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CONCEPTNOTA

SITUATIE

Een plek voor vrije tijd lijkt op het eerste gezicht voor een gemeente als Edegem met haar talrijke verenigingen, diensten en activiteiten 

een evidentie. Hoe kunnen we iets van waarde toevoegen aan de waardevolle groenstructuren van Edegem? Op welke manier gaan we 

om met het historische ensemble van de site? Op welke manier organiseren we het programma zodanig dat de nabijheid van functies 

aanleiding geven tot nieuwe mogelijkheden?

De lezing, de beantwoording en de conceptualisering van de twee volgende uitdagingen zijn bijgevolg van primordiaal belang: site en 

programma.

SITE

Park Centrum is ontstaan door de samenvoeging van tuinen van de herenhuizen van de Edegemse notabelen waarvan het 

tentoonstellingshuis Hellemans en de omsloten tuin vandaag het sluitstuk vormen. Deze groene eenheid huisvest vandaag de dag een 

deel van de vrijetijdsbeleving in het centrum van de gemeente.

De ruimtelijke structuur en identiteit van Edegem laat zich lezen door een netwerk van publieke groenstructuren: het kasteeldomein, het 

fort, de parklanen en de stadstuinen van het centrum. Park Centrum – en dus ook het toekomstige vrijetijdscentrum –  ligt juist op het 

knooppunt van twee belangrijke assen: een recreatieve as oost-west en een natuurverbinding noord-zuid (Fort V en Edegemse Beek). 

Wij zien het vrijetijdscentrum als autonome entiteit dat het kruisen van deze twee assen markeert en zodanig een adres maakt, tezamen 

met de verschillende vrijetijdsdiensten in het Park. Door het introduceren van een volume dat verbindt en omsluit en de Terelststraat als 

parkway te herdenken ontstaat er een uitbreiding van het park. 

PROGRAMMA

Het voorgestelde scala aan functies zal – wil het voeten in de aarde krijgen in een hedendaags concept – vooral in het expliciteren 

van verbindingen betekenis vinden. We nemen het boek als vertrekpunt. Door de combinatie met andere vormen van vrije tijd (nieuwe 

media, cultuur, sport, etcetera) ontstaat er een concentratie van plekken die het ontmoeten benadrukken, dit in de tuinen van Edegem. 

We stellen daarom een vorm voor die zowel continuïteit als identiteit aan het programma verleent. Het is een vorm die kruisverbindingen 

genereert, ze laat toe en sluit tegelijkertijd af. Er zijn noodzakelijkerwijs afgeschermde plekken voor het toekomen, verpozen, nadenken 

en overleggen waarna er zich een ruimte ontvouwt waarbinnen de zaken zich mengen.

Voorliggend ontwerp is in die zin niet enkel een poging tot het herdenken van een dergelijk programma, maar wil tegelijkertijd een 

zinvolle schakel uitmaken van de gevarieerde groene elementen die de gemeente Edegem rijk is.
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1. PARKWEG

Het oostelijke deel van de Terelstraat vormen wij om tot een nieuwe parkway. Het is een eerste schakel van 

een later uit te werken masterplan voor een ruimere site, waarin het parksysteem verder structuur en vorm 

krijgt vanuit noorden.

Wij zien dit als het schakelpunt op de recreative as. Park en lui verkeer staan centraal ten opzichte van de 

snelle autoverbindingen. Deze wegenstructuur zoekt ook lokaal aanknopingspunten met het zuidelijke deel 

van Park Centrum  (Sporthal Willecom, VTC en Huis Hellemans). De tip van de Terelstraat met het centrum 

is dus geen gebouw, maar een open ruimte structuur.

2. VTC ALS ADRES BINNEN HET DORPSZICHT

Alhoewel de parkweg primeert als structurerend element van het hart van Park Centrum legt het nieuwe 

VTC door zijn luifelstructuur een duidelijke uitnodigende beweging naar de achterliggende stadstuin en vice 

versa. Vanuit de Strijdersstraat toont het ontwerp van het VTC zich bewust meer als een parkinfrastructuur 

dan een bouwvolume binnen de gabarieten van de Strijdersstraat en bezet het een vandaag ongedefinieerd 

stuk restruimte in het park.

