet wanneer men per 
trein de campus bereikt. De mogelijkheid 
bestaat om het stati onsgebouw in erfpacht 
te nemen en er functi es in onder te brengen 
die aansluiten bij de noden van de studenten 
(een broodjeszaak, een copyshop, ...).   
Samen met het studentencafé kan deze 
omgeving een interessant begin van de 
campus zijn. 

3.
Men kan de campus aantakken op 
het recreati egebied, door middel 
van een fi etsverbinding naar het 
fi etsknooppuntennetwerk toe. Dit ontsluit 
het recreati egebied voor de gebruikers van 
de campus, en maakt de Mizeelhoeve en 
de vijvers toegankelijk. Een aankoop van 
een deel van het gebied kan overwogen 
worden. 

4.
De restruimtes gevormd door het 
spoorwegemplacement hebben de potenti e 
te fungeren als een uithangbord voor de 
campus. Plaatsing van een proefopstelling 
of een windmolen kunnen de technologie 
van campus De Nayer zichtbaar maken 
vanuit de trein voor bezoekers, maar ook 
voor toevallige passanten. 

5. 
Het domein Withuis vormt een grote 
groene ruimte met een zekere historische 
gelaagdheid. Dit speelt mee in de beleving 
van de omgeving. 

6. 
De tuinbouwsector in de nabijheid van 
de campus biedt de mogelijkheid tot 
samenwerking en onderzoek op vlak van 
biotechnologie. Onderzoekers zouden 
gebruik kunnen maken van de infrastructuur 
van het proefstati on voor de Groententeelt, 
dat op zijn beurt kan profi teren van de 
kennis en knowhow van onderzoekers en 
studenten.  

De campus als onderdeel van een landschapspark.
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Zoals gesteld in het eerste hoofdstuk 
wensen we ontwerp in te zett en als 
een instrument om één spel te spelen. 
Hiervoor hebben we echter een spelbord 
en spelregels nodig. Vanuit onze analyse 
desti lleren we een aantal randvoorwaarden. 
Vanuit de verschillende randvoorwaarden 
kunnen telkens verschillende spelsituati es 
plaatsvinden.

03.01 Desti lleren van 
randvoorwaarden

Beslissingen

Het nemen van beslissingen is de meest 
onzekere factor op dit moment. We 
formuleren de verschillend elementen 
waarin de bouwheer in overleg met andere 
relevante actoren een beslissing zou 
kunnen nemen. Deze beslissingen hebben 
betrekking op:

* het al dan niet realiseren van spin-
off  bedrijven, 
* het verder uitbouwen of niet van 
de academische opleiding en de verdere 
mogelijke samenwerkingsverbanden, 
* het al dan niet verder uitbouwen 
van de professionele bachelor opleiding
* het al dan niet realiseren van 
studentenhuisvesti ng
* het al dan niet valoriseren van een 
aantal gronden grenzend aan het huidige 
woongebied
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Gebruikers

Ook de gebruikers zullen een bepalende 
rol spelen in het spel. We onderscheiden 
hierbij 

* de student: les volgen, toekomen/
vertrekken, eten, studeren, uitgaan, 
ontspannen, sporten, winkelen, wonen
* de docent: les geven, toekomen/
vertrekken, eten, les voorbereiden, 
onderzoek, sporten, congressen bijwonen/
organiseren
* de onderzoeker: onderzoek, 
les geven, toekomen/vertrekken, eten, 
les voorbereiden, sporten, congressen 
bijwonen/organiseren
* de bewoner: wonen, ontspannen/
sporten
* de recreant: ontspannen/sporten
Elke gebruiker heeft  zo zijn of haar eigen 
acti viteiten die ze binnen campus wenst 
uit te oefenen. Het zullen voornamelijk 
deze acti viteiten zijn die het type campus 
zullen bepalen, met name of het eerder een 
‘leefcampus’ wordt dan een ‘lescampus’ of 
een ‘onderzoekscampus’.

03.02 Formuleren van 
diverse scenario’s 

Het spelbord voorziet de mogelijkheid om 
telkens vanuit verschillende scenario’s het 
spel te spelen. Deze verschillende scenario’s 
verbeelden de verschillende belangen 
die de diverse besluitvormers rond de 

tafel beharti gen. Het uiteindelijke doel 
van het spel is om vanuit een gezamenlijk 
scenario een interessante selecti e van 
randvoorwaarden te formuleren om zo tot 
een kwalitati ef masterplan te komen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
drie type scenario’s, met name minimale 
scenario’s, gemati gde scenario’s en 

Ruimtelijke inrichti ng

De ruimtelijke inrichti ng is enerzijds gelinkt 
aan een aantal thema’s en elk thema 
beschrijft  op haar beurt verschillende 
inrichti ngsvormen. Deze uiteenlopende 
inrichti ngsvormen zullen de campus 
telkens een verschillend ruimtelijk beeld en 
beleving opleveren.

