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Het Frans Masereel Centrum is een mooie, maar ook een 
beperkte werkomgeving. De taak van het toevoegen van 
een nieuw paviljoen vandaag vereist zowel aandacht voor 
de architectonische kwaliteiten, en prospectie over zijn 
potentieel. Ons ontwerpvoorstel is noch een ode noch 
een critic naar het bestaande centrum. Het probeert 
vooral om rijke en complementaire onderlinge relaties 
met de bestaande omgeving te vinden en om de ruimte 
met nieuwe mogelijkheden op te laden in en rond het 
centrum.

De ontworpen paviljoen is een Machikado. Dit woord 
verwijst naar een stad-hoek, en heeft een gelijkaardige 
betekenis aan een passage. Net als een kruispunt 
concentreert en verspreidt het tegelijkertijd, het 
stimuleert eveneens interactie en isolement. De 
verschillende verspreide ruimtes, zoals de studio, waar 
kunstenaars zich kunnen concentreren op hun werk of 
de tentoonstellingsruimte waar bezoekers zich welkom 
voelen om nieuwe productie te ontdekken, komen in het 
midden van de Machikado bij elkaar.

 FRANS MASEREEL CENTRUM
 AGENTSCHAP KUNSTEN EN ERFGOED 
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De bestaande centrale paviljoen heeft een zeer eenvoudige geometrie, een 
koepel. Met behulp van deze kwaliteit als uitgangspunt, is ons ontwerp voor de 
nieuwe paviljoen ook samengesteld uit twee eenvoudige vormen, een glazen 
cilinder met een kegeldak de . Door deze geometrie simpelweg te snijden , 
worden Machikado studios gemaakt, net zoals bij het snijden van een taart. 

De Glazen cilinder verbindt de binnenruimte visueel met de prachtige open 
landschap van de omgeving. Door de natuurlijke omgeving te reflecteren, 
verdwijnt de glazen cilinder eigenlijk, terwijl de bakstenen muren verschijnen. De 
holle vormen gemaakt door de bakstenen muren worden gezien als een reeks van 
huizen die verwijzen naar de woonomgeving van Kasterlee en de typisch Vlaamse 
landschap. Van binnenuit creëren deze bezuinigingen een Machikado, een sort 
kruispunt, waar verschillende gebouwen samenkomen.

MACHIKADO, EEN EENVOUDIGE OPERATIE

koepel

30m

snijden

6 Ruimten 
6 Tuinen

kegeldak de

glazen cilinder

puntgevel

venstertuinen

Machikado interieur panoramisch uitzicht kruispunt
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1. Stephen Shore, The Factory, 1967 

3. SOM, Publishing House and Printing Plant of ‘The 
Republic’, Columbus, Indiana, 1970

2. Thomas Bayrle, Gummibaum, 1993

4. Michael Woolworth Atelier, Paris

left : 5. de machine ketting : 1- Litho, 2- 

Relief, 3- Intaglio, 4- Werkhuis, 

5- Zeefdruk, 6- Donkere kamer

Het Frans Masereel Centrum is een productie plaats. Het centrum herbergt 
tientallen machines van verschillende grootte en verschillende mate van 
complexiteit. Sommigen van hen produceren geluidsoverlast en stinken. Het 
is een kleine fabriek.

Wij zijn van mening dat het imago van de fabriek niet langer probleem 
is vandaag. Deze connotatie, problematisch tijdens de jaren 70, lijkt 
vandaag een kans te zijn. In de 21e eeuw, is het beeld van de productie zeer 
verschillend van de vorige eeuw. Net als in Andy Warhol’s Factory (1) kan het 
productieproces en groepsinteractie naar voren bringen. De combinatie en 
hybridisatie tussen technische en fysieke aspecten van de reproductie en de 
immaterialiteit van digitale media is een van de meest interessante dimensies 
in de hedendaagse kunst vandaag (2). Wij zijn van mening dat de machines, 
gepresenteerd moeten worden, ze zijn een deel van de ervaring (3). De 
zichtbaarheid van de werken, naast de machines en de work -in-progress 
dragen bij aan het beeld van het FMC als een plaats van geavanceerde kennis 
en nauwkeurige techniek. Een zeer sterke relatie tussen de machines en de 
tentoonstelling moet worden gevonden.

Een ketting van machines wordt in de nieuwe paviljoen geplaatst, om een 
verbinding van de koepel naar het nieuwe zeefdruk atelier (5) te maken. 
Gemakkelijk circulatie tussen de ruimtes vergemakkelijkt de werkproces, maar 
ook de flexibiliteit van de ruimtes wordt verstrekt. Zware machines kunnen 
eenvoudig worden verplaatst de de ateliers kunnen van plaats verschuiven. 
De vloeibaarheid en de flexibiliteit van de werkruimte lijkt hierbij essentieel 
(4), het is een plaats waar alles moet bewegen: kunstenaars, machines, 
vaardigheden, hybridisatie tussen snelle en langzame techniek, enz. .. De 
plaatsing van de machines langs de voortlopende muur genereert extra 
ruimte in het midden voor de digitale technieken . Alle andere items, zoals 
meubels en het archief, versterken de activiteiten van mensen samen met de 
machines, en creëren een actieve omgeving.

1. FACTORY
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LITHO ATELIER : (1) Traditional direct press (2) Hidraulic direct press (3) Traditional direct press (4) Traditional direct press (5) Offset press Mailander (6) Plate punch (7) Ink rollers and brayers ; INTAGLIO STUDIO : (8) Etching 

presS (9) Etching press (10) Hotplate (11) Photo etching exposure unit ; RELIEF PRINT ATELIER : (12) Book press (13) Typo press (14) Typo press ; SILKSCREEN ATELIER : (15) Silkscreen press (16) Silkscreen press 

(17) Silkscreen press (18) Silkscreen press (19) Squeegee sharpener (20) Light box (21) Exposure unit (horizontal) (22) Drying cabinet  (23) Exposure unit (vertical) + dryer ; DIGITAL ATELIER : (24)  Laser cutter (25) Risograph



5

1. Passage des Princes, Paris

2. Alison Smithson heeft ontbijt en werkt buiten.

3. Pieter Bruegel the Elder, Children’s Games, 

1560.

