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moeilijk is mogelijk

opdrachtgever : 

Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
Vlaams Brusselfonds
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel

vraag :

een objectief beleidsvoorbereidend instrument 
waarop toekomstig beleid zich kan baseren om de 
infrastructurele pijnpunten van het Brussels DKO 
structureel aan te pakken. 
Dit beleidsinstrument dient de vorm aan te nemen van 
een infrastructuurplan waarbij per academie en lesplaats 
objectief opgelijst wordt wat de infrastructurele stand 
van zaken is, welke eventuele noden er geïdentificeerd 
worden, welk type ingrepen vereist zijn om de situatie 
te verbeteren (aanpassingen, renovatie, nieuwbouw) 
en ten slotte een ruwe raming van de kostprijs van de 
vereiste ingrepen.

gebruikte afkortingen : 

DKO deeltijds kunstonderwijs
SDKO samenwerkingsplatform deeltijds kunstonderwijs
OGO officieel gesubsidieerd onderwijs 
VGO  vrij gesubsidieerd onderwijs
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
GC gemeenschapscentrum
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie  
AC academie
BK beeldende kunsten
MWD muziek woord dans
BVH bewoonbaarheid veiligheid hygiëne
BS basisschool
GBS gemeentelijke basisschool
KSO kunstsecundair onderwijs
IBO initiatief buitenschoolse opvang
KDV kinderdagverblijf
ABKA academie van beeldende kunsten Anderlecht
RHoK rijkscentrum hoger kunstonderwijs Brussel
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Miles Davis Henri Matisse atelier Constantin Brâncusi
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Anderlecht ABKA : Acciòn Poética (AP). 
Sinds 1996 beschilderen urbane collectieven de stadsmuren doorheen 
heel Latijns Amerika, met korte poëtische boodschappen : telkens een 
positieve boodschap in een herkenbare en eenvoudige vormgeving 
(zwarte hoofdletters op een witte achtergrond).
Zonder poëzie geen stad..
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     Brussel, 15 augustus 2018

Waarde lezer,

Voor u ligt het Infrastructuurplan Brussels Deeltijds Kunstonderwijs. Het bijhorende onderzoek liep gedurende 
vijf maanden en is gevoerd op basis van plaatsbezoeken aan de elf academies en interviews met directies, inrichtende 
machten en bevoegde instanties. De studie analyseert de infrastructuur waarop het Brussels Deeltijds Kunstonderwijs 
(bDKO) kan beroepen en stelt mogelijke scenario’s voor renovatie of nieuwbouw voor.  Deze scenario’s vertrekken 
vanuit de noden en behoeften op dit ogenblik. Het rapport is dus richtinggevend, per academie kan de momentopname 
waarvan het scenario vertrekt verder uitgediept worden of kan bijkomend onderzoek nodig zijn om de inventaris van 
noden en behoeften te actualiseren.

We zien deze studie vooral als een instrument. Een analyse van de bestaande toestand die het gesprek op 
gang kan brengen. Een aantal ideale scenario’s voor renovatie of nieuwbouw kunnen het vertrekpunt zijn van een 
ontwerpproces, in dialoog met alle betrokkenen.

We hebben onszelf tijdens deze studie een aantal keer moeten heruitvinden als onderzoeker : daar waar we 
de intentie hadden om intelligente aanpassingen aan bestaande infrastructuur te adviseren of budgetvriendelijke 
renovaties van de bestaande infrastructuur voor te stellen, bleek in sommige gevallen de infrastructuur eenvoudigweg 
afwezig. Om meer inzicht te krijgen in de precaire situatie waarin het Brussels DKO verkeert en om dit onderzoek zinvol 
af te bakenen, kan deze studie niet los gezien worden van de studie Blauwdruk DKO Brussel (www.dkoplatform.be/ 
publicaties). Hierin wordt de werking van het Brussels DKO en de mogelijkheid tot een volwaardig pedagogisch aanbod 
reeds uitvoerig onderzocht op organisatorisch en beleidsmatig niveau.

De voorliggende studie onderzoekt de infrastructuur die beschikbaar is, de fysieke toestand van die infrastructuur 
en scenario’s voor mogelijke nieuwbouw of renovatie. Een voorwaarde om open te kunnen staan voor deze mogelijke 
toekomstscenario’s, is het algemeen erkennen van het belang van deeltijds kunstonderwijs. Tegelijkertijd kan deze 
studie net een hefboom zijn om dit belang uit te spreken.

Het Brussels DKO wordt in bijna alle gevallen georganiseerd in een context van andere onderwijsinstellingen, 
gedeelde gebouwen en verschillende locaties. Wanneer in de toekomst op één van deze plekken de beslissing zou 
genomen worden om te investeren in renovatie of nieuwbouw en dit zowel voor het DKO zelf als voor een andere 
onderwijsinstelling, laat deze studie dan vooral een instrument zijn om keuzes te kunnen maken die voor àlle 
betrokkenen de grootste winst opleveren.

Maar ook de buurt kan een positieve dynamiek ervaren dankzij de aanwezigheid van een academie. En uiteraard 
moeten toekomstige leerlingen zelf gemakkelijk in contact kunnen komen met het DKO. Maken van juiste keuzes komt 
dan concreet neer op nadenken over : Welke locatie ? Hoe ingeplant ? Hoe wordt het programma georganiseerd op de 
site ? Welke functies zijn al dan niet interessant voor gedeeld gebruik ? Hoe wordt de school of academie ontsloten ? Hoe 
kan een zekere zichtbaarheid gegeven worden aan de respectievelijke functies naar de buurt toe ? 

We zijn er tijdens dit onderzoek van overtuigd geraakt dat deze fundamentele keuzes het verschil kunnen maken 
tussen een gemiste kans of een maximale winst voor alle betrokkenen.

Carton123 architecten
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t ra jec t
• gevoerde gesprekken en sitebezoeken
- academie directies
- academie inrichtende machten (gemeentes / GO!)
- VGC infrastructuur
- onderwijsinspectie

(details zie colofon)

• terugkoppeling / bijsturing : 4 stuurgroepen 

• tussentijds overleg : SDKO 
 
 

methodologie  /  t ra ject 
Dit onderzoek liep op twee sporen tegelijk. We keken 
naar het totale landschap van het Brussels Deeltijds 
Kunstonderwijs maar doken ook in de diepte.  

We verzamelden ons materiaal aan de hand van 
plaatsbezoeken, gesprekken en foto’s. De plannen en 
schema’s zijn opgemaakt op basis van evacuatieplannen 
en enkele controlemetingen. We spreken dus over 
grootteordes, niet over exacte wetenschap. 

Het onderzoek werd gevoerd op zeer korte termijn: 
in een periode van  5 maanden werden de academies 
geanalyseerd. Hiervan werden 11 sites meer 
uitvoerig onderzocht. Elke plaats bleek uniek. Een 
onderzoeksmethode moest dus flexibel zijn, inzoomen 
zonder het overzicht te verliezen. 

a r chitect  onderzoeker
Als architect-onderzoekers met een praktijk in Brussel, 
hebben we een hart voor de stad en een hart voor 
Brussel. We willen onbevangen naar onze stad kijken en 
benadrukken dan ook onze onafhankelijke positie, niet 
politiek gebonden. 

Het is logisch dat we met ons profiel als architect-
onderzoeker binnen de korte tijdspanne van het 
onderzoek de focus gelegd hebben op de infrastructuur 
zelf en niet op organisatorische, demografische of 
sociologische aspecten. 
De Blauwdruk voor DKO Brussel (Dirk Derom, 
www.dkoplatform.be/publicaties) is daarom een 
complementair document aan deze studie. 
Vanuit onze eigen expertise hebben we de scenario’s 
met de grootste slaagkans verder uitgewerkt. 

o n twe rpen d o n de rzo ek
De geschetste opties zijn scenario’s, die een gesprek 
tussen alle betrokkenen tot stand kunnen brengen, 
als noodzakelijke eerste stap in het (toekomstige) 
ontwerpproces. Elk scenario kan veranderen of 
evolueren, naar gelang het inzicht per acadamie zal 
groeien. 