We onderscheiden achtereenvolgens: 
* de publieke ruimte: veld (grasveld, 
rietveld, maïsveld, sportveld), boom, haag, 
plein, wegen, paden, waterbuff er, etc.
* de gebouwen: uiteenlopende 
ruimtelijke concepten: laagbouw, 
hoogbouw, met of zonder atrium, diverse 
materialisati es (duurzame materialen), 
toepassen van voorstrevende technologieën 
m.b.t. de energiehuishouding 
* allerhande technologische 
installati es die de marketi ng (leesbaarheid 
& identi teit) van de campus ten goede 
komen: zonnepanelen, windmolens, 
proefopstellingen allerhande (ECO EXPO)
* Fasering: nu, 5 jaar, 10 jaar, 20 
jaar (algemene spelregel: er moet gestreefd 
worden naar een constante ruimtelijke 
kwaliteit)
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maximale scenario’s. We lichten kort de 
fi losofi e achter elke type scenario toe. 
Daarna wordt via enkele lijnschema’s 
aangeduid hoe dergelijke scenario’s kunnen 
ingevuld/opgebouwd worden.

* Minimale scenario’s: alles gaat 
weg, wonen komt in de plaats
* Gemati gde scenario’s: 

bepaalde opleiding verdwijnt, minimale 
studentenhuisvesti ng
* Maximale scenario’s: alles 
blijft , alles breidt uit (spin-off , educati e), 
studenten wonen op de campus
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04.01 Algemene visie

We formuleren één algemene visie die geldt 
voor alle mogelijke scenario’s binnen het 
spelbord. We vertrekken in eerste instanti e 
vanuit de eigen slogan van de Campus De 
Nayer, met name “Haal eruit wat erin zit.” 

We verfi jnen deze visie aan de hand van 
onze programmatorische (educati e) en 
ruimtelijke analyse, met name “Draai de 
campus BINNENSTE BUITEN en BUITENSTE 
BINNEN!”. 

Het binnenste buiten keren van de campus 
duidt op het naar buiten brengen van de 
eigen specialismen, ervoor zorgen dat de 
goede reputati e m.b.t. die specialismen 
(zoals lastechnologie) de buitenwereld 
bereikt, dat ze m.a.w. een eliteschool kan 
worden die geniet van een regionale en 

internati onale reputati e, die een duidelijke 
identi teit naar voor brengt door haar 
onderzoeksvelden scherp te stellen en 
selecti eve samenwerkingsverbanden aan 
te gaan. Een goede marketi ng is hierbij 
onontbeerlijk.

Het buitenste naar binnen keren duidt dan 
weer op de ruimtelijke analyse waarbij er 
diverse kwaliteiten werden geëxpliciteerd 
vanuit het omliggende landschap. Ook al 
is de campus een werkelijke stempel in het 
huidige weefsel, het zijn juist de randen 
die de uitdaging vormen om de kwaliteiten 
van het omliggende landschap tastbaar te 
maken en om vanuit de vormgeving van 
die randen kwaliteit toe te voegen aan de 
rand. De omgang met de rand is m.a.w. 
tegelijkerti jd werken aan de leesbaarheid 
van de site en de integrati e van de site in 
het aanwezige parklandschap waarvan ze 
deel uitmaakt. 
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04.02 Een ruimtelijke visie

De ruimtelijke visie bouwt verder op de 
algemene visie, met name het buitenste 
binnen keren van de Campus. De basis 
wordt gelegd om een gelaagd ontwerp 
mogelijk te maken. 

De rand wordt hierbij als uitgangspunt 
genomen om te bemiddelen tussen 
integrati e in het landschap en het leesbaar 

maken van de campus. Vanuit de analyse 
van de bestaande gebouwen de ordening 
binnen de huidige grenzen wordt de rand 
een landschapsfi guur. Deze ontstaat immers 
vanuit de interacti e tussen rand en het grid 
waarbinnen diverse gebouwen momenteel 
positi e innemen, en in de toekomst positi e 
mogen innemen.

Het watersysteem vormt hierbij een 
natuurlijke grens ten aanzien van de 
bestaande woonwijk ten noorden van 
de campus. Ze complementeert de 
landschapsfi guur zonder er werkelijk 
volledig deel van uit te maken. Het 
grid ontstaat vanuit de bestaande – te 
behouden – bebouwing en vanuit de 

toegankelijkheid voor iedere weggebruiker 
en een interacti e met de landschapsfi guur. 
De bebouwin wordt op haar beurt zodanig 
gepositi oneerd zodat een interessante 
confi gurati e ontstaat waarin dynamiek 
wordt gecreëerd via interessante afstand 
van gebouw tot gebouw, van gebouw tot 
publieke ruimte, van gebouw tot pad.
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04.03 Formuleren van ontwerpatti  tudes

Naast het formuleren van een algemene visie en een meer gedetailleerde ruimtelijke 
visie geven we een aantal ontwerpuitgangspunten mee. Deze vormen – als ontwerper/
ontwerpend onderzoeker – ons eigen toetskader en biedt tegelijkerti jd een houvast ti jdens 
het ontwerproces, alsook in communicati e met diverse actoren.