2. VRIJE ACTIVE RUIMTE

De Machikado ruimtes is een vrije en actieve ruimte . Het is vrij omdat 
het continu en niet-hiërarchisch is. Het wordt geactiveerd door mensen, 
machines en meubels verspreid in de ruimte , net als een cafe plotseling 
verschijnt wanneer iemand een tafel in een winkelpui of in een passage 
plaatst (1). De Machikado ruimtes wordt gecreëerd door de activiteiten 
van mensen die interageren met apparatuur die op deze straat staan. De 
geplaatste tafels, machines, krukken creëren de Machikado ruimtes (2). 
Armaturen, zoals de grote houten deuren van het archief, de ondoorzichtige 
gordijn van de donkere kamer die eruit ziet als een podium gordijn van een 
theater en geluidsdichte deuren van de workshops, maken een tijdelijke 
scheiding van de ruimtes mogelijk en verhogen de efficiëntie van elke ruimte, 
terwijl zij bijdragen aan de gelijktijdigheid van gebeurtenissen binnen het 
centrum.

De continue en niet-hiërarchische dimensies van de ruimte zijn cruciaal 
voor dit soort omgeving. Het Frans Masereel Centrum is tegelijk een 
expositieruimte, een residentie en een plaats van schepping die voortdurend 
moet ontwikkelen, experimenten stimuleren, vragen moet oproepen en 
relaties herzien. In die zin moet de architectonische ruimte niet elk van de 
programma’s en hun onderlinge relaties omsluiten in een vooraf bepaald 
schema dwingen, maar eerder een veelheid aan mogelijkheden kunnen 
bieden.

Er zijn geen fysieke barrières tussen de tentoonstelling en werkruimte, met 
uitzondering van de donkere kamer (beschermd tegen daglicht) de workshop 
(akoestisch geïsoleerd) en het archief. Dit maakt een unieke beleving van de 
ruimte, vanuit het oogpunt van de kunstenaars maar ook van de bezoeker.

lezing

tentoonstellinggrafische atelier

feestjetentoonstelling archief

werkhuis

grafische atelier uitbreidingtentoonstelling uitbreiding

Publieke ruimte 

Verbinding ruimte
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Het ‘Passage’ ontwerp is een vrije ruimte welke geactiveerd wordt door verschillende elementen: de mensen die komen (kunstenaars, bezoekers), de meubels (de zeefdruk machines, die kunnen bewegen, de ingelijste 

prenten, de work-in-progress prints , de tentoonstellingsruimte kan krimpen terwijl de studio uitbreid als er niets gebeurt op een moment), de armaturen: geluidsdichte sluiting, gordijn, licht muur ...)
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1. MacDowell Colony : 32 studio’s, 6 000 kunste-

naar bewoners sinds 1907, 61 Pulitzer prijzen.

2. Black Mountain College, 238 Hectares, 1
933–1957.

4. Alison + Peter Smithson, Solar Pavilion, Upper 

Lawn, Fonthill, 1959–1982.

left : 6. kruispunt van de Machikado

3. Dieter Roth, Density Poem, 1959.

5. Henri Cartier-Bresson, Sevilia, 1933

3. DE BEZOEKER - DE KUNSTENAAR - DE GEMEENSCHAP

De open hand plan van de nieuwe paviljoen concentreert en diffundeert 

tegelijkertijd. Het concentreert de levensduur van het gebouw door ontmoetingen 

tussen kunstenaars en bezoekers op het kruispunt te provoceren. Net als in 

Walter Benjamins passages, elk deeltje volgt zijn eigen richting: kunstenaars op 

hun weg van de donkere kamer tot atelier, bezoekers in het midden van de weg 

van de tentoonstelling. Er is geen duidelijke grens tussen de tentoonstelling-en 

werkruimte, maar een kruispunt (6). De twee werelden, bezoekers en kunstenaars, 

omzeilen elkaar zonder huisvredebreuk. Bezoekers zijn op bezoek bij het 

centrum en niet alleen de tentoonstelling. Ze worden daarom aangemoedigd 

om hun traject voort te zetten en hun grenzen af te tasten waar zij zichzelf 

comfortabel voelen of risico’s willen nemen . Zij observeren volgens hun eigen 

niveau van curiositeit (5). Sommigen zullen waarschijnlijk blijven rond de 

tentoonstellingszaal, andere zullen hun tocht uit breiden tot de koepel en door de 

verschillende productie-ruimten.

Terwijl het hart van de nieuwe paviljoen een kruispunt is die ontmoetingen 

stimuleert, versterkt de periferie de individuele ervaring. Het nieuwe paviljoen 

verspreidt de kunstenaars door het openen van de bestaande centrum naar het 

omringende landschap en door het creëren van een serie binnenplaatsen en 

standpunten die het mogelijk maken een veelheid van intieme teruggetrokken 

situaties in relatie tot het landschap te hebben (4). Het zoeken naar balans tussen 

de intimiteit van kunstenaars en de gemeenschap lijkt ons een van de belangrijkste 

kwesties voor het FMC. Vandaag is het centrum heel erg egocentrisch rond de 

binnenplaats. Hoewel is het kunstenaars in aparte hutten wonen, is het ruimtelijk 

systeem naar binnen gericht en verbetert de visuele overbezetting zelfshoewel de 

plaats niet druk is. Het nieuwe paviljoen completeert de huidige concave ruimte 

door de toevoeging van een convex deel en net als Black Mountain College of de 

MacDowell Colony (1,2) bieden de mogelijkheid om te kiezen tussen isolatie en 

de gemeenschap (bewoners oscilleren tussen terugtrekking tot studio / natuur en 

gemeenschappelijke diners in de eetzaal). De twee delen zijn niet tegenover, maar 

vullen elkaar aan en bieden de mogelijkheid om van intimiteit naar gemeenschap 

en terug te gaan (3).
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DE DRIE VERSCHILLENDE OMGEVINGEN: 1) De bestaande binnenplaats, waar toe het Kunstcentrum vandaag zelf gecentreerd is; 2) Bestaande koepel, waar alle kunstenaars in een cirkel werken , 3) De nieuwe paviljoen 

opent het bestaande centrum naar het omringende landschap en creërt een serie van binnenplaatsen en zichten die een veelheid van intieme toevluchtsoord situaties met betrekking tot de landschap toe staan; 3a) Passage / 

Kruispunt welk punctueel trajecten en dus ontmoetingen laat gebeuren tussen kunstenaars en bezoekers.

