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graduated as an 
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was secretary general of 
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Onroerend erfgoed
en het energievraagstuk

In het licht van de klimaattransitie beseffen we nog 
maar pas hoe belangrijk de impact van bouwen is op 
de uitstoot van broeikasgassen, maar ook wat de ein-
digheid van grondstoffen betekent voor de bouwprak-
tijk. Behoud en hergebruik van bestaand patrimonium 
winnen hierdoor enorm aan belang. Ze vormen voor 
ontwerpers boeiende en veelzijdige uitdagingen, die 
door de energetische opgave ook complexer worden. 
Dat de omgang met bestaande gebouwen telkens een 
evenwichtsoefening is, blijkt uit vier renovatieprojecten 
die voortkwamen uit de selectieprocedure van de Open 
Oproep of deel uitmaakten van een adviesdossier van 
de Vlaamse Bouwmeester. 

Anne Malliet

!
Happel Cornelisse 
Verhoeven (i.s.m. 
Molenaar & Co), 
Fierenshoven, 
Antwerpen (voorlopig 
ontwerp)

70 A+297

EN In light of the climate transition, we are 
only just beginning to realize what an im-
portant impact building has on greenhouse 
gas emissions, but also what the finite 
nature of raw materials means for build-
ing practice. Conservation and reuse of 
existing property are thus becoming in-
creasingly important. For designers, they 
represent exciting and multifaceted chal-
lenges, which are becoming more complex due 
to the energy issue. The fact that dealing 
with existing buildings is always a balanc-
ing act is demonstrated by four renovation 
projects that stemmed from the selection 
procedure of the Open Call or were part of 
a recommendations file of the Flemish Gov-
ernment Architect.



Er zijn grondstoffen en energie nodig om bouwmaterialen 
te produceren, ter plaatse te brengen en te bouwen, en er is 
de energie die nodig is tijdens de levenscyclus van een ge-
bouw (verwarming, koeling en verlichting). Vaak overstijgt 
de energie in de gebruiksfase de energie die nodig is voor 
het bouwen, maar toch is deze laatste, ook wel de grijze of 
‘embedded’ energie genoemd, niet te verwaarlozen bij de 
vraag of we moeten herbestemmen dan wel slopen en nieuw 
bouwen. Bij afbraak belanden niet alleen de materialen en 
hun ingebakken energie op de schroothoop: er is ook energie 
nodig voor de sloop, de afvoer van het puin, de productie en 
transport van nieuwe bouwmaterialen en het bouwen zelf. 
Het is duidelijk dat behoud en hergebruik vaak een betere 
startpositie vormen dan sloop en vervangbouw, ook al is die 
nieuwbouw veel energiezuiniger.
 Toch is de kwestie ingewikkelder dan ze lijkt, omdat het 
een zeer integraal vraagstuk is. De ligging van een gebouw 
en de mobiliteit van de gebruikers moeten immers mee in re-
kening worden gebracht. Zo kan een energetisch performant 
maar afgelegen gebouw een grotere milieu-impact hebben 
dan een slecht geïsoleerde oudbouw met een centrale ligging. 
Nog moeilijker wordt het als je de korte levensduur van 
recente gebouwen in overweging neemt. Twintigste-eeuwse 
gebouwen lenen zich vaak minder voor hergebruik en blijken 
sneller rijp voor de sloop. Deze evolutie pleit niet voor meer 
vervangbouw, want zal wat we in de !"ste eeuw bouwen beter 
bestand zijn tegen de tand des tijds?

 Niet voor niets is er tegenwoordig meer aandacht voor 
circulair bouwen, waarbij een materialenkadaster als een 
mogelijke garantie wordt gezien voor hergebruik." In de 
Duitstalige landen is er stevige kritiek op de thermische 
isolatie van gebouwen en gaat er steeds meer aandacht naar 
eenvoudige bouwwijzen met massieve gevels.! Die ideeën 
gaan uit van de vaststelling dat een steeds groter deel van 
het bouwbudget gaat naar technologie die nodig is voor de 
energieprestaties en dat de levenscyclus van die machines 
van korte duur is. Dit idee van meer massief bouwen sluit 
aan bij het concept van de ‘intelligente ruïne’ van b#b Van 
Reeth en het onderzoeksproject ‘Construct: de architectuur 
van de constructie’ van Bulk $. 