De schetsen / voorstellen zijn dus geen pasklare 
oplossingen maar eerder een middel om de ruimtelijke 
mogelijkheden van een site aan te tonen. Het rapport 
helpt om met open blik te kijken naar de bestaande 
infrastructuur van de Brusselse academies en er de 
moeilijkheden én mogelijkheden van te ontdekken. 

Dit onderzoek heeft dus geen architectuurambities. Een 
visualisatie dient louter om de  tongen los te maken. We 
menen dat de studie het startpunt kan zijn van verdere 
gesprekken of gezamenlijke denkoefeningen tussen alle 
betrokken partijen.
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01 INFRASTRUCTUURPLAN  BRUSSELS DKO
  
 landschap
 11 academies

Hoofdstedelijke Academie voor Muziek Woord Dans 
Muziekacademie Schaarbeek ‘Fiocco’
Sint Lukasacademie Schaarbeek
Muziekacademie ‘Chopin’ Etterbeek
RHoK Etterbeek
Muziekacademie Anderlecht
Academie Beeldende Kunsten Anderlecht
Academie Muziek Woord St Agatha Berchem
Jetse Academie Muziek Woord Dans
Academie Muziek Woord Dans St Pieters Woluwe
Academie Muziek Woord St Lambrechts Woluwe

 eindevaluatie

02 AANBEVELINGEN - INSTRUMENT

p 11
p 17

p 21
p 37
p 67
p 77
p 87
p 135
p 147
p 189
p 217
p 239
p 263

p 285

p 295
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Infrastructuurplan Brussels DKO
01
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a /  landschap  DKO  Brussel
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Deeltijds Kunstonderwijs

scholen (en dus ook de academies) ingedeeld volgens 
inrichtende macht, in drie onderwijsnetten : 

 

1. gemeenschapsonderwijs (GO!) :   5 
2. officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO) :  5 

(in Brussel enkel gemeentescholen, onderwijs 
georganiseerd door de lokale besturen)

3. vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) :   1 
(in Brussel enkel katholieke scholen)

 
 
Keuze tussen twee grote studierichtingen :  

• beeldende en audiovisuele kunsten (BK)
• podiumkunsten (Muziek Woord Dans)
 

De academies georganiseerd door de gemeentebesturen 
bezitten geen ‘eigen’ gebouw, zijn minder snel te 
herkennen als ‘academie’. De academie-infrastructuur 
maakt fysich deel uit van een (basis)school, het aandeel 
exclusieve ruimtes (vrij in te richten lokalen, opstellingen 
kunnen blijven staan) is zeer klein tov. het aandeel 
gedeelde ruimtes - klaslokalen van de (basis)school.

De academies van het GO! kunnen onderwijs aanbieden 
in een ‘eigen’ gebouw, met een eigen ‘gezicht’, met 
intern beheerde lokalen.  De lokalen kunnen maar 
hoeven niet noodzakelijk gedeeld te worden met een 
(basis)school.

Het vrije net heeft eigen lokalen ter beschikking, maar 
deelt deze met een basisschool, secundair en hoger 
onderwijs (leerplichtonderwijs). Dit lijkt goed te lukken, 
de opleidingen zijn thematisch ook aan elkaar verwant 
(kunstonderwijs).

Brusselse academies vallen hieronder
Brusselse academies vallen hieronder

Brusselse academie valt hieronder

Sint Lukasacademie Schaarbeek

Academie Beeldende Kunsten Anderlecht
RHoK Etterbeek 

Muziekacademie ‘Chopin’ Etterbeek
Muziekacademie Schaarbeek ‘Fiocco’
Muziekacademie Anderlecht 

Academie Muziek Woord Dans St Pieters Woluwe
Jetse Academie Muziek Woord Dans
Hoofdstedelijke Academie voor Muziek Woord Dans

Academie Muziek Woord St Agatha Berchem
Academie Muziek Woord St Lambrechts Woluwe

vrij

GO!

gemeentelijk

MW

MWD

BK
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Brussels Deeltijds Kunstonderwijs : weid verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 65 vestigingsplaatsen  (11+54, zie volgende pagina)
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11 hoofdvestigingsplaatsen
(hoofdadres van een academie)

54 vestigingsplaatsen
(lokalen waarvan een academie gebruik 

mag maken, om onderwijs aan te bieden - 
los van het hoofdadres)

&

BK
MWD

(basis) school

bibliotheek

feestzaal

jeugdhuis

kerk

...

Point 68

Point 69

Point 70
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b /  e l f  academies  in  Brussel
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gerangschikt volgens postcode. 
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Hoof dstedel i jke  Academie voor Muziek, Woord en Dans

bezocht : 27 april en 4 mei 2018
 (hoofdvestiging nog niet opgeleverd) 

1 context
 situering 
 lokaalgebruik
 noden / wensen

2 ontwerpend onderzoek

Nieuwland 198, 1000 BRUSSEL

 02-279.57.12

02-421.14.08

sec.muziekacademie@brucity.education

 http://www.hoofdstedelijkeacademie.be

 Officieel gesubsidieerd onderwijs

Stad Brussel - Dep. Openbaar Onderwijs

wnd. dir. Solange BERTRAND
schooljaar 2012-2013:

- doorlichtingsverslag (dko)
schooljaar 2015-2016:

- opvolgingsverslag (dko)
! ongunstig BVH / verbeteringsplan opgemaakt 
(Fransmanstraat wordt verlaten).
volgende controle september 2019.

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

NET

BESTUUR

DIRECTIE

INSPECTIE

http://data-onderwijs.vlaanderen.be

archiefbeeld © Saskia Vanderstichele
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Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

Gemeenschapscentrum Nekkersdal

1. Zavel
2. Lycée Dachsbeck
3. Gem. lagere school Klavertjevier
4. Noordpoolcentrum
5. Gem. basisschool De droomboom (Wittouck)
6. Gem. basisschool Kakelbont
7. Athenée Bockstael
8. Gem. kleuterschool Koningin Astrid
9. Gem. basisschool Peter Benoit
10. Basisschool Harenheide

schaal gemeente

De hoofdvestigingsplaats is gesitueerd op Campus 
Nieuwland, in het zuiden van de vijfhoek. 
De overige vestigingsplaatsen liggen verspreid : zowel in 
het centrum, als in Laken en rond de kanaalzone.

Algemene opmerking : 
uit gesprekken met verschillende academiedirecties 
blijkt dat drukke verkeersassen in de praktijk vaak (te) 
grote drempels vormen om te overbruggen, met een 
duidelijke impact op de keuze van de vestigingsplaats 
als gevolg. (opgelet : (nog) niet wetenschappelijk 
onderzocht)

1 .  c ont ext  -  s i t u er ing

1 2

3

4

5

9

6

7 8 10
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gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Ferraris 1777

©
Br

uG
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®
  1

:4
00

0

orthophoto 2017
^ ^ 

woongebied residentieel

typisch woongebied

gemengd

collectief belang

sterk gemengd

administratie

hoofdvestigingsplaats
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schaal bouwblok

• bereikbaarheid : zeer goed bereikbaar met 
openbaar vervoer (trein / metro / ...)

• zichtbaarheid : zeer goed, hoofdinkom op hoek van 
bouwblok.

opmerking : 
Tijdens de looptijd van dit onderzoek gold het  
Zuidpaleis nog als hoofdvestigingsplaats (secretariaat, 
directie) van de hoofdstedelijke academie.
Zicht op nakende verhuis naar Brede School Nieuwland, 
als nieuwe hoofdvestigingsplaats : twee verdiepingen 
van  Zaveldal-vleugel, niv. +4 +5 (nog niet opgeleverd 
tijdens ons bezoek).

20m

op Brede School Nieuwland:

1. Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans
2. Buitengewoon Secundair Onderwijs Zaveldal
3. Baboes
4. Sint-Joris Basisschool
5. Kinderdagverblijf Nieuwkinderland
6. Buitenschoolse kinderopvang De Buitenling
7. Jeugd en Muziek vzw
8. Muziekhuis Met-X

>> ingang academie en Zaveldal

<

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

<<
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Hoofdstedelijke Academie geeft campus Nieuwland
invulling voor het deeltijds kunstonderwijs
Brussels Minister Jean-Luc Vanraes, Collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, en Vlaams
Minister van Onderwijs en Brussel Pascal Smet, ondertekenden met de Algemeen Directeur
van de HUB, Dirk De Ceulaer, het compromis voor de aankoop van de Campus Nieuwland. De
campus wordt uitgebouwd tot een model-brede-school die een antwoord moet bieden op de
vraag naar capaciteitsuitbreiding mét garanties voor kwaliteit.