Uitgangspunt 1: Verbonden met en open naar de regio

Universiteiten en hogescholen zijn geen ivoren torens, maar maken deel uit van de sociale 
realiteit. Daarom moeten ze interfaces creëren om te interageren met het de maatschappij. 
Omwille van de groott e en de levendigheid van de campus zijn er diverse toegangen en 
publieke ruimtes nodig om de integrati e in de omgeving te maximaliseren. 

Uitgangspunt 2: Adressen en identi teiten

Binnen de campus moeten er adressen gegenereerd worden die identi teiten uitdragen 
naar de gebruikers. Daarom moet het stedelijk netwerk van straten en pleinen een gelijke 
kennen in een interne toegangsfi guur die alle delen van de cantus verbindt. Er moet een 
padenstructuur zijn die elke functi e verbindt met de publieke ruimte en het netwerk van 
boulevards, paden en pleinen. 

Uitgangspunt 3: Specifi citeit

Een campus heeft  specifi eke plaatsen nodig waarmee een bepaalde gebruikersgroep zich 
kan identi fi ceren. Hij heeft  echter evenzeer plaatsen nodig waarmee iedereen zich kan 
identi fi ceren, zoals auditoria, restaurants, shops, bibliotheken, etc. Deze laatste creëren een 
gevoel van eenheid over de campus. 

Uitgangspunt 4: Flexibiliteit.

Voldoende open structuur moet aanwezig zijn als aanvulling op de specifi eke ruimtes, om 
een fl exibele reacti e op de toekomst toe te laten. 

Uitgangspunt 5: Aanpasbaarheid

Alleen hetgene wat men eigen kan maken zal worden geappreciëerd. We moeten een 
masterplan concipiëren dat de gebruikers toelaat om zich op een verschillende manier te 
manifesteren op de site. Men kan heel ruw of net heel verfi jnd, heel gestandaardiseerd of 
net heel specifi ek zijn. 
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05.01 Gekozen randvoorwaarden | interpretati e analyse

We vertrekken vanuit het spelen van een gemati gd scenario. In onderstaande tabel worden 
alle mogelijke keuzemogelijkheden samengebracht. Een andere tabel duidt op de selecti e 
van de keuzemogelijkheden.
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NETWERKEN    

Interna onale netwerken Posi onering door 

specialisa e/marke ng in de 

‘unieke’ specialismen 

  

Regionale 

samenwerkingsverbanden 

Met scholen buiten de 

Associa e van de K.U.-

Leuven 

Met scholen binnen de 

Associa e van de K.U.-

Leuven 

 

Lokale 

samenwerkingsverbanden 

Met N.V. tuinbouwveiling Geen lokale 

samenwerkingsverbanden 

 

EDUCATIEF PROGRAMMA    

Educa ef 

programma/onderzoek 

Specialisa e Brede waaier aan 

specialismen 

 

Professionele bachelor A ouwen Bestendigen Versterken 

Academische 

bachelor/master 

A ouwen Bestendigen Versterken 

Master na master welding  A ouwen Bestendigen Versterken 

Spin o  bedrijven A ouwen Bestendigen Versterken 

onderzoekslabora ora A ouwen Bestendigen Versterken 

RUIMTELIJKE ANALYSE   

Toegang tot de campus met de auto via lokale woonstraat 

[sta onsstraat] 

Via een ‘secundaire verbinding’ 

[Fortsesteenweg] 

Toegang tot de campus met de trein De omgeving van het sta on 

betrekken bij de toegang van de 

campus 

De omgeving van het sta on als 

sta on voor SKW, zonder meer. 

restruimten Aanwenden in het creëren van een 

iden teit voor de campus 

Restruimten onaangetast laten 

Randen | grenzen Integreren als strikte grens hanteren 

Serres geen serres toevoegen Toevoegen van serres mogelijk maken, 

of zelf als iden teitsbepalend element 

inze en 

Onderzoek 

groententeelt/energieverbruik 

S muleren van structurele 

samenwerkingsverbanden 

Ad hoc samenwerking aangaan met 

Veiling 

OPPORTUNITEITENKAART    

Domein Fruytenborg betrekken bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

Link met recrea ef RUP 

Midzele/Musepi 

Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

Withuis Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

sta onsgebouw Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

Café aan het sta on Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

Restruimte spoor Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

Restruimte brug Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

NETWERKEN    

Interna onale netwerken Posi onering door 

specialisa e/marke ng in de 

‘unieke’ specialismen

Posi onering door 

specialisa e/marke ng in de 

‘unieke’ specialismen 

  