1

2

3

3a
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提案している建築なかでおきている
ことを全てあらわしているような

屋根なしの俯瞰模型写真

（楽しげ）

S=1/4000

"MACHIKADO" STUDIO

Our design proposal is to create a "Machikado"-like-place in beautiful 
landscape of Masereeldijk. "Machikado," which refers to city-corner, has 
also similar meaning to "passage" in French.

The atelier space where artists are able to focus on their own work, and 
the public space where it encourages the visitors to contact with ongoing 
production- these two qualities meet in the passage of this architecture.

4. TERRITORIUM ALS LUXE

Het FMC biedt een prachtige omgeving voor reflectie, experimentatie en 
creatie. Gesitueerd op het Vlaamse platteland (60 kilometer van Antwerpen 
en bijna 100 uit Brussel) biedt het een perfecte toevluchtsoord van het 
grootstedelijke leven. Een beetje zoals de MacDowell Colony in New 
Hampshire of het Black Mountain College in North Carolina (1,2) het brengt 
stedelijke kunstenaars samen in een landelijke omgeving.

In tegenstelling tot de typische Vlaamse landschap welke heel sterk 
gefragmenteerd en vol met huizen, schuren en andere stedelijke elementen 
is, biedt het Frans Masereel Centrum een prachtige en unieke situatie met 
open zichten tot aan de de Kempen (3, 4) aan. De uitbreiding van het 
centrum naar het zuiden is een buitengewone mogelijkheid om deze kwaliteit 
van het prachtige landschap te versterken.

Het nieuwe gebouw houdt rekening met dit potentieel en probeert het 
landschap een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van de kunstenaar 
en de bezoeker te maken. Het paviljoen is geen stedelijke galerie, het is ook 
geen witte kubus waarin men opduikt gedurende 10 minuten om snel eens te 
komen kijken. Het is daarom erg belangrijk om de omliggende voorzieningen 
te integreren in het werk en bezoekerservaring te optimaliseren. De vrije 
uitzicht is belangrijk, maar ook de prachtige eik in een afstand van 5 meter 
van het gebouw, de pony’s van de buurman, en het zeldzame maar essentiële 
zonlicht. De 6 kamers van het paviljoen, samen met de 6 binnenplaatsen 
bieden verschillende interacties met de diverse condities en sferen rond het 
centrum.

  

1. Merce Cunningham uit bij Black Mountain 

College, 1952

3. Open velden aan de westkant van het FMC.

- 4. Het dennenbos en de prachtige Eik nabij 

het centrum.

2. Ray Johnson in zijn kamer in Black Mountain 

College, 1952

Links: 5. Frans Masareel Centrum ideale 

situatie: naast de stad en mogelijk open naar de 

landschap. schaal: 1/4 000
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Diverse panoramische uitzichten vanuit het gebouw: 1) zeer breed uitzicht op de velden en dennenbos; 2) nauwere zicht op de volgende percelen tussen twee boombosjes; 3) zicht de enscenering van de grote bestaande eik; 

4) uitzicht op de bestaande berken en dennen; 5) zicht in richting van de bestaande huizen en de kleine koepels achter de bestaande berk.

1

2

3

4

5
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5. MUUR

De koepel, de driehoek-vormige studio’s en het kleine tweepersoons-koepel 
atelier van het FMC hebben veel ruimtelijke en functionele kwaliteiten maar 
een verticale wand lijkt moeilijk te vinden. Alle oppervlakken zijn gebogen of 
transparant. In de grafische industrie kan een stevige witte muur beschouwd 
worden als een centraal en belangrijk element. Het is het consistente 
oppervlak dat het licht op het ingelijste papier houdt. Het maakt het mogelijk 
om constant  werken op te hangen en een kijk naar hen van een zekere 
afstand onder goede lichtomstandigheden te nemen.

Ons ontwerp stelt een 120 meter lange en rechte muur voor - wit geschilderd 
(of eventueel lichtgrijs). De muur loopt door de verschillende programma’s 
van het nieuwe paviljoen: tentoonstellingsruimte, zeefdruk atelier, donker-
ruimte, workshop ruimte, enz. .. (3) zonder duidelijke grenzen tussen de 
officiële expositie ruimte en de kunstenaars vast te leggen. De doorlopende 
muur suggereert dat man ingelijste werken naast work-in-progress (1) hangen 
kan. Het is de combinatie van de twee - in verschillende varianten - welke de 
kunstkenners in het FMC zouden kunnen vinden en het zou een deel van zijn 
uniciteit kunnen zijn. Het archief, met zijn lichte houten wanden zorgen voor 
25 doorlopende meter extra tentoonstellings oppervlak, dit keer lichter en 
meer fragiel. Het verdeelt ook de grote expositieruimte en creëert een apart 
traject erin.

De 120 doorlopende meter produceren ook een achterkant. De bakstenen 
muren van de zes binnenplaatsen bieden de mogelijkheid om het werk buiten 
verder te laten lopen en en maken het mogelijk om van natuurlijk licht 
gebruik te maken om proof-prints te bekijken (4).

1. Ingelijste werken langs work-in-progress   

    proefdrukken.