 

De Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is al lang vragende partij om te
verhuizen naar een nieuwe locatie. Een verhuis naar Nieuwland geeft de site meteen ook een
invulling voor het deeltijds kunstonderwijs.

De site Nieuwland is gelegen in Nieuwland 198 en De Lenglentierstraat 20 in Brussel en heeft
een totale oppervlakte van ruim 51 are. De campus omvat verschillende gebouwen en twee
grote buitenruimten. Naast leslokalen en administratieve ruimten zijn er ook ateliers, een
cafeteria, een sportzaal, in totaal goed voor 11.000 vierkante meter. De aankoop biedt de VGC
meteen een belangrijke opportuniteit om de capaciteit in één van de meest prioritaire
gemeenten uit te bouwen en voluit in te zetten op kwaliteit.

Belangrijk is dat de aankoop en de concrete invulling van de site een gezamenlijk initiatief is
van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Voor de aankoop van de campus wordt 8 miljoen
euro uitgetrokken. Daartoe worden de middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor

capaciteitsuitbreiding aangesproken, alsook middelen uit het Brusselfonds en het
Onderwijsfonds van de VGC. 

Voor de renovatie worden naast de middelen ingezet uit het Brusselfonds en uit het
Onderwijsfonds van de VGC, ook Onanciële tussenkomsten voorzien vanuit het beleidsdomein
Welzijn, Gezondheid en Gezin. Verder worden ook tussenkomsten gevraagd bij Agion en VIPA.

 www.hoofdstedelijkeacademie.be

Veel partners schreven samen het verhaal van Brede School Nieuwland, 
oa. VGC, Vlaamse Gemeenschap en Stad Brussel.
Budgetten oa. via Vlaams Brusselfonds, Onderwijsfonds, Welzijn 
gezondheid gezin, Agion, VIPA, Stad Brussel, Vlaamse Gemeenschap.
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c ont ext  -  lokaalgebru ik

c ont ext  -  noden /  w ens en

+ dans in Zaveldal (niv 4,5)

hoofdvestiging Nieuwland : 
directie / administratie + kleinere lokalen + polyzaal
(cfr. plannen verbouwing hiernaast.)

Het sitebezoek bevatte een rondgang met de directie, 
waarbij verschillende problemen werden gemeld 
of aangetoond, met de vraag naar een aanzienlijke 
verbetering of oplossing. 

hoofdvestigingsplaats
Verdiepingen +4 en +5 worden gerenoveerd. 
Directie is uiteraard tevreden (al een lang traject achter 
de rug), maar toch merken we een kleine bezorgdheid 
m.b.t. de hoofdvestigingsplaats : 
 
• centrale inkom ligt op de hoek van het gebouw; het 

secretariaat is echter op het uiteinde van de vleugel 
gesitueerd. Het is dus niet evident om toezicht te 
houden > allicht zal hiervoor beroep gedaan worden 
op een camera.

algemeen

organisatorisch / programma
• hoofdbezorgdheid : de continue zoektocht naar een 

geschikte danszaal, zowel in centrum Brussel als in 
Laken. De academie heeft immers geen danszaal in 
eigen beheer ter beschikking. 
Bij programmeren van het lesaanbod duikt steevast 
hetzelfde probleem op : te weinig danszalen en 
daardoor te snel ‘volboekt’ (dit geldt zelfs voor de 
aanpalende danszaal in Zaveldal).

• regio Laken : onvoldoende kwalitatieve 
vestigingsplaatsen/aanbod, zeker na het negatief 
advies voor vestigingsplaats Fransmanstraat 
(vroegere hoofdvestigingsplaats).
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c ont ext  -  impres s ies
Bezorgdheid directie lijkt ons terecht.
We besluiten aanvullend  twee sites in Laken te 
bezoeken :

• Athenée Bockstael : opknapbeurt nodig
• GC Nekkersdal en Luisterpuntbib : mogelijk een 

nieuw verhaal van samenwerking / creëren van een 
nieuwe danszaal voor Laken.

vleugel Zaveldal, met +5 (dak) en +4 voor 
academie, exclusief gebruik

zicht op speelplaats St Joris, van onder 
luifel KDV Nieuwkinderland (Zampone).

danszaal Zaveldal
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A. Gemeentelijke Basisschool Kakelbont 
< inkom academie en Kakelbont

academie kan beroep doen op de leslokalen van 
Kakelbont, er is echter geen danszaal op dit deel van de 
site.

B. Complexe Scolaire Emile Bockstael

<< inkom academie en complexe scolaire E. Bockstael
3. / 4. / 5. Sportzalen gebruikt door DKO als danszaal
6. grand gymnase (niet gebruikt door DKO, te groot)

c ontext  -  Athenée Bock stae l  /  G BS Kakel bo n t
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De lokalen van Athenée Bockstael hebben een 
opknapbeurt nodig (om het zacht uit te drukken). 
Sportleerkrachten melden dit regelmatig aan de 
directie, maar de status quo blijft. In de toekomst zou 
de gang herverfd worden, maar m.b.t. de danszaal / 
sportzaal zijn geen opfrisplannen bekend. 
De academie blijft gebruik maken van deze zaal, omdat 
er simpelweg geen alternatief voor handen is. 

Inspectie : 
het beperkt gunstig advies van 2013 en het ongunstig 
opvolgingsadvies van eind 2015 zijn vooral gericht op de 
vestigingsplaats in de Fransmanstraat (deze plaats werd 
ondertussen verlaten door de academie). 

Noot : 
op sites waar Franstalig en Nederlandstalig onderwijs 
samen doorgaan, merken we zeer vaak een enorm 
verschil qua onderhoud van het patrimonium. 
Wanneer een Nederlandstalige academie een beperkt 
gunstig of ongunstig inspectieverslag ontvangt, dient 
dit meestal als startpunt om een tandje bij te steken. 
Bij Franstalige collega’s is dit vaak niet het geval. We 
vermoeden dat dit komt omdat bij hen het gevaar op 
verlies van erkenning minder groot is. Jammer. Dit lijkt 
op werken met twee maten en gewichten. Met deze info 
in het achterhoofd, lijkt het ons extra zinvol om op zoek 
te gaan naar een alternatieve locatie voor een danszaal 
in Laken.

Athenée Bockstael : mooie zaal naar oppervlakte en lichtinval, maar niet onderhouden.
(houten vloer komt los, afbladerende verf, gordijn als kleedruimte, sanitair op lager gelegen verdieping abominabel)
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1. Gemeenschapscentrum Nekkersdal
> inkom Jubelfeestlaan

2. Luisterpuntbib (leegstaand pand, eigendom Vlaamse 
Overheid)
>> inkom Schildknechtstraat

Hoofdstedelijke academie kan nu reeds een aantal 
lokalen van GC Nekkersdal gebruiken voor het 
aanbieden van DKO : 
- studio 3 (piano)
- toneelzaal (woord)
- sportzaal (lessen urban - sept 2018)
-...

1.

2.