Regionale 

samenwerkingsverbanden 

Met scholen buiten de 

Associa e van de K.U.-

Leuven 

Met scholen binnen de 

Associa e van de K.U.-

Leuven 

 

Lokale 

samenwerkingsverbanden 

Met N.V. tuinbouwveiling Geen lokale 

samenwerkingsverbanden 

 

EDUCATIEF PROGRAMMA    

Educa ef 

programma/onderzoek 

Specialisa e Brede waaier aan 

specialismen 

 

Professionele bachelor A ouwen Bestendigen Versterken 

Academische 

bachelor/master 

A ouwen Bestendigen Versterken 

Master na master welding  A ouwen Bestendigen Versterken 

Spin o  bedrijven A ouwen Bestendigen Versterken 

onderzoekslabora ora A ouwen Bestendigen Versterken 

RUIMTELIJKE ANALYSE   

Toegang tot de campus met de auto via lokale woonstraat 

[sta onsstraat] 

Via een ‘secundaire verbinding’ 

[Fortsesteenweg] 

Toegang tot de campus met de trein De omgeving van het sta on 

betrekken bij de toegang van de 

campus 

De omgeving van het sta on als 

sta on voor SKW, zonder meer. 

restruimten Aanwenden in het creëren van een 

iden teit voor de campus 

Restruimten onaangetast laten 

Randen | grenzen Integreren als strikte grens hanteren 

Serres geen serres toevoegen Toevoegen van serres mogelijk maken, 

of zelf als iden teitsbepalend element 

inze en 

Onderzoek 

groententeelt/energieverbruik 

S muleren van structurele 

samenwerkingsverbanden 

Ad hoc samenwerking aangaan met 

Veiling 

OPPORTUNITEITENKAART    

Domein Fruytenborg betrekken bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

Link met recrea ef RUP 

Midzele/Musepi 

Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

Withuis Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

sta onsgebouw Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

Café aan het sta on Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

Restruimte spoor Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 

Restruimte brug Betrekken Bestemmen Verwerven/ontwikkelen 
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A

A

B

B

C

C

E E
F

I

J

F

G G
H H

D

D

A - Bouwkunde
B - Materialen
C - Mechanica Las- Thermo- Meettechniek
D - Electriciteit
E - Electronica
F - Bibliotheek
G - Polyvalente Zaal
H - Onderhoud - Portier
I - Ingang - Receptie - Secretariaat
J - Pauze - Leren

A - CAD - Informatica (niveau +2)
B - Bouwkunde
C - Elektriciteit
D - Tekenzaal - Studentenverbond
E - Chemie
F - Bibliotheek
G - Polyvalente Zaal
H - Administratie - Directie

elektrische 
boiler

Da
mp

ka
p

warmtewisselaar

Lichtkoepel

Lichtkoepel

Rookluik

Overzicht van de huidige functi es in het hoofdgebouw. 

05.02 Bijkomende analyse van de gebouwen
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elektrische 
boiler

Da
mp

ka
p

GEFASEERDE AFBRAAK 
HOOFDGEBOUW

Aangezien het hoofdgebouw bestaat uit 
een aantal afzonderlijke vleugels bestaat er 
de mogelijkheid om het gebouw in fases af 
te breken. Dit creëert mogelijkheden voor 
de gefaseerde vervanging van de functi es 
in nieuwe gebouwen op de campus. Op 
de fi guren hiernaast is afgebeeld op welke 
manier het hoofdgebouw gefaseerd kan 
afgebroken worden, terwijl de resterende 
delen volledig functi oneel blijven. 
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elektrische 
boiler

Entree

Receptie

Mogelijkheid tot gefaseerd afb reken van het hoofdgebouw, waarbij de entree en de recepti e blijven functi oneren. 
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A B C D

Basis Uitbreiden Herverdelen - Bestemmen

Onderlegger

We bouwen eerst een onderlegger op. We 
vertrekken hierbij van de basis, met name 
de huidige grenzen van de campus. In een 
volgende stap breiden we de huidige campus 
uit met de gronden die momenteel reeds in 
erfpacht zijn. Twee kleinere enti teiten zullen 
eveneens aangekocht dienen te worden. In 

05.03 Ruimtelijke concepten

Op basis van onderstaande schema’s 
lichten we de ruimtelijke concepten toe 
die aan de basis hebben gelegen voor 
enerzijds de globale visie en anderzijds 
voor de uitwerking van de gekozen 
randvoorwaarden. 

een derde stap herverdelen we de site en 
(her)bestemmen verschillende onderdelen 
van de site. Deze herbestemming heeft  
telkens te maken met de reële context. Bij 
de toelichti ng van het masterplan zal deze 
bestemming duidelijk worden. Belangrijk 
om te vermelden dat deze bestemmingen 
niet mogen geïnterpreteerd worden als 
strikte zonering. We lichten dit toe in de 

opbouw van de volgende schema’s.
Vanaf nu gaan we verder met deze – net 
opgebouwde – onderlegger.