De gebouwenvolumetrie en -typologie is zodanig gearticuleerd dat het dorpszicht met Huis Hellemans, 

pastorij en Kerk in de groene omgeving niet in concurrentie gaat met het gebouw, maar als aanvullende 

nevenschikking gelezen wordt. Het ontwerp is een onthaal voor vrijetijd op schaal van het gebouw, van het 

Park Centrum en de recreative as.

3. VTC ALS AUTONOME ONTMOETINGSFIGUUR

De vormgeving van het gebouw staat duidelijk los van de omliggende volumes en legt alleen relaties via 

tuinstructuren. De belangrijke bomen zijn ankerpunten waarrond het gebouw slingert. Letterlijk en figuurlijk 

omarmt het gebouw deze bomen en hun tuinen en legt dwarsrelaties tussen de verschillende milieus en 

naturen.

Programma en site versmelten hier in één figuur, die ontmoeting en vrije tijd uitstraalt.

INTENTIES: LIGGING EN INPLANTING

2
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PARKWEG EN ONTVANGSTSTRUCTUUR
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INPLANTINGSPLAN

1:750

VOORTZETTING RECREATIVE AS

PARKWEG - NIEUWE TERELSTSTRAAT
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GEMEENTEPLEIN

DRIEEIKENSTRAAT

KINDERKRIBBE

ACADEMIE MUZIEK & WOORD

JEUGD EN KINDEROPVANG

HET ZWALUWNEST

SPORTHAL WILLEKOM

ONTHAALBALIE VTC

HORECA

FIETSENSTALLING 28 PP

IN TUINHUIS PASTORIJ

AULA/VERGADERZALEN 

EN WERKPLEKKEN

PARK CENTRUM

HUIS HELLEMANS

SINT ANTONIUSKERK

FIETSEN 11 PP

ONDER LUIFEL

36 PP AUTO’S

45 PP AUTO’S

(WAARVAN 27 BESTAAND)

OUDE PASTORIJ

FIETSEN 11 PP

LOZE GAANWEG

BOERENLEGERSTRAAT
HOEVESTRAAT

TAW 10.94

TAW 10.30

TAW 10.00
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PROJECT: AXONOMETRISCH PLAN

01 BALIE

02 ONTHAAL VTC EN BIB

03 SANITAIR (MIVA)

04 GESPREKSRUIMTE - WERKPLAATS

05 BIB -  ONTMOETINGSZONE (ONTVANGS 

KINDEREN, TIJDSCHRIJFTEN, FILM, MUZIEK)

06 BIB -  KINDER, JEUGD EN ADOLESCENTEN

07 BIB -  VOLWASSENEN

08 BIB -  STILLE ZONE

09 WERKRUIMTE MEDEWERKERS

10 KANTOOR DIENSTHOOFD

11 LEVERANCIERTOEGANG

12 LIFT 

13 AULA

14 HORECA

15 TENTOONSTELLING

1:300

HOEVESTRAAT

PARK CENTRUM

BUITENONTVANGST

TUIN HUIS HELLEMANS

01

PARKEER- EN SPEELTUIN

PARKWEG

+11.31 TAW

+11.86 TAW

+10.94 TAW

+10.30 TAW

+10.70 TAW

NOORD
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PLANNEN VTC NIVEAU 7.40 TAV EN PLANNEN HUIS HELLEMANS

1:300
Het hart van het VTC is een 

ontmoetingsbibliotheek met zijn vrijetijdsbalie. 

De programma’s ontwikkelen zich vanaf de balie 

met een gezamelijke ontmoetingszone naar vier 

verschillende ‘milieus’ richting de tuinen: Een 

kinder- en jeugdzone richting parkweg, sporthal 

en kribbe, een lees- en beleefcafé richting 

centrum, een stillere volwassenenzone richting 

een bosje en een aula met vergaderruimtes 

richting parkeer- en speeltuin.