< <<

c ontext  -  GC Nekkersdal  /  Lui ste rpun tbi b

20m



21 3C Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - Hoofdstedelijke AC - MWD 31  

VGC werkt aan verbeteringsplan GC Nekkersdal
- te kleine buitenruimte (ibo) / café te verstopt t.o.v. straat
- circulatie niet helder / groot hoogteverschil 

Aanpalend pand Luisterpuntbib komt vrij, eigendom 
Vlaamse Overheid. 
Toplocatie ! Tal van mogelijkheden, naar nieuwe 
samenwerkingen en vooral naar ruimtegebruik. 

verschillende actoren op site Nekkersdal  : 
° VGC (GC Nekkersdal met IBO) 
° Stad Brussel (NL bib) 
° Stad Brussel (NL academie (geen excl. ruimte) 
° Kind en Gezin

Gem. bib NL

GC Nekkersdal

luisterpuntbib (vzw)

+1
+2

-1 0 +1

0

0

0
-1
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HOOFDSTUK V. - Infrastructuur studierichting dans Art. 17.
De normen inzake infrastructuur voor het oprichten van een studierichting dans in het deeltijds kunstonderwijs zijn :

1° ZAAL en DANSVLOER

- In de zaal is een vrije dansruimte beschikbaar van minstens 100 m2 met een dansvloer van minstens 80 m2. De 
kortste zijde is minstens 8 m lang;

- In deze zaal wordt een gedeelte voorbehouden voor didactisch materiaal en begeleidingsinstrumenten;

- De hoogte van de zaal bedraagt minimaal 3,5 m;

- Een "zwevende", gemakkelijk te onderhouden vloer heeft een geschikte gladheid;

- Als de zaal multifunctioneel is, zijn oprolbare stroken kamerbreed tapijt beschikbaar;

2°. BARS en SPIEGELS

- De bars zijn vastgemonteerd of verstelbaar. Ze hebben een diameter van 4 cm en staan op een hoogte van 0,9 of 
1,1 m, op 30 cm van de muur en op een ongelijke afstand van 45 cm;

- Voor de bewegingsruimte dient een onderscheid te worden gemaakt wat betreft de lengte van de bars :

- voor kinderen : 12 m losse of 20 m vaste bars (of een combinatie ervan);

- voor jongeren en volwassenen : 20 m losse of 30 m vaste bars (of een combinatie ervan);

- Vaste spiegels zijn gemonteerd langs één volledige wand. In een multifunctionele zaal is het mogelijk deze 
spiegelwand af te sluiten met gordijnen. Als alternatief voor vaste spiegels kan voorzien zijn in gemakkelijk 
verplaatsbare spiegels over een totale lengte van minimaal 8 m;

3°. VERLICHTING, VERLUCHTING, VERWARMING

- De verlichting is helder en goed gespreid; ze bedraagt minstens 250 lux;

- De ventilatie en de verwarming zijn aangepast aan de ruimte en tochtvrij;

- Danszaal en kleedkamers zijn tochtvrij en moeten verlucht kunnen worden;

4°. AKOESTIEK en ISOLATIE

- De akoestiek is aangepast aan spreekstem en muziek;

- De dansactiviteit mag geen geluidshinder veroorzaken voor de andere schoolactiviteiten;

5°. DIDACTISCHE INFRASTRUCTUUR

- Voor de begeleiding is een aangepast instrumentarium en professioneel audiomateriaal beschikbaar;

- De school beschikt over een didactisch verantwoord muziekrepertoire en dansliteratuur;

6°. KLEEDRUIMTES en BERGING

- Kleedruimtes en toiletten met wastafels bevinden zich in hetzelfde gebouw als de danszaal;

- Jongens en meisjes beschikken over een afzonderlijke kleedruimte;

- De leerkrachten beschikken over een eigen kleedruimte;

- Een kastje voor EHBO is binnen handbereik;

- De school beschikt over een bergruimte voor onder andere kostuums, rekwisieten en decorelementen.

Ter herinnering : infrastructuurvereisten erkenning danszaal : 

Ministerieel besluit tot bepaling van (...) infrastructuurvereisten 
voor de studierichting dans in het deeltijds kunstonderwijs.
B.S.11/08/1999.
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achterste zone van leegstaande Luisterpuntbib (niv+2), grenzend aan Nekkersdal / 2300m2 (!) ter beschikking
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2 .  ontwerpend onderzoek

Een diepgaande studie van de mogelijkheden die 
quasi voor het rapen liggen, wanneer het pand van de 
Luisterpuntbib mee betrokken wordt op de site van 
GC Nekkersdal is niet aan de orde, maar we schetsen 
graag kort een potentiële dwarsverbinding tussen beide 
aangrenzende sites .
We bezochten het pand van de Luisterpuntbib en 
hadden een verkennend gesprek met haar directie. 
Nadien zaten we samen met dienst Infrastructuur van de 
VGC om onderstaand voorstel  alvast af te toetsen.

Eerste impressie : een inhoudelijke / infrastructurele 
buitenkans, evenwel met uitdagingen op vlak van 
samenwerking (interessant !).

Het gaat om een grote oppervlakte (2300m2), allicht 
niet in te vullen door één enkele partner of programma, 
dus samenwerking is aangewezen. We breken een lans 
voor het bestuderen van de beide sites als één groot 
geheel, waarbinnen dan geschoven kan worden tot 
elk programma op de ideale plek terechtkomt (zowel 
openbare bib en hoofdstedelijke academie, als GC 
Nekkersdal)

Verschillende opties zijn mogelijk (ook naar 
eigendomsstructuren), vanuit het oogpunt ‘verbetering 
voor hoofdstedelijke academie’, onder andere : 

- aankoop Luisterpuntbib door Stad Brussel
(organisatie hoofdstedelijke bib en academie)
- aankoop Luisterpuntbib door VGC 
(realisatie van aantal grote zalen, waarvan academie 
gebruik kan maken)
- Vlaamse overheid verkoopt niet, maar geeft in erfpacht 
(hetzij aan Stad Brussel, hetzij aan VGC)
- Vlaamse overheid blijft eigenaar, Nekkersdal (VGC) en 
academie/bib (Stad Brussel) als gebruikers, mits huur-of 
andere overeenkomsten
- ...

Lu i s t er p u n t b i b

+1  

+1  

Nekkersdal sportzaal +0

plan :
zie ook volgende pagina

N
ek

ke
rs

da
l

+2  : 540 m2 (ruimte achteraan niet geteld, want +1 dubbelhoog maken daar)
+1 : 890 m2
-1  : 890 m2 (= niv. Schildknechtstraat)
= 2320 m2  totaal

-1 -1 

(opm. niv-1 komt overeen met straatniveau Schildknechtstraat)
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A

B

snede  B

snede  A

B

luisterpuntbib (komt vrij)

(opm. niv-1 komt overeen met straatniveau Schildknechtstraat)
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luisterpuntbib (komt vrij)

sportzaal nekkersdal

nekkersdal

feestzaal

gem. bib NL (huidig)

+0

-1 -1

-1-1

+1 +1

+1+1

+2 +2

+2+2

A

een  mogelijke piste, op ruimtelijk vlak  :

vroegere zone Luisterpuntbib : plaats voor zowel 
hoofdstedelijke academie als openbare bib (de structuur 
van de luisterpuntbib is hierop berekend.)

- zone achteraan : tussenvloer +1/+2 kan weg, 
perfecte plaats voor dubbelhoge danszaal (14 x 23m).

- zone Schildknechtstraat : algemene inkom + gem. bib

- GC Nekkersdal  : meer open ruimte voor ibo / plaats van 
vroegere gem. bib komt vrij als polyzaal.

Een kans voor Laken, een kans voor het Brussels  DKO !

4m0

10m0

opmerking : We onderzochten dit scenario enkel op 
infrastructureel vlak. Om de bouwkost realistisch 
te kunnen inschatten, zijn er nog teveel onbekende 
factoren. 
Zelfs al gaat deze piste niet door, blijft het echter 
noodzakelijk om te investeren in een kwaliteitsvolle 
vestigingsplaats in Laken.

snede B
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Muziekacademie “J .H.Fiocco”  Schaarbeek -  G O !

Muziek Woord Dans

(logo in braille
ontworpen door leerling ABKA Anderlecht)

bezocht : 16 maart en 1 augustus 2018

1 context
 situering 
 lokaalgebruik
 noden / wensen

2 ontwerpend onderzoek
 scenario 1
 scenario 2
 droombeeld

3 raming

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

NET

BESTUUR

DIRECTIE

INSPECTIE

http://data-onderwijs.vlaanderen.be

Lambermontlaan 184, 1030 SCHAARBEEK

02-241.41.39

02-241.96.43

ma.schaarbeek@g-o.be

http://www.muziekacademieschaarbeek.be

Gemeenschapsonderwijs

GO! scholengroep Brussel

Hilde VALCKE

schooljaar 2010-2011:
- doorlichtingsverslag (dko)
schooljaar 2013-2014:
- opvolgingsverslag (dko) - gunstig.
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schaal gemeente

1.  c ont ext  -  s i t u er ing

GO! Muziekacademie Schaarbeek J. H. FIOCCO 
Espace Toots Centre Culturel Evere

1. GO! Muziekladder Kleuterschool
2. GO! Muziekladder Basisschool
3. GO! Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel

2

3

1
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gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Ferraris 1777
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orthophoto 2017

^ ^ 

woongebied residentieel

typisch woongebied

gemengd

collectief belang
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schaal bouwblok

• bereikbaarheid : uitstekend
• zichtbaarheid : uitstekend

Campus met drie onderwijsinstellingen van het GO!, elk 
bereikbaar via een andere straat, maar uitgevend op 
één groot binnengebied. De tuin werkt verbindend, een 
grote meerwaarde voor de campus.