2. Michael Woolworth’s Atelier, Paris

3. CNEAI, Chatou

Links : 4. 120m (+25) lineaire wand te 

gebruiken

a

b

c

d

e

f



12

DE MUUR. 58m van de lineaire muur netto beschikbaar voor tentoonstelling. 34,5 m van de lineaire muur netto beschikbaar voor het ophangen van proefdrukken. 32,3 m van de lineaire muur wordt als “bruikbare wand” 

benoemd (muur donkere kamer, muur wasruimte, muren technische workshop).

zeefdruk atelier wand

waterdichte 
wand

donkere kamer wand

donkere kamer wandwerkhuis wand

werkhuis wand

zeefdruk atelier wand

zeefdruk atelier wand

tentoonstelling muur 3

b

c

tentoonstelling muur 1

tentoonstelling muur 2 entrance wall with fireplace

artists’ pin up wall  or exhibition wall 4

pin-up muur voor kunstenaars

a

d

e

f
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6. ZES TERREINEN, ZES TUINEN

De wanden sneden een reeks van zes terreinen en zes binnenplaatsen uit van 
de eerste cirkel. Het laat de coëxistentie van verschillende activiteiten en 
atmosferen toe - een naast de ander.

Terwijl de zes gebieden op een centraal punt samen komen, zijn de 
zes binnenplaatsen redelijk onafhankelijke gebieden. Elk van hen is 
geplaatst tussen twee verschillende programma’s, elk heeft een iets andere 
verhoudingen, elk heeft een andere sfeer en gebruik. Allemaal hebben ze 
twee bakstenen gevels en zijn open naar het landschap toe.

De binnenplaatsen zijn uitbreidingen van de binnenruimtes. Ze laten 
shortcuts tussen 2 gebieden toe en creeren een unieke omgevingen die tal 
van activiteiten mogelijk maken.

1 2 3

WORKSHOP ZONE: een onafhankelijke en geluidsdichte ruimte. Het is 

gemakkelijk om dingen in en uit te dragen en het vergemakkelijkt het 

opstellen van de tentoonstellingen.

DONKERE KAMER ZONE: een relatief rustige ruimte, uit de buurt van de 

ingang. Het is direct verbonden met de studio zone. Het laat zowel licht 

beschermde processen, en de achtergrondverlichtings processen toe.

STUDIO ZONE: een heldere ruimte, open naar het landschap toe, waar 

kunstenaars kunnen genieten van het prachtige zicht tijdens de productie. 

De indeling van de machines en gereedschappen volgen het productieproces 

en de efficiëntie.

1, Bezoek iemand 2, Openlucht tentoonstelling 3, alleen Denken
ENTREE TUIN: ontvangen van 

bezoekers met vriendelijk “huis” 

gevel.

TERUGGETROKKENHEID TUIN: een rustige tuin waar 

kunstenaars in staat zijn met pensioen te gaan en na te 

denken tijdens het werk onder het genot van een prachtig 

uitzicht op het landschap in de verte.

PARKTUIN: een plek waar kunstenaars en bezoekers ontmoeten, communiceren, en genieten van verschillende evenementen. 

Mensen kunnen het atelier van de kunstenaars door de ramen zien.

Bodem van de opgraving van de fundering zal worden gerecycleerd voor het creëren van een gras heuvel in dit park.

zeefdruk zonetentoonstellings zonezone donkere kamer zone
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4 5 6

TENTOONSTELLINGS EN ARCHIEF ZONE: dicht bij de ingang, deze ruimte is volledig openbaar. Een groot aantal 

verschillende activiteiten, zoals lezingen, presentaties en recepties zijn mogelijk. De indeling van het archief in het 

centrum, met zijn grote houten deuren, kan in veel verschillende manieren binnen de tentoonstellingsruimte worden 

gebruikt.

RECEPTIE ZONE: werkt als een kleine salon met een 

receptiebalie, een set van lounge meubels , boekenplank, en 

open haard. De ruimte creëert een gezellige sfeer.

VERBINDINGS ZONE: deze is aangesloten 

op de belangrijkste koepel. Deze ruimte 

kan worden gebruikt voor het uitpakken of 

ophangen van dingen.

5, Lunchen4, Extra work space 6, Loading
WERKPLAATS TUIN: Een tuin die fungeert als een uitbreidings ruimte voor _de bouw 

van de werkplaats, of een plek om instrumenten onder de zon te drogen.

HOMEY TUIN: Een tuin waar kunstenaars te 

verzamelen, te lunchen en te genieten van 

gesprekken. Het ligt niet ver van woongebied van 

de kunstenaars.

Logistieke Tuin: een ruimte voor het laden en vervoeren van grote machines en materialen 

voor de werkplaats. Makkelijk te bereiken, maar minder toegankelijk voor de bezoekers.

werkhuis zonedonkere kamer zone verbindingszone lounge

Zes terreinen Zes tuinen
2

2

1
1

4
4

5

5

66

3
3



15

uitzicht vanaf de tentoonstellingsruimte naar het midden van de Machikado met de werkplaats ruimte op de achtergrond

1. bezoekersingang
2. bureauruimten / onthaal
3. zitkamer
4. haard
5. sanitair
6. verbinding naar de koepel
7. werkhuis (38 m2)
8. donkere kamer (33 m2)
9. uitspuitcabine (8 m2)
10. grafische (zeefdruk) atelier (84 m2)
11. verlenging van zeefdruk atelier (computer lab)
12. publieke (tentoonstellings)ruimte  
      (193 m2, met tentoonstellings, en archief kunstwerken)
13. archief kunstwerken (opslagruimte)
14. archief kunstwerken (consultatie)
15. park tuin - mogelijk openluchttentoonstelling
16. teruggetrokkenheid tuin
17. werkhuis  tuin
18. huiselijk  tuin
19. logistieke toegang
20. logistieke  tuin

21. ingang  tuin
22. etsatelier
23. etsatelier (uitspuitcabine)
24. etsatelier (donkere kamer)
25. bestaand brandtrap
26. toegangspad tot parkeren bezoekers

PLAN 1 / 200
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0 5m

gelijkvloersplan, scale 1: 200
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zicht van het centrum van de Machikado in richting van het zeefdruk atelier

PUBLIEKE RUIMTE EN ZEEFDRUKATELIER

De indeling van de ruimtelijke configuratie 

creëert blinde plaatsen: beschermde uitzicht 

waardoor er meer concentratie zowel voor graf-

isch werk, tentoonstelling, of archiveren re-

sulteert.