Synthese van de ruimtelijke concepten op éénzelfde fi guur.
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Landschappelijke drager Opstellen grid Afstellen grid & landschapsfiguur Velden

van ontsluiti ngsmogelijkheden voor de 
verschillende verkeersmodi ligt aan de basis 
van deze drager. Deze drager is geenszins 
een doorgaande verbinding voor alle modi.

Opstellen van het grid

Het grid ontstaat vanuit de bestaande – 
te behouden – bebouwing en vanuit de 
toegankelijkheid voor iedere weggebruiker 
en een interacti e met de landschapsfi guur. 
Het grid lijkt in eerste instanti e in te 
gaan tegen de normale natuur van ‘een 
landschap’, maar de manier waarop we 

Afstellen van het grid en de 
landschapsfi guur

Het afstellen van grid en landschapsfi guur 
is een belangrijke ontwerpbeslissing. 
Op deze manier krijgt zowel het grid 
specifi eke plekken toegewezen, als 
dat de landschapsfi guur zich wat kan 
verruimen om op die manier verschillende 

enerzijds het grid laten interageren met 
de landschapsfi guur als de manier waarop 
het grid ingevuld wordt getuigt van een 
zeker dynamiek in het grid waardoor de 
klaarblijkelijke regelmaat speelsheid met 
zich meebrengt.

Landschappelijke drager

Zoals reeds eerder aangegeven vertrekken 
we vanuit de analyse van het landschap 
en het scherpstellen of vormgeven van de 
randen van de campus om enerzijds een 
leesbare campus te krijgen en anderzijds 
deze in zijn eigenheid te integreren in 
het bestaande landschap. De keuze 

atmosferen te creëren. Het verbreden 
van de landschapsfi guur enerzijds en 
het afstemmen van het belang ervan bij 
bepaalde gebouwen cruciaal. Immers, 
op die manier worden er plekken van 
centraliteit gecreëerd die de identi teit en 
de leesbaarheid van de campus ten goede 
komen.
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05.04 Opbouwen van het masterplan | Fasering
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Fase 1

A 

Afb reken gebouw M (labo duurzame 
energie, magazijn en garage logisti ek, 
fi etsenstalling)

B

Bouwen labo duurzame technieken, inclusief 
duurzame energie, labo milieutechnologie 
en bureau’s voor 10 onderzoekers. Ook 
het magazijn van de logisti eke dienst is 
hierin geïntegreerd, evenals douches en 
kleedkamers voor fi etsers.

C

Aanleg van de landschapsfi guur, met 
de centrale groene ruimte en de 
sportf aciliteiten voor studenten. 

€ 0,5 miljoen

€ 1 - 1,5 miljoen

In de eerste fase wordt de landschapsfi guur aangelegd, om zo meteen structuur te brengen in de campus, en de verschillende delen 
gemakkelijk bereikbaar en leesbaar te maken. Er wordt een nieuwe toegang voor wagens gecreëerd langs de Fortsesteenweg, waardoor 
de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de campus wordt verbeterd. De bestaande parking sluit perfect aan op deze nieuwe toegang en 
kan dus behouden blijven. Een grid van bomen kan deze parking wel opwaarderen. De toegang tot de campus aan het stati on kan zichtbaar 
gemaakt worden door het in erfpacht nemen van het stati onsgebouw, en hierin functi es te plaatsen die inspelen op de noden van de 
studenten, zoals een broodjeszaak, een copyshop, enz. 

Achter de huidige studentenhuisvesti ng worden sportf aciliteiten voor de studenten gecreëerd, die ook deel gaan uitmaken van de 
landschappelijke fi guur. Een centrale groene publieke ruimte wordt aangelegd in het hart van de landschapsfi guur. Deze kan meteen gebruikt 
worden als buitenruimte voor het studentenrestaurant, en voor allerlei (studenten)acti viteiten. Op lange termijn wordt dit het hart van de 
campus, een ontmoeti ngsplaats voor studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven, waar de belangrijkste publieke functi es aan gekoppeld 
zijn. 

Een nieuw gebouw wordt gecreëerd nabij het lascentrum. Hierin kunnen de labo’s van het verdwijnende gebouw M en een nieuw 
labo duurzame technieken gecombineerd worden. Ook de logisti eke dienst en de douches en kleedkamers voor fi etsers worden hierin 
ondergebracht. 

Programma

Labo duurzame technieken
labo duurzame energie
labo milieutechnologie 
bureau’s voor 10 onderzoekers
magazijn van de logisti eke dienst 
douches en kleedkamers voor fi etsers

landschapsfi guur
centrale groene ruimte
sportvelden studenten
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Fase 2

A 

Afb reken administrati ef gedeelte 
en studentenrestaurant. Verhuizen 
studielandschap.