Haerynck Vanmeirhaeghe architecten won Open 
Oproep nr . 2212 (Vlaams Bouwmeester) en maakte 
een masterplan voor de hele site. Op de leegstaande 
percelen werden kleuterschool en basisschool De 
Muziekladder gerealiseerd (nrs. 2 en 3).

De muziekacademie huist in twee aangrenzende panden 
aan de Lambermontlaan, volledig exclusief gebruik. 
(nr.1)

Er is een goed contact met de buurt : jaarlijkse 
buurtconcertjes in de tuin.

20m

<< inkom muziekacademie
1. GO! Muziekacademie Schaarbeek J. H. FIOCCO
2. GO! Kleuterschool Muziekladder
3. GO! Basisschool Muziekladder
4. Bibliothèque Sésame
5. Openbare Bibliotheek Schaarbeek (NL)

1. 2.

3.

4.

5.

<<
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masterplan Haerynck Vanmeirhaeghe zicht op basisschool vanuit academie zicht op kleuterschool vanuit de academie zicht op academie vanuit basisschool
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De academiedirectie is domeinbeheerder van de 
volledige site en was actief betrokken in de stuurgroep 
rond de nieuwbouw van de twee scholen. Van bij de start 
van dit project ijverde zij er actief voor om van meet af 
aan rekening te houden met de infrastructuurnoden van 
de academie.

De academie kan voor lessen dans terecht in de 
polyvalente zaal van de basisschool. De danszaal 
voldoet aan de normen : zwevende vloer / verrolbare 
spiegels en ‘bars’. De polyzaal doet tevens dienst als 
naschoolse opvangruimte. 
Academie en school zoeken samen nog naar 
alternatieven om de polyzaal vrij te maken wanneer er 
lessen dans doorgaan (naschoolse opvang een plaats 
geven, elders op de site).

Ook de ruimte onder het dak van de basisschool zal 
worden gebruikt voor het geven van muziekles.

© PhotoNews

De nieuwe gebouwen van de basisschool De

Muziekladder in Schaarbeek zĳn feestelĳk

ingehuldigd door Brussels onderwĳsminister Guy

Vanhengel (Open VLD) en zĳn Vlaamse collega Hilde

Crevits (CD&V). De nieuwe gebouwen zĳn goed voor

220 extra plaatsen. 

De basis- en kleuterschool De Muziekladder aan de

Helmetsesteenweg vormt samen met de lagere

school aan de Jan Blockxstraat en de

muziekacademie Fiocco aan de Lambermontlaan

een muzikale drie-eenheid waar intensief wordt

samengewerkt. Met muzische activiteiten wordt het

zelfbeeld en de taal van de leerlingen versterkt.

De school kreeg een nieuw gebouw en ook de

binnentuin en speelplaats kregen met Vlaamse

steun een opknapbeurt. GO! Basisschool ‘De

luister en kĳk live naar BRUZZ

Bruzz - 23 maart 2018
polyzaal / danszaal in basisschool
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© http://havan-a.be

polyzaal / danszaal in basisschool

muziekles in ruimte onder dak basisschool
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co n text  -  l o k aal gebrui k
Twee aanpalende panden vormen samen de 
muziekacademie Schaarbeek : 
Lambermontlaan 184-186 :  hierna gebouw A 
Lambermontlaan 188 : hierna gebouw B

De panden staan op de Inventaris van het Brussels 
erfgoed, daarom worden ze uitvoeriger geanalyseerd 
verderop in het onderzoek (2. ontwerpend onderzoek).

huidig lokaalgebruik :

© www.orgues.irisnet.be

lambermont
A

B

verdieping +2

verdieping +1

verdieping +0

verdieping -1

0

-1

1

2

OFFICE/ADMINISTRATION

MUZIEK

WC

VOORZIENINGEN

ADMINISTRATIE

CONCIËRGE
Conciërge

A

B
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lokaal voor intiemere concerten (B niv +1) wachtruimte studenten, toegang tot terras
(B niv +0)

concertzaal met neobarok orgel (A niv +0)
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gebouw B : 
garage > percussielokaal, maar dit krijgt geen daglicht.

gebouw B : 
vluchtweg niv +2 via oculus en plat dak uitbouw

gebouw A : 
insijpelend vocht terras niv1+
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context  -  n o de n /we n sen
Het sitebezoek bevatte een rondgang met de directie, 
waarbij verschillende problemen werden gemeld 
of aangetoond, met de vraag naar een aanzienlijke 
verbetering of oplossing. 

brandtechnisch

• de nooddeur in de voorgevel van gebouw B voldoet 
niet (knelt regelmatig door thermische uitzetting).

• de vluchtroute via het oculus (B niv+2) is 
onbruikbaar.

• de bestaande toestand van de huidige trapzalen 
wordt gedoogd door de brandweer. Bij een grondige 
verbouwing zal echter moeten voldaan worden aan 
de heersende brandtechnische vereisten.

bouwtechnisch

• akoestische problemen leslokalen langs buren A 
(doorheen gemene muren).

• akoestische problemen binnen gebouw A (houten 
vloerroosteringen).

• terras achtergevel A niv+1 heeft wateroverlast 
(water loopt niet af).

• wateroverlast in kelder -2 (gebouw A / niet 
aangeduid op tekening).

• smeedijzeren voordeur gebouw B tocht bij wind en 
knelt bij zonnig weer.

• gevelrenovatie nodig van voor- en achtergevel 
gebouw A en voorgevel gebouw B.

• smeedwerk voortuinen zeer slechte staat en geeft 
slechte eerste indruk voor bezoekers.

normering en wetgeving 

• DKO : het huidig percussielokaal voldoet niet 
wegens geen daglicht (garagepoort) en akoestisch 
onvoldoende gescheiden t.o.v. de andere lokalen.

• ARAB : er zijn geen gescheiden toiletten voor het 
personeel.

• toegankelijkheid : het gebouw is niet 
toegankelijk voor mindervaliden en er is geen 
mindervalidentoilet aanwezig.

urgentie
gunstig inspectieverslag juni 2014

 
organisatorisch / programma

huidige muzieklokalen : akoestisch comfort is 
ondermaats, met een impact op het aanbod (geen 
lessen met versterkers mogelijk).
• een geluidsdichte studio zou daarom ideaal zijn
• te weinig WC’s
• extra uitgietbakken voor poetspersoneel
• meer zorg besteden aan verloederde tuin

zeer tevreden met polyvalente zaal in de 
nieuwbouwschool /  enkele kleine ingrepen zouden deze 
zaal nog polyvalenter maken en meer geschikt voor het 
geven van voorstellingen : 
• zaal afscheiden van de inkomhal
• gordijnen voorzien voor ramen in de voorgevel
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Jozef Sluys (+) 
orgelvirtuoos, stichter en directeur van de academie
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co n text  -  i mpress i es

- het team van deze academie is zeer ‘hands on’ en heeft al tal van zaken weten te 
realiseren met beperkte budgetten. Herstelwerk en kleine klussen worden goed 
doorgegeven aan de ‘mobiele ploeg’ van het GO! (via Infrastructuurdienst GO!) .
- wensen van directie zijn realistisch, bijna té bescheiden ..

- de aangehaalde pijnpunten zijn correct opgesomd en pertinent, ze verdienen aangepakt 
te worden. 
- het   bijbouwen van extra vierkante meters is echter niet evident, de bijbouw van 
gebouw B reikt al tamelijk diep > reorganisatie binnenshuis lijkt meer aangewezen.