kunstenaars

bezoekers

Hybride werkomgeving: 

Digitaal - Analoog

De machine ketting - kennisuitwisseling - ma-

chines kunnen bewegen
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SCHEDULE PRESS

zicht van het centrum van de Machikado naar de tentoonstellingsruimte

Beschikbare wanden voor de tentoonstelling

Lezing en bezoek kan op 

hetzelfde moment gebeuren
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ingang tuin publieke ruimte

publieke ruimte verbinding naar de koepel

park tuin zeefdrukatelier

teruggetrokkenheid tuin

SNEDEN- GEVELS 1 / 200
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publieke ruimte park hof logistieke hof wc
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UITZICHT

van links naar rechts: donkere kamer zone, studio zone, tentoonstelling



22

algemeen vogelzicht

Bezoekers toegangs weg
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kunstenaars parcours

bezoekers parcours

1. bezoekers parkeren
2. toegangspad
3. bezoekersingang, onthaal
4. voetpad
5. verbinding naar de koepel
6. logistieke toegang
7. toegang tot woonwijk
8. personeel parkeerplaats

9. personeel / kunstenaars fietsparkeren
10. eerste zeefdruk atelier
      (mogelijk werkhuis)
11. personeel parkeerplaats
12. tot Kasterlee
13. Masereeldijk
14. dennenbos

CONTEXT EN TOEGANG
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gelijkvloers inplantingsplan, 1: 1 000
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Structuur

asphalt shingles
waterscherm over kepers
onderdak
isolatie tussen kepers 600 mm hoh
dampscherm
multiplex
balken (80 mm x 200 mm)

NORMEN
De voorlopige dimensionering is o.m. gebaseerd op de Eurocodes 
en de Belgische nationale bijlages, de technische beschrijvingen van 
het WTCB en de TV’s.

MATERIALEN
Beton:  C30/37; 25 kN/m3 
Hout:   C 28; 3.5kN/m3

VERTICALE STABILITEIT
Het dak steunt op de dragende buitenwanden van het paviljoen, en is 
voor de rest zelfdragend door een systeem van wederkerige balken.

HORIZONTALE STABILITEIT
De combinatie van het conusvormig dak en de “radiale” wanden 
verzekeren de horizontale stabiliteit.

FUNDERINGEN
Uit de boringen en sonderingen uit de omgeving blijkt dat er ter 
plaatse van de site draagkrachtige grond aanwezig is. Voor de 
funderingen wordt in deze fase voor een algemene funderingsplaat 
geopteerd.

INTRODUCTIE
Deze nota beschrijft de structuur van het nieuw gra�sch atelier en de 
publieke (tentoonstellings-) ruimte van het Frans Masereel Centrum 
te Kasterlee.
Het ontwerp bestaat uit een 1-verdiepingshoog, stervormig gebouw 
dat door een geïnclineerd en uitgesneden conusvormig dak wordt 
afgedekt. 

Buitenmuren:
De structurele wanden zijn opgebouwd uit ter plaatse gestort, 
gewapend beton. Hun hoogte varieert tussen 3 en 6.5 m.

Dak:
De dakstructuur bestaat uit vele op elkaar afdragende houten 
balken (“poutres réciproques”) die aan de uiteinden op de dragende 
buitenwanden afsteunen. De houten balken hebben een doorsnede 
van 0.08m op 0.20m en een maximale lengte van 6 m.
Door hun beperkte lengte kunnen deze gemakkelijk op de werf 
gemonteerd worden door twee mensen. Hierdoor wordt het gebruik 
van een kraan overbodig: er is enkel materiaal nodig om de balken 
op de gepaste lengte af te snijden.

ARCHITECTURALE KWALITEIT & ECONOMISCHE RATIONALITEIT
De combinatie van de naar binnengekeerde wanden en het zelfdragend 
dak laten toe dat er geen kolommen voorzien moeten worden in de 
tentoonstellingsruimten of ateliers - wat de architecturale kwaliteiten 
van het ontwerp onderstreept.
Door een economische omgang met het materiaal (massieve 
korte houten balken en eenvoudige verbindingen) en de rationele 
werfaanpak wordt op een economische manier een maximale 
architecturale output verzekerd.

6m
 m

ax

6m
 m
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massief hout balken (max 6m lang)

gemakkelijk bouwplaats 

gemakkelijk op de werf gemon-
teerd worden door twee mensen

Summercamp - Black Mountain College
kunstenaar bouwen van een bouwwerk

enkel snijden materiaal

verbindingen standaard

STRUCTUUR

ontwerp onderstreept.
Door een economische omgang met het materiaal 
(massieve korte houten balken en eenvoudige 
verbindingen) en de rationele werfaanpak wordt op 
een economische manier een maximale architecturale 
output verzekerd.

Normen :
De voorlopige dimensionering is o.m. gebaseerd op 
de Eurocodes en de Belgische nationale bijlages, de 
technische beschrijvingen van het WTCB en de TV’s.

Materialen :
Beton:  C30/37; 25 kN/m3 
Hout:   C 28; 3.5kN/m3

Verticale Stabiliteit :
Het dak steunt op de dragende buitenwanden van 
het paviljoen, en is voor de rest zelfdragend door een 
systeem van wederkerige balken.

Horizontale stabiliteit :
De combinatie van het conusvormig dak en de “radiale” 
wanden verzekeren de horizontale stabiliteit.

Funderingen :
Uit de boringen en sonderingen uit de omgeving blijkt 
dat er ter plaatse van de site draagkrachtige grond 
aanwezig is. Voor de funderingen wordt in deze fase 
voor een algemene funderingsplaat geopteerd.

Introductie :
Deze nota beschrijft de structuur van het nieuw grafisch 
atelier en de publieke (tentoonstellings-) ruimte van 
het Frans Masereel Centrum te Kasterlee.
Het ontwerp bestaat uit een 1-verdiepingshoog, 
stervormig gebouw dat door een geïnclineerd en 
uitgesneden conusvormig dak wordt afgedekt. 