B

Bouwen nieuw gebouw van 2 niveau’s, 
met administrati e (studentenadministrati e, 
administrati e ICT en campusbeheer) en een 
studentencafé.

C

Verdere aanleg publieke ruimte / 
landschapsfi guur.

€ 1 - 1,2 miljoen

In de tweede fase wordt aan de centrale open ruimte een gebouw van 2 niveau’s geplaatst waarin de bestaande en nieuwe administrati eve 
functi es gecombineerd worden. In een glazen volume van dit gebouw zit ook het studentencafé. Het glazen volume wordt in fase 6 
geïntegreerd in het atrium van een groter gebouw. Nadat dit gebouw is gerealiseerd kan de bestaande vleugel van het hoofdgebouw, met 
administrati e en studentenrestaurant, afgebroken worden. Het studentenrestaurant en het studielandschap vinden een nieuw onderkomen 
onder het auditoriumgebouw. 

C

Programma

studentenadministrati e
administrati e ICT
campusbeheer
studentencafé
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Fase 3 (& 4)

A 

Bouwen van een nieuw gebouw voor de 
afdeling bouwkunde.

B

Bouwen van een gecombineerd gebouw 
voor onderzoekers en kleine spin-off s.

C

Bouwen van nieuwe studentenhuisvesti ng 
in 2 fases (fase 3 en 4). 

D (opti oneel, afh ankelijk van noodzaak)

Uitbreiding van de centrale publieke 
ruimte van de landschapsfi guur naar het 
wetenschapspark toe.

E (opti oneel, afh ankelijk van noodzaak)

Uitbreiding van de campus met een 
wetenschapspark. 

€ 2,6 miljoen

€ 4,0 - 5,0 miljoen

eerste fase € 2,0 miljoen
tweede fase €1,0 miljoen

In de derde fase beginnen we met het vervangen van de studentenhuisvesti ng. Men begint eerst (fase 3) met het bouwen van nieuwe 
huisvesti ng naast de bestaande. De typologie kan een speelse interpretati e van een archetype ‘huis’ zijn, waar een 4 à 5-tal studenten 
samenwonen, en dat refereert naar het woonweefsel vlakbij. De ruimte tussen de studentenhuizen wordt gedeeld door alle studenten. 
Vervolgens kan men de oude studentenhome afb reken, en nadien (fase 4) op die plaats verdergaan met het realiseren van de nieuwe 
studentenhuizen.

In deze fase beginnen we ook de onderwijs en onderzoeksfuncti es van het oude hoofdgebouw hun eigen nieuwe gebouwen te geven. De 
vleugel van de opleiding bouwkunde kan een eigen nieuw gebouw krijgen nabij het PCC. Direct grenzend aan het huidige hoofdgebouw kan 
er een gecombineerd gebouw voor onderwijs, onderzoekers, en kleine spin-off  acti viteiten gebouwd worden. 

Aan de overkant van de centrale publieke ruimte begint men met de bouw van een wetenschapspark.  Hier kunnen spin-off s en 
onderwijsacti viteiten elkaar ontmoeten. Dit gedeelte kan ook in verschillende fasen gerealiseerd worden, afh ankelijk van de noodzaak om 
uit te breiden

A B E

E

Programma

Bouwkunde
gecombineerd gebouw onderzoekers en 
spin-off s
studentenhuisvesti ng

uitbreiding centrale publieke ruimte
wetenschapspark
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Na het afb reken van de oude studentenhome kan men in fase 4 op die plaats verdergaan met het realiseren van de nieuwe studentenhuizen.

Aan de overkant van de centrale publieke ruimte kan men in fase 4 verdergaan met de bouw van het wetenschapspark, afh ankelijk van de 
noodzaak en de vraag om uit te breiden.

Fase (3 &) 4

C

Bouwen van de tweede fase van de nieuwe 
studentenhuisvesti ng in 2 fases  

E (opti oneel, afh ankelijk van noodzaak)

Uitbreiding van de campus met een 
wetenschapspark. 

eerste fase € 2,0 miljoen
tweede fase €1,0 miljoen

E E

Programma

studentenhuisvesti ng fase 2

uitbreiding wetenschapspark
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Fase 5

A 

Uitbreiding van het administrati egebouw 
met studentencafé met bibliotheek, 
conferenti eruimte, en groot 
studentenrestaurant. Eventueel uitbreiding 
van de administrati e indien nodig. 

B

Bouwen van een nieuw gebouw voor 
industriële wetenschappen, met onder 
andere mechanisch ontwerp en producti e, 
biotechnologie en energie, en alle 
andere afdelingen van de industriële 
wetenschappen. 

C & D

Uitbreiding van het wetenschapspark met 
onderzoekslabo’s (C) of industriële hallen 
voor spin-off  bedrijven (D), naargelang de 
vraag en de noodzaak. 