- de verspreiding van de conciërgewoning over meerdere verdiepingen hypotheceert het 
efficiënt gebruik van hoofdgebouw A. Hoe kan dit gestroomlijnder verlopen ?
- is een betere verbinding tussen beide gebouwen A en B denkbaar / wenselijk ?
- twee waardevolle gebouwen met tal van mooie details, glorie van weleer is soms wat 
zoek.
- visie voor de twee gebouwen samen is nodig om inefficiënt gebruik van de infrastructuur 
te vermijden. 
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2 .  ontwerpend onderzoek

Het GO! is eigenaar van deze twee waardevolle panden.
Het zijn allebei herenhuizen van begin 20e eeuw, zoals 
vele andere panden op de Lambermontlaan.

Opgenomen op Inventaris bouwkundig erfgoed van het 
Brussels Gewest (zie extracten hiernaast), maar niet 
beschermd.

Lambermontlaan 184-186 : gebouw A Lambermontlaan 188 : gebouw B

sfeerbeeld statige herenhuizen Lambermontlaan (© bruciel)
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helder plan gebouw A : 
grote kamers rond centrale eretrap (0 / +1) 

diensttrap achteraan verbindt alle verdiepen  
(-1 tot 2)

gebouw B : rijke detaillering inkomhal 
(mozaiekvloer / marmeren lambrizering)

gebouw A : diensttrap

© inventaris Brussels erfgoed
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Scenar io  1 : 
zonder  inter ne reorganisat ie

De ingrepen die worden voorgesteld pakken de essentiële en dringende problemen aan. 
Aard : bouwtechnisch / normering.
Urgentie : dringend.

• dak achtergevel gebouw A van een correcte regenwaterafvoer voorzien.
• brandtrap in achtergevel gebouw A doortrekken over de volledige hoogte tot 

beneden, doorheen terras niv +1. (zie droombeeld achteraan onderzoek) Ophopend 
water op het terras wordt hierdoor vermeden.

• wateroverlast in kelder -2 oplossen : wegpompen water + oorzaak waterindringing 
achterhalen. Een hydrofuge van de wanden kan een oplossing zijn.

• vervangen oculusraam in gebouw B (of een alternatieve vluchtroute voorzien).
• voordeur van gebouw B bijstellen, waardoor deze terug als deur dienst kan doen (en 

als vluchtroute).

• gevelrenovatie voor- en achtergevel gebouw A.   De academie viert 50jarig bestaan in 
2019, gevelrenovatie levert mooi visitekaartje af !

• beide garagepoorten vervangen door schrijnwerk zodat muzieklokalen verlicht 
worden en voldoen aan de normen. Garages worden sowieso niet meer gebruikt.

• realiseren van meer fietsparking in voortuin, cfr. gemeentelijke bib iets verderop. 

• hekwerk straat herstellen / renoveren / aanvullen.
• achtertuin herinrichten / renoveren. 

• akoestiek : zowel overslaand geluid naar de buren (A) als intern doorslaand geluid 
doorheen de vloerroosteringen moet nader onderzocht worden door ir. akoestiek, 
voor gespecialiseerde oplossingen op maat.

restauratie hekwerk voorgevels garagepoort A > schrijnwerk leslokaal



21 3C Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - Schaarbeek Fiocco MWD  53  

grandeur achtergevel gebouw A
© inventaris Brussels erfgoed 

nood aan renovatie gevel en aanleg tuin 
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verdieping +2

verdieping +1

verdieping +0

verdieping -1

verdieping +2

verdieping +1

verdieping +0

verdieping -1

Scenar io  2: 
interne reorganisat ie  +  grandeur

Waar in scenario 1 enkel de hoogstnoodzakelijke 
werken werden voorgesteld, gaan we hier een stap 
verder. De werking van het gebouwencomplex (A & 
B) wordt verbeterd en de oorspronkelijke grandeur 
wordt hersteld.  Een grondige aanpak met duurzame 
toekomstvisie. 

Interne reorganisatie.

• de vertrekken voor de conciërge worden gebundeld 
op niv +2 van gebouw B, met aanpalende 
slaapkamer(s) op niv +2 van gebouw A.  
(i.p.v. wonen op -1 en slapen op +2)  

• conciërge / personeel : voordeur gebouw B 
studenten / publiek : via hoofdtoegang gebouw A 

• buitenruimte conciërge : balkon aan voorgevel en 
dakterras op uitbouw niv +2.  
(aangezien lokalen op niv +2 niet meer gebruikt 
worden door academie, kan ook de brandladder 
daar verdwijnen) 

• grote winst voor academie : 
1.  realiseren van twee muziekstudio’s in 

vrijgekomen zone op niv -1 gebouw A, aansluitend 
op tuinniveau. 

2.  tuin niet meer geprivatiseerd maar toegankelijk 
voor studenten en publiek. 

3.  Bij recepties en diploma- uitreikingen komt de 
grandeur van de villa tot haar volste recht.

+2

+1

0

-1

CONCIËRGE
Conciërge

bestaand : voorstel :
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conciërge op niv +2 van gebouw B balkon en dakterras

twee muziekstudio’s in vrijgekomen zone op niv -1 gebouw A, aansluitend op tuinniveau. 

OFFICE/ADMINISTRATION

MUZIEK

WC

VOORZIENINGEN

ADMINISTRATIE

51 m2

13 m2

 93 m2

581  m2

huidig

NETTO 862 m2

CONCIËRGE
Conciërge 124 m2

55 m2

40 m2

95 m2

608 m2

891 m2

93 m2

voorstel
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verdieping +2

verdieping +1

verdieping +2

verdieping +1

in detail : 

niv +2 
• lichtdoorlatende tegels in de vloer zijn niet meer 

overbouwd, licht kan rijkelijk doorstromen tot niv+1.
• toilet in gang wordt vervangen door voldoende 

toiletten in een afzonderlijk lokaal.
• bijkomend groot lokaal voor opslag (ruimte onder 

schuin dak is  sowieso minder geschikt als leslokaal).
• niv +2 gebouw B is niet meer toegankelijk voor 

studenten > gebrekkige nooduitgang via oculus is 
minder aan de orde.

niv +1 / gebouw A
• het vroegere secretariaat en de berging/urinoirs 

worden vervangen door een groot extra leslokaal 
(*), met uitzicht op straat.

• toilet naast diensttrap vervalt, wordt vervangen 
door voldoende toiletten op niv +2 (A) en niv +0 (B)

• de dienstgang bevat geen obstakels meer en laat 
het natuurlijk licht door tot in de hoofdgang.

• toegang tot terras : rechtstreeks vanuit dienstgang, 
maar ook vanuit de twee aanpalende leslokalen. 

niv+1 / gebouw B
• archiefruimte in uitbouw wordt gerenoveerd tot 

volwaardig administratief lokaal : rechtstreekse 
toegang vanaf trapbordes + extra raam in zijgevel.

• programma : ruimte voor personeel en 
directielokaal. Directie / personeel / secretariaat vlot 
met elkaar verbonden door trap gebouw B.

• Huidig directielokaal is het grootst, dit rendeert 
het best als lokaal voor alle leerkrachten. Zij zitten 
te krap op niv +0.  Interessante meerwaarde van 
dit lokaal  : rechtstreekse toegang/shortcut naar 
gebouw A mogelijk.

• plastic luifel boven niv +0 wordt vervangen door een 
klein terras, toegankelijk voor zowel personeel als 
directie.

• het archief krijgt een plaats in extra kast in  
personeelslokaal + opslag niv +2(A). Dood archief 
kan naar kelder B. 

+2

+1 (*)

bestaand : voorstel :

A A

B B
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ruimte aan straatkant verdient opwaardering. achtergevel B +1 : luifel wordt terras en extra 
raam in zijgevel uitbouw. Kooiladder niet 
meer nodig (dakterras conciërge niv+2  i.p.v. 
vluchtweg voor academie)

trap gebouw B : kast en binnenraam worden 
verbouwd tot rechtstreekse  lokaaltoegang 
vanaf de gang.

vaarwel toilet niv+2 (in gangruimte).
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verdieping +0

verdieping -1

verdieping +0

verdieping -1

gelijkvloers
• het secretariaat krijgt een nieuwe stek op 

gelijkvloers gebouw B : dichtbij onthaal (doorsteek 
via wachtruimte) en directie / personeel op niv + 1.