Buitenmuren:
De structurele wanden zijn opgebouwd uit ter plaatse 
gestort, gewapend beton. Hun hoogte varieert tussen 3 
en 6.5 m.

Dak:
De dakstructuur bestaat uit vele op elkaar afdragende 
houten balken (“poutres réciproques”) die aan de 
uiteinden op de dragende buitenwanden afsteunen. De 
houten balken hebben een doorsnede van 0.08m op 
0.20m en een maximale lengte van 6 m.
Door hun beperkte lengte kunnen deze gemakkelijk 
op de werf gemonteerd worden door twee mensen. 
Hierdoor wordt het gebruik van een kraan overbodig: 
er is enkel materiaal nodig om de balken op de gepaste 
lengte af te snijden.

Architecturale kwaliteit & economische rationaliteit:
De combinatie van de naar binnengekeerde wanden en 
het zelfdragend dak laten toe dat er geen kolommen 
voorzien moeten worden in de tentoonstellingsruimten 
of ateliers - wat de architecturale kwaliteiten van het 
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asphalt shingles

waterscherm over tengellatten
+ isolatie 

multiplex

gewapend beton structurele wanden

wit geschilderde muur (binnen)

baksteen (buiten)

vaste dubbele beglazing

isolatie 

massief hout balken
max 6m lang

aluminiumfolie

asphalt shingle

baksteen (buiten)

aluminum foil
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winter air conditioning / ventilation

summer air conditioning / ventilation

radiation heating

insulation

insulation

perimeter geothermal heat pump system

cool-tube ventilation system

latent heat of evaporation

sprinkler system

natural ventilation

A/C unit

A/C unit
floor outlet

fire place

Workshop

Lounge

wood refuse

gardengarden

cool-tube ventilation

small openings

DUURZAAMHEID AND TECHNIEK SPECIALE

2 Ventilatie met warmteterugwinning 

3 Zeer efficiënte verwarming

4 Emissie

5 extra systeem

1 OVERZICHT
Het technisch concept voor dit project combineert 
het architectonische concept met een energetisch 
efficiënte en minimalistische oplossing. Het systeem 
werd geselecteerd om de primaire energieverbruik 
te minimaliseren: een ventilatie type D systeem met 
warmteterugwinning vermindert de behoefte aan 
verwarming in verband met de luchttoevoer; een 
condenserende gasketel zorgt voor een hoge efficiëntie 
productie van warm water.

2 VENTILATIE MET WARMTETERUGWINNING 
Het ventilatiesysteem gebruikt is een type D 
- mechanische luchttoevoer en mechanische 
luchtafvoer. Dit type ventilatie staat het gebruik van 
een warmteterugwinning toe welk de energie die in 
normaal afgevoerde lucht verwisselt te gebruiken om 
de binnenkomende buitenlucht ventilatie zonder 
bijbehorende energieverbruik te verwarmen. In 
warmere seizoenen is dit systeem ook in staat om 
gedeeltelijke voor te koelen.

3 ZEER EFFICIËNTE VERWARMING
Productie:
De verwarming zal worden uitgevoerd door een 
condenserende ketel . Dit systeem is een boiler waarin 
een hoog rendement (meer dan 90%) verwezenlijkt 
wordt door de restwarmte in de rookgassen voor te 
verwarmen.

4 EMISSIE
Twee mogelijkheden kunnen worden gecombineerd 
met de productie-eenheid om de hitte te verdelen in de 
ruimtes: water radiatoren of vloerverwarming
De eerste vereist de plaatsing van muur gemonteerde 
eenheden die de ruimte verwarmen ; de tweede 
verwarmt de ruimte met buizen in de vloer structuur die 
een betere balans temperatuur in het gebouw bieden.

5 EXTRA SYSTEEM
Het ontwerp minimaliseert de openingen om de 
isolatie kwaliteit te maximeren. De vorm van het dak te 
maximaliseren is effectief voor het opslaan van warmte 
en warmtestraling.
We vinden de archiefruimte weg van de buitenmuren, 
omdat het een constant airco systeem vereist.

Het centrum is ontworpen in de manier waarop elke 
ruimte naar de tuinen kijkt en he is makkelijk een 
natuurlijke ventilatie te krijgen. Door het openen 
en sluiten van de ramen , het beheersen van de 
gewone ventilatie kunnen de gebruikers hun eigen 
comfort vrijwillig creëren. Hierdoor proberen we een 
mensgericht binnenmilieu te creëren.
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PLANNING PROJECT: KUNSTCENTRUM KASTERLEE

jaar 

maand 

WEDSTRIJDFASE
(bouwheer en architect, adviseurs verzorgen de nodige randinformatie)
wedstrijd

presentatie wedstrijdontwerp:
gunning opdracht

FASE 0: projectvoorbereiding
nazicht + goedkeuring def projectprocedures

ONTWERP 
(studieteam, bouwheer volgt ontwerpproces adhv. besprekingen met architect op geregelde tijdstippen)
FASE 1: Installatie van de werkzaamheden --> 15wd

afsluiten overeenkomst
definiteve vormgeving PvE

overleg realisatieproces
opstellen tijdschema

team-en bureau organisatie
coordinatie

steeds in overleg met opdrachtgever

Het programma van eisen vormt de basis van het verder ontwerp- en overlegproces. 
Indien er van het PvE wordt afgezien of indien er wijzigingen worden gevraagd, wordt nagegaan of dit invloed heeft op planning en budget. Bouwheer neemt nodige beslissingen.