E

Oprichti ng van een landmark aan de 
toegang van de campus. 

€ 3,0 - 3,5 miljoen

€ 3,0 miljoen

€ 0,25 miljoen

In de vijfde fase wordt de conferenti eruimte en bibliotheek toegevoegd aan het gebouw met de administrati eve functi es en studentencafé. 
De administrati e kan uitgebreid worden indien nodig. Het gebouw zal bestaan uit een aantal kleinere vaste volumes, met ertussenin een 
ruimte die via openschuifb are facades opengesteld kan worden. Zo wordt dit gebouw doorwaadbaar van de centrale groene ruimte naar de 
gebouwen van de industriële wetenschappen toe. 

Twee vleugels van het oude hoofdgebouw worden afgebroken, en op die plaats komt een nieuw gebouw voor de industriële wetenschappen. 
In tussenti jd kunnen de functi es verhuizen naar de oude bouwkunde vleugel die vrijgekomen is, en een deel van de functi es zit ook reeds in 
het gecombineerde onderwijs/spin-off  gebouw. In het nieuwe gebouw komen mechanisch ontwerp en producti e, biotechnologie, energie, 
ICT, en alle andere afdelingen van de industriële wetenschappen. 

het wetenschapspark kan indien nodig uitgebreid worden met nieuwe onderzoekslabo’s of industriële hallen voor spin-off  bedrijven, 
naargelang de vraag.

Aan de toegang aan de Fortsesteenweg wordt een landmark gebouwd. Dit is een eenvoudige constructi e die de technologieën en de 
knowhow van de campus zichtbaar maakt. 

Programma

studentencafé
bibliotheek
conferenti eruimte
studentenrestaurant
nieuw gebouw industriële wetenschappen
landmark 

uitbreiding wetenschapspark
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Fase 6

A 

Afb raak van het resterende gedeelte 
van het oude hoofdgebouw. Uitbreiding 
van de gebouwen van de industriële 
wetenschappen, ook met het oog op 
onderzoek.

B

Uitbreiding en aansluiti ng van de parking 
naar de nieuwe gebouwen toe. 

C & D

Uitbreiding van het wetenschapspark met 
onderzoekslabo’s (C) of industriële hallen 
voor spin-off  bedrijven (D), naargelang de 
vraag en de noodzaak. 

€ 6,0 miljoen

In de zesde fase wordt het laatste gedeelte van het oude hoofdgebouw afgebroken. Op die plaats komen meer gebouwen voor de industriële 
wetenschappen, met het oog op de uitbreiding van onderzoek en kleine spin-off  acti viteiten. Op architecturaal vlak openen deze gebouwen 
zich op de begane grond in oost-westelijke richti ng, zodat er één doorwaadbare ruimte onstaat, van aan de centrale groene ruimte tot in het 
hart van het onderwijs en onderzoeksgebeuren. 

Door de afb raak van de laatste gedeeltes van het oude hoofdgebouw komt er meer ruimte vrij aan de kant van de parking. Hierdoor kan 
de parking verder landschappelijk aangelegd worden, met een ophoging die hem vanop de campus aan het zicht ontt rekt. Indien nodig kan 
er een goedkope open constructi e gebouwd worden die de parking van een tweede verdieping voorziet, en waarin het eerder aangelegde 
bomengrid geïntegreerd wordt. 

Programma

uitbreiding parking

uitbreiding wetenschapspark
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Bestaande toestand

Fase 01

Fase 02

Fase 03

Fase 04

Fase 05

Fase 06
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Fasering van de bouw en afb raak van de gebouwen over de loop van de 6 fases.
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Wetenschapspark
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05.05 Conceptuele uitwerking van de landschapsfi guur | Enkele strategische doorsneden
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Beachvolley Soccer/Handball/Basket/...
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FIETS

DOORSNEDE 1/STATIONSGEBOUW & TOEGANG 1

acties
trap: 3,5 m breed, omdraaien of niet?
haag: 0,5 m breed / 1,2 m a 1,5m hoog, doortrekken 
tot aan dreef
weg wordt versmald : ‘als uitzondering in het wegdek’

programma
stationsgebouw = panos + kopyshop
café = vernieuwd studentencafé
parking = parkeerconstructie (150 m x 17 m;  2 lagen) 
= herkenbaarheid
spoorwegtalud = restruimte = wordt ‘marketing las-
technologie’

straatmeubilair
fietsenstalling: onder brug? vernieuwen
banken:
verlichting:
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IV III IV

IV

DOORSNEDE 2/FRUYTENBORGDREEF 

a
1. dreef wordt ‘onderbroken’ ter hoogte van de nieuwe 
bebouwing, neemt zicht op het landschap
2. landschapselementen worden toegevoegd om bij-
zondere plekken te creëren, grasvlakken (zitvlakken)

programma
komen en gaan en even verblijven, tot rust komen...

raa m a r

tegels

ma r a a
1. kleinschalig materiaal met ingezaaide voeg of 
gewone voeg
2. extra bomen
3. geen hagen!
4. grasvlak als zitvlak
5. houten vlak als uitkijkpunt, afspreekpunt

mar g/ o/ r aam/ po

(graszitvlakken en ingezaaide voegen)
2. werken met duurzame materialen (hout/ kerami-
sche steen?)