• het vroegere personeelslokaal wordt omgevormd 
tot één grote sanitaire ruimte (scheiding toiletten 
personeel/studenten). Goede locatie : dichtbij de 
wachtruimte en gemakkelijk vindbaar voor het 
publiek, bij evenementen.

• gelijkvloers gebouw A : ongewijzigd 
 

 

niv -1 (= tuinniveau)
• de conciërgevertrekken gebouw A komen vrij voor 

extra muziekstudio’s, volgens alle normeringen en 
met rechtstreekse toegang tot de tuin. 
Noot : jammer dat deze vertrekken recent 
gerenoveerd werden, zonder na te denken over een 
betere organisatie op langere termijn.

• mits herorganisatie kan er ook extra opslag 
gecreëerd worden in een aantal kleinere kelders 
(niet toegankelijk tijdens ons bezoek) 
 
 

niv -2 (enkel onder gebouw A) : 
• vochtprobleem moet grondig bestreden worden, 

zodat veel extra ruimte vrijkomt voor opslag.

0

-1

bestaand : voorstel :

A A

B B
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doorsteek door wachtruimte verbindt 
secretariaat met onthaal in gebouw A

verbinding tussen beide gebouwen kan opener 
gemaakt worden (wand onder trapbordes 
supprimeren). 
! op niv+1 is een verbinding gebouw A - B  
minder evident, omdat het trapbordes van de 
eretrap een halve verdiepingshoogte scheelt 
met de vloerpas in gebouw B.

huidig personeelslokaal verbouwen tot groot 
sanitair lokaal.

inkomhal gebouw B : secretariaat / directie / 
conciërge.
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Grandeur.

Ingrepen die in de loop der tijd gedaan zijn zonder 
masterplan (om oplossingen te bieden op korte termijn), 
hebben het karakter van het mooie pand (A) aangetast. 

Het lijkt ons zeer opportuun om dit zo veel mogelijk 
te herstellen. Temeer omdat dit met relatief kleine 
ingrepen zou kunnen gebeuren :

• zenithaal licht in centrale traphal  (groot dakraam en 
tussenplafond met glas) : deze natuurlijke bron van 
licht rendeert niet, want de glazen vloertegels zijn 
overbouwd door de conciërgevertrekken op niv. +2.  
We stellen voor om de glasdallen terug vrij te maken 
en na te kijken of een deel van vloer van niv +2 kan 
weggenomen worden zodat een vide ontstaat en 
niv. +1 en +2 meer op elkaar betrokken kunnen 
worden.

• niv+2 : toilet in de gang wordt verwijderd en er 
worden meer toiletten voorzien in een afzonderlijk 
lokaal (aan de straatkant).

• de muurbescherming (nu laminaatparket) wordt 
vervangen door lambrizeringen die aansluiten 
bij het karakter van het gebouw. Hier zijn veel 
materialen te bedenken die het praktische 
(voorkomen van beschadiging van de muren) 
koppelen aan het karaktervolle (bv. betegeling).

• verhoging van de trapleuningen m.b.v. schrijnwerk 
op maat i.p.v. mdf.

• mits slimme herinrichting kunnen bijkomende 
kasten voor archief of opslag bijgemaakt worden in 
enkele leslokalen.
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zenithaal licht laten doorstromen van niv +2 
naar niv +1 : 

overbouwing ongedaan maken. eretrap verdient verhoogde leuning op maat
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Muziekacademie Schaarbeek ‘Fiocco’ - Herontdek het bestaande
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3 .  raming

Zoals aan het begin van de studie vermeld, werd elke 
academie bestudeerd via ontwerpend onderzoek.
Meerdere scenario’s werden getoetst aan verschillende 
randvoorwaarden en resulteerden uiteindelijk in een 
mogelijk ontwerp per academie. De raming die volgt 
moet ook in die zin begrepen worden : een eerste 
investeringstabel als doorrekening van het geleverde 
ontwerpend onderzoek. 

Laat deze voorstellen dus eerder het startpunt zijn 
van een bijkomend gesprek of verdere gezamenlijke 
denkoefeningen, dan een vaststaand ontwerp. 

Raming : er werden inschattingen gemaakt voor 
a raak, renovatie- en nieuwbouwkosten. ermits voor 
de meeste projecten (zeker voor verbouwingsprojecten) 
nog veel onbekende factoren meespelen, spreekt het 
voor zich dat dit eerste, indicatieve budgetten zijn, die 
in een volgende fase meer gedetailleerd uitgewerkt 
moeten worden.

• e leidraad voor de inschattingen is de financiële 
norm van AGION, die  1.403,44 € voorziet per bruto 
m2 gerealiseerde nieuwbouw, en 1.377,93 € per m2 
voor grondige verbouwingswerken (index juli 2018).

• oor sommige verbouwingsprojecten werd niet 
geraamd per m2, maar per ingreep. In die gevallen 
werd nog een factor voor onvoorziene kosten 
ingerekend.

Om tot een realistische inschatting van de nodige 
investeringen te komen werden de bouwkosten 
verhoogd met studiekosten, omgevingsaanleg, eerste 
uitrusting, BTW… :
• De omgevingsaanleg omvat open en overdekte 

speelplaats, fietsenberging en groenaanleg. e kost 
van de omgevingsaanleg werd berekend als 10% 
van de directe bouwkost.

• De kost van de eerste uitrusting van de gebouwen 
werd berekend als 12% van de directe bouwkost.

• e kost van de voorbereidingswerken a raak, 
bodemvervuiling, asbestverwijdering, 
nutsvoorzieningen etc.) werd berekend als 3% van 
de directe bouwkost.

• De overige projectkosten tijdens de ontwerp– 
en bouwfase (ereloon architect, studiebureaus, 
verzekeringskosten, asbestinventaris, 
grondsonderingen) werden berekend als 20% van de 
directe bouwkost.

De bouwkost van basisscholen dagonderwijs werd niet 
doorgerekend in de investeringstabel, vermits deze niet 
tot dit Infrastructuurplan DKO behoren. 

inkomsten
oor sommige scenario s ijn er te verwachten 

inkomsten door de verkoop van minder geschikt 
patrimonium. Deze inkomsten zijn echter moeilijk 
in te schatten en vallen buiten onze expertise. Deze 
inschattingen zijn dus met de spreekwoordelijke ‘korrel 
zout’ te nemen.

monumenten
• oor het restaureren van monumenten in het 

Brussels Gewest kunnen subsidies ontvangen 
worden. ooronder oek wordt altijd gesubsidieerd 
aan 80% van de voor subsidie toegelaten uitgaven, 
zowel voor openbare als particuliere begunstigden. 

• oor de andere handelingen en werken bedraagt 
het percentage 80% voor openbare begunstigden.
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GO!	muziekacademie	Schaarbeek
opp totale	prijs

-1 +0 +1 +2 €

AANLEG	VOOR-	&	ACHTERTUIN	* 910 910 150 136.500

SCHRIJNWERK	IPV	POORTEN 10 1.000 10.000

VERVANGEN	OCULUS 2.500

BRANDTRAP 10.000

SANITAIR	NIEUW 40 1.380 55.200

WATERDICHTING	KELDER 244 150 36.600

AANPASSEN	BALUSTRADE	TRAP 15.000

GEVEL	** 40.000
subtotaal	bouwkosten: 305.800

*	nieuwe	verhardingen	,	groenaanleg,	restauratie	hekwerk
**	reiniging,	herstel	en	waterdichting	terrassen

Aannames	:
geen	verstrenging	eisen	brandweer	

(compartimentering	of	sprinklers	brengen	aanzienlijke	meerkosten	met	zich	mee)
voor	akoestische	maatregelen	is	aparte	studie	nodig,	

a`ankelijk	van	deze	resultaten	is	mogelijk	bijkomend	budget	nodig

onvoorzien 15,00% 45.870
voorbereidingswerken 3,00% 9.174
projectkosten 20,00% 61.160