Afhankelijk de gevraagde situatie kan de 

bibliotheek apart of samen werken met de 

clusters aula/vergaderen en horeca.

Het tentoonstellingshuis Hellemans wordt apart 

gehouden, in de nabijheid van het beleefcafé 

met een relatie via de (omsloten) tuin. 

De centrale ontmoetingszone van de 

bibliotheek kan afgesloten worden maar biedt 

ook de mogelijkeid door middel van plooi- en 

schuifwanden om als foyer of uitbreidingszone 

geschakeld te worden aan de aula of het café. 

De kasten met boeken en tijdschrijften binnen 

deze zone zijn apart afsluitbaar.

De werkplekken worden als deel van de 

ontmoetingsstructuur gezien en niet als een 

aparte identiteit. Het actieve zwaartepunt 

van de werkplekken ligt aan de balie, het 

stillere zwaartepunt op de kop van de 

oostvleugel van het VTC. Hiernaast worden 

in het huis Hellemans en verspreid in de lees 

- en boekenzones een aantal werknemers 

verspreid. Op deze manier blijft de gemeente 

Edegem aanwezig binnen het volledig gebouw, 

weliswaar via zeer verscheiden werkzones, die 

flexibel kunnen bezet worden. 

PROGRAMMA EN RELATIESCHEMA

Halfondergrondse 

verdieping

EERSTE VERDIEPING

ZOLDERVERDIEPING

KELDERVERDIEPING

GELIJKVLOERS

01 SANITAIR

02 CREA/KOOKRUIMTE

03 VERGADERLOKAAL

04 LIFT

05 TECHNISCHE RUIMTE

06 BERGING

01

02

03

04

05

06

01 SANITAIR

02 TECHNISCHE RUIMTE

03 COLLECTORLOKAAL

04 BERGING

05 BERGING

06 TENTOONSTELLIONGSRUIMTE

07 WERKPLEK TENTOONSTELLINGSHUIS

08 VERGADERMOGELIJKHEID

09 WERKRUIMTES

01

02 03

04 05

0706

08

09

06

CLUSTERING

ONTMOETINGSZONE EN EXTENSIES

WERKPLEKKEN
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HET VTC
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PARKWEG EN PARK CENTRUM
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TUIN HUIS HELLEMANS
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PARKEER- EN SPEELTUIN
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LANGSSNEDE

1:300

ZUIDGEVEL

1:300
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DUURZAAMHEID

Omdat duurzaamheid niet zomaar te herleiden valt tot getallen, toont  het project zich als duurzaam op veel 

niveau’s.  

STAD

De symbiose van park en nieuwbouw creëert een ontvangsplek die waardevol is voor het park én het ste-

delijk landschap. Het toevoegen van een lage luifelstructuur is visueel  een minimale ingreep en nodigt uit 

tot het gebruiken van de collectieve recreatieve structuren (fiets, wandelen, verenigingen van de gemeente).

GEBOUW

Het Huis Hellemans wordt hergebruikt en minimaal aangepast. Op deze manier wordt efficiënt omgespron-

gen met de bestaande infrastructuur en wordt een compact volume verkregen.

Het vrijtijdscentrum is ontworpen als een robuust gebouw, aangepast aan de noden van vandaag én mor-

gen. De indeling kan op korte termijn veranderen parallel met de evolutie van het boek in een bibliotheek. 

Op lange termijn bestaat de mogelijkheid dat het gebouw andere parkfuncties opneemt.

Omdat de werf van het VTC zich slechts op één niveau afspeelt en de bouwmethodiek gebaseerd is op 

repetitie en modulatie, kan de werf snel en dus energie-efficiënt verlopen.

ENERGIEPRESTATIE

Alle elementen van de schil voldoen minstens aan de wetgeving omtrent energieprestatieregelgeving. 