(onderzoeksvraag 1)

oo a  par r
Gemeente Sint Katelijne Waver

ra p r
landschapsontwerper/botanicus
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V
IV

III IV

IV

III III

Beachvolley Soccer/Handball/Basket/...

1. behoud van bomen op het maaiveld
2. grote grasvlakken worden toegevoegd
3. diverse legpatronen van tegels met ingezaaid gras 
leveren een divers beeld op 

programma
centrale ontmoe ngsruimte  sportvelden

1. banken  afme ng afgestemd op patroon van de 
tegels
2. verlich ng  in het grondvlak  en tussen de banken 
als ver kale elementen (redeli k zwaar )

1. kleinschalig materiaal met ingezaaide voeg of 
gewone voeg
2. extra bomen
3. geen hagen!
4. grasvlak als zitvlak

1. introduceren van voldoende in ltra evlakken 
(graszitvlakken en ingezaaide voegen)
2. werken met duurzame materialen (hout/ kerami-
sche steen)
3. verlich ng m.b.t. technologie zonne-energie  
(onderzoeksvraag 1)

landschapsontwerper/botanicus
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o ga g r

a
1. nieuwe aanplant van een dreef, bijv. zomereik
2. aanleg dreef in één materiaal
3. één legpatroon, zonder ingezaaid gras

programma
toegang voornamelijk voor autos
toegang voor etser en voetgangers is mogelijkt

raa m a r
1. geen
2. verlich ng  ver kale elementen

ma r a a
1. kleinschalig materiaal met een gewone voeg
2. extra bomen
3. aanleggen ecologische berm van de beek

mar g o r aam po
1. verlich ng m.b.t. technologie zonne energie  
(onderzoeksvraag 1)

ra p r
landschapsontwerper/botanicus
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PA
N

O
S

C
O

PY

samen zijn

P
O

TEN
TIE

FIETS

M
1

formaten:
tegels: 60 x 90 cm
banken: 60 x 180, 60 x 270
haag: 60 x 120 cm
verlichtingsstrook

Een detail van de publieke ruimte aan de dreef. 
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Referenti ebeelden landschap
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05.06 Verdere verklaring van het masterplan | komen en gaan | circulati e | functi es | grid | zichten
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Komen en gaan

Bereikbaarheid en zichtbaarheid van 
de campus zijn cruciaal voor een 
bloeiend kenniscentrum met (inter)
nati onale uitstraling. In onze visie is de 
verbetering van de bereikbaarheid met alle 
vervoersmiddelen dus een prioriteit. 

Per auto moet de campus een duidelijke 
toegang krijgen die zijn identi teit 
weerspiegelt. Momenteel rijdt men de 
campus binnen via een woongebied. Dit 
zorgt voor overlast voor de bewoners, 
en strookt niet met zijn identi teit. In de 
nieuwe visie moet de toegangsweg verlegd 
worden naar een beter bereikbare en meer 
representati eve plaats. Een toegang langs 
de Fortsesteenweg is vlot toegankelijk vanaf 
de E19 Antwerpen-Brussel, en passeert op 
zijn weg functi es van dezelfde groott eorde 
als de campus. 

Voor fi etsers is er de mogelijkheid 
om de campus aan te takken op het 
fi etsknooppuntennetwerk dat vlakbij langs 
de Midzeelhoeve loopt. Door de campus de 
koppelen met deze groene recreati ezone 
kan hij zijn identi teit als groene campus 
uitspelen. 

Brussel Leuven

Antwerpen

Brussel

Lier

Mechelen

Antwerpen

nieuwe toegang campus

oude toegang campus

lokale woonstraat

regionale weg

autosnelweg (internationaal)

spoorwegen

fietsknooppuntennetwerk

rivieren

bebouwing

Restruimte spoorweg

campus De Nayer

0m   100m                          500m
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Autoverkeer

oet er et er

Thema: grid & landschapsfi guur Verkeerscirculati e
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Ondersteunende func es

Onderwijs en onderzoek Wetenschapspark

Auditorium

Studenten
huisves ng

Parking

Las
centrum

ATC
LABO

Bouw-
kunde PCC PCC Ingenieurs

technieken

Ingenieurs
technieken

Hoofd
gebouw

Sport

Zichten Functi onele organisati e
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HOOFDSTUK 6

ARCHITECTURALE UITWERKING
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schaal 1:1000
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schaal 1:1000