FASE 2: Voorontwerp --> 50wd
vergaren informatie bestaande toestand

opmaak voorontwerp
opmaak elementenraming

indienen voorontwerp
nazicht + goedkeuring

inpassen opmerkingen in ontwerp

FASE 3: Definitief ontwerp --> 60wd
detailuitwerking  bouwk. en techn.

opmaak elementenraming
indienen definitief ontwerp

nazicht + goedkeuring
uitwerken bouwaanvraagdossier Planning ontwerp:
indienen bouwaanvraagdossier Deze planning is enkel haalbaar indien zeer vlotte samenwerking met overheidsdiensten.

vergunningsprocedure

FASE 4: Uitvoeringsontwerp --> 130wd + 45wd
materiaalkeuzes & uitwerking details

draft(technische) plannen
nazicht + goedkeuring

opstellen aanbestedingsdossier
opstellen gedetailleerde raming per artikel

nazicht  + goedkeuring
verwerking opmerkingen

einde definitief dossier
openbare aanbesteding 

nazicht  der biedingen
goedkeuring

BOUW
(studieteam, bouwheer woont werfvergaderingen en wordt geadviseerd door de architect)
FASE 5: Werfopvolging:  --> 12m

voorbereiding werf --> 1m
gesloten  ruwbouw --> 7m

technieken --> 6 m
afwerking --> 2m

buitenaanleg --> nvt

LEGENDE
Architect
Ontwerpteam
Uitvoerend Architect
Milestone en/of deadline  
Bouwheer 
Extern
Aannemer(s)

A
B

6 29 10 11 12 1

W
E

3

D
O

4 5

VO

5

PV
IW

U
V

6 712 410 117

2015
81 28 9

2014

10-avr

2016

Deze planning is een uiteenzetting van een mogelijke traject van het volledige proces met opdeling van verschillende 
fases, termijnen , milestones en deadlines.  Deze indicatieve planning is opgesteld op basis van ervaringen met gelijkaardige 
projecten qua omplexiteit en omvang. 

Na gunning van de opdracht dient in samenspraak met de bouwheer een gedetailleerde  planning te worden opgesteld,  met 
tenimnste:  
- een duidelijke aanduiding van de verschillende fases met termijnen voor alle leden van het ontwerpteam  
- nazicht- en goedkeuringstermijnen voor de bouwheer 
- vermelding van einddatums van procesfases 
Indien in het traject bepaalde termijnen niet haalbaar blijken, onderzoekt de uitvoerende architect de oorzaak en wordt de 
probleemstelling aan de bouwheer voorgelegd. In samenspraak met de bouwheer zal de planning worden bijgestuurd. 

Bij deze planning wordt geopteerd voor één algemene aanneming.   
Een opsplitsing in nevenaannemingen kan evenwel een mogelijkheid zijn, maar dient met grote nauwkeurig te gebeuren om disputen mbt. 
verantwoordelijkheden te beperken. Indien de uitvoering wordt opgesplitst in nevenaannemingen, dient er een pilootaannemer te worden aangesteld die de 
coördinerende taak op zich neemt tussen alle nevenaannemers. 

Omdat het voorgesteld project slechts één bouwlaag heeft en weinig binnenafwerkiingen, wordt de totale bouwperiode op 12 maand ingeschat. 
Eén maand voorbereiding op de werf, 7 maand voor de gesloten ruwbouw. 
De installatie van de speciale technieken (geschat op 6 maand) kan al voor een stuk beginnen tijdens de laatste maand van de gesloten ruwbouw. 
Zo ook kunnen de  beperkte afwerkingen (geschat op 2 maand) de speciale technieken gedeeltelijk overlappen. 

PLANNING PROJECT: CREMATORIUM OOSTENDE

jaar 

maand 

WEDSTRIJDFASE
(bouwheer en architect, adviseurs verzorgen de nodige randinformatie)
wedstrijd

presentatie wedstrijdontwerp:
gunning opdracht

FASE 0: projectvoorbereiding
nazicht + goedkeuring def projectprocedures

ONTWERP 
(studieteam, bouwheer volgt ontwerpproces adhv. besprekingen met architect op geregelde tijdstippen)
FASE 1: Installatie van de werkzaamheden --> 15wd

afsluiten overeenkomst
definiteve vormgeving PvE

overleg realisatieproces
opstellen tijdschema

team-en bureau organisatie
coordinatie

steeds in overleg met opdrachtgever

Het programma van eisen vormt de basis van het verder ontwerp- en overlegproces. 
Indien er van het PvE wordt afgezien of indien er wijzigingen worden gevraagd, wordt nagegaan of dit invloed heeft op planning en budget. Bouwheer neemt nodige beslissingen.

FASE 2: Voorontwerp --> 50wd
vergaren informatie bestaande toestand

opmaak voorontwerp
opmaak elementenraming

indienen voorontwerp
nazicht + goedkeuring

inpassen opmerkingen in ontwerp

FASE 3: Definitief ontwerp --> 60wd
detailuitwerking  bouwk. en techn.

opmaak elementenraming
indienen definitief ontwerp

nazicht + goedkeuring
uitwerken bouwaanvraagdossier Planning ontwerp:
indienen bouwaanvraagdossier Deze planning is enkel haalbaar indien zeer vlotte samenwerking met overheidsdiensten.

vergunningsprocedure

FASE 4: Uitvoeringsontwerp --> 130wd + 45wd
materiaalkeuzes & uitwerking details

draft(technische) plannen
nazicht + goedkeuring

opstellen aanbestedingsdossier
opstellen gedetailleerde raming per artikel

nazicht  + goedkeuring
verwerking opmerkingen

einde definitief dossier
openbare aanbesteding 

nazicht  der biedingen
goedkeuring

BOUW
(studieteam, bouwheer woont werfvergaderingen en wordt geadviseerd door de architect)
FASE 5: Werfopvolging:  --> 18m

voorbereiding werf --> 1m
gesloten  ruwbouw --> 7m

technieken --> 6 m
afwerking --> 8m

buitenaanleg --> 4m

LEGENDE
Architect
Ontwerpteam
Uitvoerend Architect
Milestone en/of deadline  
Bouwheer 
Extern
Aannemer(s)

A
B

6 29 10 11 12 1

W
E

3

D
O

3 4 5

VO

5

04-avr

PV
IW

U
V

6 712 410 11

2014 2015

11-mars

81 28 97

2016

Deze planning is een uiteenzetting van een mogelijke traject van het volledige proces met opdeling van verschillende 
fases, termijnen , milestones en deadlines.  Deze indicatieve planning is opgesteld op basis van ervaringen met gelijkaardige 
projecten qua omplexiteit en omvang. 