Het gebouw wordt ontworpen met energie-efficiënte bouwknopen indachtig. Het toepassen van een 

warmtepompsysteem zorgt voor een aandeel aan hernieuwbare energie. 

Het energieverbruik voor koeling en verwarming wordt geminimaliseerd door het toepassen van verschillende  

passieve principes. In de winter worden warmteverliezen beperkt door het realiseren van een doorgedreven 

isolatieschil. In de zomermaanden wordt oververhitting vermeden door het inzetten van de thermische 

massa van de vloerplaat en de luifel. Overtollige zonnewarmte wordt overdag gebufferd en vertraagd 

afgegeven tijdens de nacht en afgevoerd door het toepassen van nachtkoeling.

LICHT

De transparante gevel brengt licht in het gebouw zodat het gebruik van kunstverlichting zoveel mogelijk 

beperkt wordt. Volgens eerste inschattingen is de vorm van het gebouw voordelen om alleen via natuurlijke 

licht de minimale comfortwaardes te behalen. Wanneer er in bepaalde zones bijkomende eisen gesteld 

worden naast het natuurlijk licht wordt lokaal via daglichtsturing kunstlicht ingezet.

Op specifieke zones worden folies op het glasgevels aangebracht om de transmissie van het glas te 

reduceren.

FLEXIBILITEIT

Als we willen spreken over een bibliotheek van morgen dan is het een noodzaak dat de infrastructuur en de 

indeling kan evolueren in de tijd. In een bibliotheek is deze infrastructuur immers evolutief. Onze strategie is 

om voldoende ruimte te voorzien die vrij kan ingevuld worden tussen vloer en luifel, waarin alle technieken 

geïntegreerd zijn. De technische kokers bevinden zijn strategisch ingezet langs de vaste structuurlijnen en 

verlopen dan via plafond en vloer. 

TECHNIEK

Afgiftesysteem - vloerverwarming

In een hedendaags vrijetijdscentrum staan niet enkel comfort maar ook onderhoudsvriendelijkheid en 

flexibiliteit centraal. Door middel van laagtemperatuurs-verwarming, waarbij men watervoerende leidingen 

in de (dek)vloer integreert, kan men de ruimtes op een actieve wijze op een constante temperatuur houden 

en een aangenaam binnenklimaat garanderen.

Opwekking

Het gebruik van vloerverwarming als hoofdinstallatiecomponent zorgt ervoor dat de benodigde 

watertemperaturen heel wat lager liggen dan bij traditionele afgiftesystemen. Dit principe laat ons toe om 

1:50

POLYBETON 8cm

VLOERPLAAT BETON

ISOLATIE PUR 20 cm

DUBBELE WATERDICHTING

PRINCIPEDETAILS VTC

DAKDEKKING EPDM WIT

ISOLATIE PUR VARIABEL ~18cm

BETON TER PLAATSE GESTORT 

VARIABEL 20-30cm

TECHNIEKEN EN AKOESTISCHE MAATRE-

GELEN IN OPBOUW

ISOLEREND RAAM

DUBBELE BEGLAZING

THERMISCH HOOGPERFORMANT RAAMKADER

VLOER BUITEN ALS ZITBANK (LANGS TUIN)

VLOER BUITEN ALS STOOTRAND (LANGS 

PARKEERPLAATSEN

TUIN

PARKWEG

BINNENRUIMTE VTC

BINNENRUIMTE VTC
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OOSTGEVEL

1:300

PARKWEG

Het ontwerp van de Parkweg vervaagt bewust de begrenzing van de Terelstraat. Er ontstaat een 

hybride tussenruimte, waar natuur en de zachte weggebruiker geëmancipeerd naast de auto staan. De 

parkeerplaatsen worden langs de parkweg in niches tussen de groenmassa’s geschoven om het straatprofiel 

maximaal open te houden. 