De grijze energie van een wooncomplex
De Fierenshoven in Antwerpen is een monumentaal mo-
dernistisch wooncomplex met oorspronkelijk !#% sociale 
wooneenheden en elf winkels. Het werd in "&$'–"&$& ge-
bouwd door de huisvestingsmaatschappij Onze Woning, 
naar het model van de Weense woonhoven. Na protest en 
acties van jonge kunstenaars tegen de geplande sloop, werd 
het roer omgegooid en werd gekozen voor behoud van dit 
ontwerp van architect Gustaaf Fierens. AG Vespa wees na 
een architectuurwedstrijd in !#"( de opdracht toe aan het 
Rotterdamse team Cornelisse Verhoeven en Molenaar & Co. 
Na hun ervaring met het beschermde Justus van Effencom-
plex in Rotterdam willen ze dit Antwerpse woningcomplex 

Onroerend erfgoed en het energievraagstuk
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herstellen, met inbegrip van het binnenhof en de daktui-
nen. Ze voegen een passend nieuw hoekgebouw toe aan 
het complex en suggereren ook om niet langer respectloos 
over ‘de Fierensblokken’ te spreken. Na de renovatiewerken 
zullen hier "!! woningen met collectieve voorzieningen, 
fietsenstallingen, gastenverblijven, polyvalente ruimtes en 
een wasruimte op de Antwerpse huurmarkt komen. Aan 
de Kloosterstraat krijgt het gerenoveerde gelijkvloers een 
invulling als winkel, restaurant of café. 
 Behalve de architectuur van Fierens met zijn massie-
ve bakstenen gevels, dikke arduinen raamdorpels, granito 
traphallen, fraai smeed- en ijzerwerk en honderden binnen-
deuren is hier dus een massa ‘grijze energie’ gered door de 
renovatie. Ook de aanpak van de gebouwschil is bijzonder. 
Inspelend op de tendens naar massieve gevels wordt aan 
de binnenzijde een isolerende snelbouwsteen aangebracht. 
Naast recycling van gebouw en materialen is hier de ligging 
van belang: de nieuwe woningen liggen centraal en letterlijk 
aan de tramhalte. Wie hier komt wonen spaart een auto en 
veel CO! uit.

Oude school met hedendaagse eisen
Campus Cadix in Antwerpen is een van de grootste projecten 
van Scholen van Morgen, maar het is ook bijzonder omdat 
het behalve een nieuwbouw aan Kempischdok-Westkaai een 
restauratie betreft van het beschermde schoolcomplex aan de 
Napelsstraat. Dat gebouw dateert van "&!"–"&!) en was toen 
een ‘moderne’ school, uitgerust met turnzalen, een lagere 
jongensschool aan de ene straathoek en een lagere meisjes-
school aan de andere, met een kleuterschool ertussenin. De 
scholencluster in een symmetrische baksteenarchitectuur 
was ontworpen door toenmalig stadsbouwmeester Emiel 

Van Averbeke. Hij tekende ook voor het aanwervingslo-
kaal voor havenarbeiders uit "&!%–"&*#, dat de oostelijke 
helft van het bouwblok vervolledigt en deels ook tot het 
schoolcomplex hoort. Zowel het schoolgebouw als de loods 
voor de havenarbeiders blijkt duurzaam, want sinds "&%" in 
gebruik als middelbare school door het Stedelijk Instituut 
voor Sierkunsten en Ambachten. 
 Wanneer de schoolpoorten in september weer zullen 
opengaan, zal het geheel een grondige renovatie achter de 
rug hebben door het Rotterdamse architectenbureau Korte-
knie Stuhlmacher.* De architectuur van deze honderdjarige 
met zijn imposante klaslokalen en gangen zal hersteld zijn 
en aangepast aan alle hedendaagse eisen qua veiligheid, 
comfort en energiebesparing. In de binnenafwerking worden 
de kleuren en het materialenpalet van de architectuur van 
de jaren "&!# hernomen.