Na gunning van de opdracht dient in samenspraak met de bouwheer een gedetailleerde  planning te worden opgesteld,  met 
tenimnste:  
- een duidelijke aanduiding van de verschillende fases met termijnen voor alle leden van het ontwerpteam  
- nazicht- en goedkeuringstermijnen voor de bouwheer 
- vermelding van einddatums van procesfases 
Indien in het traject bepaalde termijnen niet haalbaar blijken, onderzoekt de uitvoerende architect de oorzaak en wordt de 
probleemstelling aan de bouwheer voorgelegd. In samenspraak met de bouwheer zal de planning worden bijgestuurd. 

Bij deze planning wordt geopteerd voor één algemene aanneming.   
Een opsplitsing in nevenaannemingen kan evenwel een mogelijkheid zijn om het volledige procestraject in te korten: de start van de uitvoering (bv. sloopwerken) 
kan naar voren geschoven worden. Een opsplitsing dient evenwel met grote nauwkeurig te gebeuren om disputen mbt. verantwoordelijkheden te beperken. Indien 
de uitvoering wordt opgesplitst in nevenaannemingen, dient er een pilootaannemer te worden aangesteld die de coördinerende taak op zich neemt tussen alle 
nevenaannemers. 

Omdat het voorgesteld project slechts één bouwlaag heeft en een eenvoudige strcutuur, wordt de totale bouwperiode op 18 maand ingeschat. 
Eén maand voorbereiding op de werf, 7 maand voor de gesloten ruwbouw. 
De installatie van de speciale technieken (geschat op 6 maand) kan al voor een stuk beginnen tijdens de laatste maand van de gesloten ruwbouw. 
Zo ook kunnen de afwerkingen (geschat op 8 maand) de speciale technieken gedeeltelijk overlappen. 
De buitenaanleg kan eventueel in parallel aangelegd worden, met als laatste fase de werfplaats rondom het gebouw, wanneer deze af is. 

Inschatting: aanvang der werken iseptember 2015 en voorlopige oplevering eind februari 2017. 

KOSTENBEHEERSING GEDURENDE HET PROJECT

PLANNING EN TIMING VAN DE STUDIEOPDRACHT

De budgetcontrole in ontwerpfase gebeurt steeds door een 
kostenraming van het ontwerp te evalueren ten opzichte van het 
bouwbudget. 

Tijdens de uitvoeringsfase wordt de evolutie van het 
aanbestedingsbedrag tot de eindafrekening gedetailleerd uitgelijst 
in een overzichtelijke spreadsheet. Deze geeft weer wanneer 
de meer- en minwerken werden aangevraagd en wanneer het 
beslissingsmoment valt om ze goed- of af te keuren. 

1. Voorontwerp en bouwaanvraag
Het voorontwerp en het ontwerp voor de bouwaanvraag worden 
budgettair geëvalueerd aan de hand van een elementenraming. 
Deze elementen worden opgebouwd aan de hand van m² en m³ 
bouwelementen. Lijnvormige elementen worden als percentage 
van de totale bouwkost bijgeteld. De eenvoudige opmaak van deze 
elementraming maakt het mogelijk elke ontwerpbeslissing ook 
op budgettair vlak te evalueren. De opbouw van de elementen 
gebeurt in overleg met de verschillende adviseurs. Zij sturen 
het architectenbureau om op een rationele manier met de 
bouwtechnische randvoorwaarden om te gaan. De evenwaardigheid 
van de verschillende leden van het ontwerpteam maakt de 
technische en budgettaire logica even hoog staan aangeschreven als 
vormelijke of conceptuele randvoorwaarden. 
Er wordt uitgegaan van 5% onvoorziene kosten in elke verdere 
ontwerpfase en 5% onvoorziene meerwerken in de uitvoering. 

2. Uitvoeringsontwerp
Het uitvoeringsontwerp wordt budgettair geëvalueerd aan de hand 
van een gedetailleerde raming gebaseerd op de volledige meting. 
De eenheidsprijzen worden berekend aan de hand van recente 

aanbestedingen in vergelijkbare projecten. 
Elke adviseur maakt binnen zijn domein de 
aanbestedingsdocumenten. De goedgekeurde ramingen van de 
vorige fases zijn de leidraad voor deze studies. Indien, ondanks 
voorafgaande betrokkenheid van alle adviseurs, een deelbudget 
ontoereikend blijkt bij de detailstudie wordt in onderling overleg 
geschoven tussen de verschillende deelbudgetten (vb de budgetten 
structuur, technische installaties, …). 
Belangrijk daarbij is opnieuw de evenwaardigheid van de 
verschillende leden van het ontwerpteam. In functie van deze 
gelijkwaardigheid ontvangt elk lid van het ontwerpteam ereloon 
berekend op de totaalkost van het project. Geen enkele adviseur 
heeft er baat bij dat het aandeel van zijn studie een grotere hap dan 
nodig neemt uit het bouwbudget. Zinloze overdimensionering van 
bouwelementen wordt hierdoor uitgesloten. 
Er wordt uitgegaan van 5% onvoorzien in de uitvoering. 

3. Uitvoering 
Tijdens de uitvoering wordt de evolutie van de vordering en 
verrekeningen geëvalueerd tijdens de kostenvergadering, waarin 
naast de leden van het projectteam ook de afgevaardigden van de 
aannemer zetelen. 
Uitgaande dat er steeds een aantal onverwachte elementen 
opduiken tijdens een bouwproces wordt in de kostenramingen 
tijdens de ontwerpfases steeds een percentage opgenomen om deze 
onvoorziene kosten in rekening te brengen. 
Op elk tijdstip van het bouwproces zal de bouwheer inzicht 
kunnen krijgen over het gebruik van deze reserve. De ervaring 
van het ontwerpteam maakt het ook mogelijk om, door vroegtijdig 
problemen te detecteren en aan te pakken, zinloze meeruitgaven te 
vermijden. Zodoende kan de reserve beperkt worden. 