Het nieuwe profiel van de parkweg speelt voorzichtig met de verschillende aanwezige begrenzingen 

(bestaande baksteenmuur, beplantingen en type vloermateriaal) zonder deze te ontkennen. Er ontstaat dus 

in het perspectief van de Terelstraat een scenografisch parcours op telkens wisselende zichten en naturen. 

Het gebouw van het vrijetijdscentrum langs de parkweg speelt op deze wisselende zichten in en legt 

kruisverbindingen over de grenzen heen. Zelf wordt het als begrenzing ervaren, maar trekt door de 

beglaasde gevels en de luifelstructuren letterlijk de tuinstructuren door het gebouw heen.
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STRUCTUUR

De structuur van het gebouw is bedacht als twee betonnen schijven met een maximaal open gevelvlak. 

Enkele schijven worden op strategische plaatsen ingezet om de overspanningen economisch te houden 

zonder de flexibiliteit en ruimteschikking voor een dergelijk programma te verstoren.

De basis van de bovengrondse constructie wordt gevormd door een combinatie van massief- en skeletbouw, 

bestaande uit een slanke kolomstructuur geïntegreerd in het schrijnwerk, die een ter plaatse gestorte 

betonplaat draagt. Waar mogelijk in de architectuur, wordt de betonplaat binnen in het bouwvolume ook 

gedragen door enkele vaste kernen en schijven in metselwerk of beton.  Op die manier kan de dikte van 

de betonplaat tot een minimum beperkt worden, en is de dwarse stabiliteit van het gebouw verzekerd. Er 

voorberekeningen op doorbuiding tonen aan dat een 30cm dikke betonplaat, die naar de randen tot 20cm 

verjongt, haalbaar is.

De fundering is voorzien als een betonplaat met rondom rond een vorstrand. Indien de sonderingsresultaten 

zouden aantonen dat de bovenste grondlagen niet draagkrachtig genoeg zijn, kan overgeschakeld worden 

op een kruipkelderfundering of een paalfundering.

De ondergrondse lokalen worden uitgevoerd als een waterdichte kuip in ter plaatse gestort beton.

de warmte in de bodem aan te spreken voor de klimatisatie van het gebouw. We stellen daarom voor 

een gecentraliseerde  verwarmingsinstallatie te voorzien  voor  het  gehele  complex, bestaande uit een 

geothermisch gekoppelde warmtepomp. Als primaire bron wenden we de bodem aan door gebruik te maken 

van een boorgat-energie-opslagveld (BEO-veld). 

Ventilatie

Voldoende ventileren is een must. Dit zal zich extra manifesteren op een drukke dag in de bibliotheek of 

wanneer veel mensen zich in een beperkte ruimte zoals de aula bevinden. We verkiezen voor het gehele 

complex een mechanische ventilatie te plaatsen, zodat de debieten gecontroleerd kunnen worden en vooral 

dat de warmte uit de afblaaslucht kan gerecupereerd worden (Systeem D). Door de ventilatie gecontroleerd 

binnen te brengen kan tevens een klein koelvermogen gerealiseerd worden, dat samen met een milde 

vloerkoeling en de passieve eigenschappen van de schil een optimaal zomercomfort in alle delen van het 

gebouw garandeert. Het BEO-veld dienst naast een verwarming in de winter als koeling in de zomer.

AKOESTIEK

Het gebouw is ontworpen als een cascostructuur met een betonvloer en een betonnen plafond wat dus 

specifieke maatregeling vraagt bertreffende akoestiek. Omwille van het concept van een vrijetijdscentrum 

en een bibliotheekfunctie met een sterk evolutief karakter ligt het voor de hand om de akoestische 

maatregelen op de vaste elementen en op specifieke zones in opbouw te ontwikkelen. De ruimtes met 

een hoge akoestische performantie zoals vergaderruimtes of aula zijn voorzien van verzorgde akoestische 

maatregelen, zodat nagalm, spreekverstaanbaarheid en transmissiegeluid gecontroleerd kunnen worden.



VTC EDEGEM18



19