Ziekenhuis wordt groene long
Het oude Stuivenberggasthuis in Antwerpen dateert van 
"'))–"''*. Na "$' jaar zal het ziekenhuis de site verlaten. Met 
een nieuwbouw aan Spoor Noord koos men opnieuw voor 
een binnenstedelijke ligging die de mobiliteitsimpact niet 
verzwaart. Voor de oude site bereidde de stad in dialoog met 
de buurtbewoners de toekomst voor. In deze dense aankomst-
wijk, ook Seefhoek of ‘!#(#’ genoemd, primeert de creatie van 
groene ruimte. Daarom zal het unieke ziekenhuisconcept van 
architect François Baeckelmans met de acht ronde ziekenza-
len in ere worden hersteld, samen met de groene parkomge-
ving. Behoud van de omheining zal het parkkarakter en de 
nachtelijke rust vrijwaren. In functie van het groen worden 
alle aanbouwsels van de ronde ziekenzalen afgepeld en wordt 
de !#ste-eeuwse voorbouw gesloopt. 

Onroerend erfgoed en het energievraagstuk
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$ 
Paviljoenen: sloop 
(rood), nieuw of 
gerestaureerd (blauw)

!
Bovenbouw 
– Korteknie 
Stuhlmacher (i.s.m.  
Sabine Okkerse en 
Boom Landscape), 
Stuivenberg, 
Antwerpen
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 De oude ziekenzalen en de tussengebouwen lenen zich 
voor een mix van publieke diensten, onderwijs, bedrijvig-
heid en een beperkt aantal woningen. Het ontwerpteam 
met Bovenbouw en Korteknie Stuhlmacher ging het verst 
in het vrijleggen van de "&de-eeuwse paviljoentypologie, 
en verbindt de functies met een overdekte rue extérieure 
tot een verzamelgebouw.% Van het oude voorgebouw lopen 
overdekte gaanderijen analoog aan de historische figuur 
naar het hoofdgebouw. Het ontwerpteam voorziet in een 
aantal afsluitbare speelveldjes aan de rand, die ook na zons-
ondergang open kunnen blijven. De herbestemming van de 
Stuivenbergsite is een volstrekt uniek project van ontpitten 
en ontharden. Het herstelt de oorspronkelijke groene long 
als een klimaatvriendelijke oase voor biodiversiteit, verkoe-
ling, waterbuffering en een groene woonomgeving. 

Theater breidt uit door inbreiding
Bob McMaster en Krft zullen de nieuwe grote zaal met 
vierhonderd plaatsen aan de cultuursite De Woeker in  
Oudenaarde ontwerpen.( Hun inzending overtuigde door de 
compacte setting: de nieuwe zaal wordt met de huidige kleine 
zaal en de vergader- en repetitielokalen in de beschermde 
oude brandweerkazerne en gemeenteschool samengevoegd 
tot een aantrekkelijke cultuurplek. 
 Compact bouwen is tegelijk economisch en energiezui-
nig, maar qua architectuur een uitdaging. Hier levert het 
alleen maar voordelen op. Er blijft veel open ruimte aan de 
zijde van het Liedtspark. De oude delen worden energetisch 
opgewaardeerd door er de uitbreiding tegenaan te bouwen. 
De gangen worden door hun fraaie dakstructuur verbonden 
tot een aangename foyer met uitzicht op de binnentuin. De 
gevelbekleding van de nieuwe zaal omarmt de bestaande 
zaal, en last but not least: de compacte vorm van de nieu-
we zaal maakt dat het publiek dicht bij de scène zit en de 

spraakverstaanbaarheid gegarandeerd is. Een voorplein en 
een theatercafé in de oude brandweerkazerne verwelkomen 
de bezoeker. De nieuwe zaal torent bescheiden maar toch 
zichtbaar uit boven de ingang en het stadsgezicht. Duurzaam 
is ook hoe achteraan aan de huidige parkeervraag is voldaan: 
de parkeerplek is bovengronds en cirkelvormig. Die vorm 
suggereert een circus of een cultureel gebruik, waardoor de 
parkeerfunctie mettertijd kan evolueren. 
 Is er een herbestemming nodig of wordt de huidige func-
tie op de locatie beter bestendigd? Wordt de grijze energie 
maximaal behouden of is er nood aan ontharding en groen? 
Is het bestaande compact en energiezuinig genoeg, of kan het 
nieuwe het oude energetisch opwaarderen? Bij beschermd 
en niet-beschermd erfgoed blijft het noodzakelijk diverse 
aspecten af te wegen en zo te komen tot een integrale en 
inventieve omgang met erfgoed. 

" Thomas Rau, Material matters, !#"(
! 'Wärmedämmverbundsystem und Verbrechen' in Bauwelt &/!#"#; 

Gebouw !!!( in Lustenau, Baumschlager Eberle; Florian Aicher 'be 
!!!( Die Temperatur der Architektur', !#"%; Florian Nagler 'Einfach 
Bauen, Ein Leitfaden', !#!" en https://www.einfach-bauen.net

$ BWMSTR LABEL #!" 
* Open Oproep ")!( Korteknie Stuhlmacher kreeg de opdracht in !#"# 

door de samenwerking met het bureau HildUndK uit München.
% Open Oproep *"#% Maatschap Architectenbureau Sabine Okker-

se bvba, BOOM Landscape, Bovenbouw Architecten, Korteknie 
Stuhlmacher Architecten BV kreeg de opdracht voor opmaak van 
een stedenbouwkundig inrichtingsplan, landschapsontwerp en 
architectuur toegewezen.

( Open Oproep *##$ Tijdelijke Maatschap Bob McMaster architecten 
met krft kreeg de architectuuropdracht toegewezen. 

C C
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In samenwerking met

%
Bob  
McMaster-Krft, 
CC De Woeker, 
Oudenaarde 
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Verschijningsdatum: 14.11.2022

Publieke voorzieningen zoals gemeen-
tehuizen, brandweerkazernes, poli-
tiekantoren of postgebouwen worden 
door architectuur met een sterke typolo-
gische traditie gekenmerkt. Toenemende 
digitalisering en veranderende noden 
vormen belangrijke impulsen voor de 
evolutie van deze gebouwen. In dit num-
mer onderzoekt A+ de typologie van de 
dienstbare architectuur en publiceert 
projecten die deze sector opnieuw op de 
kaart zetten.

At Your 
Service

A+299 Quality Matters
special December 2022 – januari 2023

A+ publiceert een breed scala aan ge-
realiseerde projecten van de afgelopen 
jaren, onderzoekt aan de hand hiervan 
hoe het beleid de motor is van architec-
tuurkwaliteit en welke veranderingen 
nodig zijn om deze te behouden en te 
laten groeien.

A+ 2023

In 2023 bestaat A+ Architecture in  
Belgium 50 jaar! Dit gouden jubileum 
vieren we niet alleen met een groots 
feest, maar ook met een speciale bij-
drage in elk nummer. Daarin blikken 
we aan de hand van artikels uit het rijke 
A+-archief terug op enkele mijlpalen 
uit de architectuurgeschiedenis van de 
afgelopen halve eeuw.

Beste architect, 
laat ons weten wat u bouwt!

De redactie van A+ krijgt graag een overzicht van de recentste, 
kwalitatieve projecten die in België gerealiseerd worden. 

Hebt u de afgelopen twee jaar een project afgerond? Laat het ons weten! 
Surf naar a-plus.be/nl/dien-een-project-in.

↑
Archipelago, Projet U, 
Ukkel (Brussel), 2022
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