BTW	bouwkosten 6,00% 21.651
BTW	projectkosten 21,00% 12.844

TOTAAL: €	456.498

EP	/	m2

m2 €/m2

GO! Muziekacademie Schaarbeek
scenario 1 : zonder interne reorganisatie

GO!	muziekacademie	Schaarbeek
opp totale	prijs

-1 +0 +1 +2 €

AANLEG	VOOR-	&	ACHTERTUIN	* 910 910 150 136.500

CONCIERGEWONING 130 130 1.380 179.400

LOKAAL	PERCUSSIE 100 100 1.380 138.000

SANITAIR	NIEUW 40 1.380 55.200

WATERDICHTING	KELDER 244 150 36.600

AANPASSEN	BALUSTRADE	TRAP 15.000

GEVEL	** 40.000
subtotaal	bouwkosten: 600.700

*	nieuwe	verhardingen	,	groenaanleg,	restauratie	hekwerk
**	reiniging,	herstel	en	waterdichting	terrassen

Aannames	:
geen	verstrenging	eisen	brandweer	

(compartimentering	of	sprinklers	brengen	aanzienlijke	meerkosten	met	zich	mee)
voor	akoestische	maatregelen	is	aparte	studie	nodig,	

a`ankelijk	van	deze	resultaten	is	mogelijk	bijkomend	budget	nodig

onvoorzien 15,00% 90.105
voorbereidingswerken 3,00% 18.021
projectkosten 20,00% 120.140

BTW	bouwkosten 6,00% 42.530
BTW	projectkosten 21,00% 25.229

TOTAAL: €	896.725

EP	/	m2

m2 €/m2

GO! Muziekacademie Schaarbeek
scenario 2 : mét interne reorganisatie
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S int  Luk asacademie Schaarbeek 

bezocht : 29 maart 2018

context
 situering 
 noden / wensen
 impressies

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

NET

BESTUUR

DIRECTIE

INSPECTIE

http://data-onderwijs.vlaanderen.be

Groenstraat 156, 1030 SCHAARBEEK

02-217.15.14

02-217.15.14

academie.schaarbeek@skynet.be

 http://www.sintlukas.com

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Sint-Lukas Kunstschool Brussel

Karel DETAND

schooljaar 2015-2016:

- doorlichtingsverslag (dko)

beperkt gunstig BVH / volgende controle feb. 2019

(een deel vd werken nog niet opgeleverd tijdens bezoek) 
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schaal gemeente

centraal grondgebied
bijvestigingen verspreid

c ont ext  -  s i t u er ing

Sint-Lukasacademie

1. Instituut Heilige Familie
2. Vrije Basisschool Champagnat

2
1
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gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Vandermaelen 1854
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1. Sint-Lukasacademie, 
locatie op grotere Campus Sint-Lukas Brussel :
 - St Lukas Hogeschool (LUCA - Paleizenstraat)
 - Kunsthumaniora (KSO) +12j
 - Basisschool St Lukas (sinds 2012)

LUCA Campus Hoger onderwijs werd recent ingrijpend 
vernieuwd (2003-2013), zowel nieuwbouw als renovatie. 
Het charmante doolhof van weleer werd herbekeken, 
enkele van de meest waardevolle gebouwen en 
binnenkoeren werden behouden. Het geheel werd een 
doorwaadbare campus.

<<

1.

A
T

H

V

G
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Binnen het landschap van de elf Brusselse academies, 
is de Sint Lukasacademie in Schaarbeek de enige die 
valt onder het vrij gesubsidieerd onderwijs (naast vijf 
gemeentelijke academies en vijf academies binnen het 
GO!).

De academie is gemakkelijk bereikbaar via de 
Groenstraat. De academiedirectie huist in een lokaal op 
het gelijkvloers, in exclusief gebruik. 

De leslokalen worden gedeeld met de dagschool. Zowel 
in blokken G (gedeeltelijk nieuwbouw) als blokken H en 
V.   (blokken A en T nog in renovatie tijdens ons bezoek). 

• G +1 en +2  : polyzaal (expo, eindejaarspresentaties, 
naschoolse opvang)

• Lokalen van de school worden vlot gedeeld 
met de academie (ateliers en vergaderruimtes). 
Directieruimtes kunsthumaniora en basisschool 
liggen ook vlak naast elkaar.

Nieuwbouw blok H staat centraal op de campus en 
bevat ondermeer de gezamenlijke cafetaria (niv. 0) en 
bibliotheek (verdieping).

Noot : het helpt natuurlijk dat de basisschool en de 
humaniora beide ook kunstscholen zijn en dus intrinsiek 
al nauwer aansluiten bij het opzet van een beeldende 
kunst academie. Er is bijvoorbeeld standaard al berging 
voorzien in de leslokalen etc. (“een berglokaal zou wel 
beter zijn dan bergkast..” (wens directie))

context 
Het sitebezoek bevatte een rondgang met de directie, 
waarbij oa. volgend probleem werd gemeld, met de 
vraag naar een verbetering of oplossing. 

• graag een mezzaninevloer in directielokaal / deze 
extra verdieping zou perfect kunnen dienen om het 
archief te huisvesten.

• voor de rest geen al te grote noden meer te 
vervullen.
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http://www.luca-arts.be
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http://www.luca-arts.be
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co n text  -  impres s ies
 
Het viel ons op dat op deze campus moeite gedaan wordt om mogelijke ‘schotten’ weg te 
werken tussen departementen en/of disciplines. Lokalen worden gegroepeerd per functie, 
er is veel kruisbestuiving mogelijk (oa. foto ateliers worden gedeeld met de Hogeschool).

Het is inderdaad correct dat een bijkomende mezzaninevloer in het directielokaal van de 
academie handig zou zijn, maar dit lijkt minder dringend in het totaaloverzicht van de 
infrastructuurnoden m.b.t. àlle academies.
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Muziek academie Etterbeek ‘Chopin’  -  G O ! 

bezocht : 14 maart 2018

context
 situering 
 lokaalgebruik
 impressies
 noden / wensen

Oudergemlaan 124, 1040 ETTERBEEK

02-733.59.65

02-733.39.45

ma.etterbeek@gmail.com

http://www.machopin-etterbeek.be

 Gemeenschapsonderwijs

GO! scholengroep Brussel

Daniël DE CLERCK

schooljaar 2016-2017:
- doorlichtingsverslag (dko)
! ongunstig BVH / verbeteringsplan opgemaakt, 
volgende controle november 2020. 

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

NET

BESTUUR

DIRECTIE

INSPECTIE

http://data-onderwijs.vlaanderen.be
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schaal gemeente

1.  c ont ext  -  s i t u er ing

GO! Muziekacademie Chopin Etterbeek 
RHoK Sint-Pieters Woluwe
Gemeenschapscentrum De Maalbeek

1. GO! Koninklijk Atheneum Etterbeek
2. GO! Basisschool ‘t Regenboogje
3. Gemeentelijke Basisschool Lutgardis 
4. Lutgardiscollege, Oudergem
5. GO! Basisschool De Stadsmus, Oudergem
6. GO! Basisschool De Bloeiende Kerselaar,
Watermaal Bosvoorde

legende

1.2.

3.

4.

5.

6.
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gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Vandermaelen 1854
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<< inkom academie

1. GO! Muziekacademie Chopin Etterbeek
2.Gemeenschapscentrum De Maalbeek
3. sporthal
4. Gemeentehuis van Etterbeek

1A

1B

2.

3.

4.

<<

De academie huist in twee gebouwen, 
blok A (hoofdgebouw met hoofdinkom) en blok B.

Tussenin bevindt zich een koer, die ook dienst doet als 
inkom voor de achtergelegen sporthal.
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toesta n d
   
• veel akoestische hinder lokalen onderling, maar ook 

tov. straatgeluid
• circulatie doorheen leslokaal om ander lokaal te 

kunnen bereiken.
• de bouwvallige staat vermijdt het gebruik van 

bepaalde lokalen (mezzanine danszaal achteraan / 
zolderruimtes, ...)

• de toegankelijkheid van vele lokalen is een 
probleem. nooduitgang in bijgebouw niet in orde.

urgentie : 
zeer urgent !
• inspectie maart 2017, ongunstig advies m.b.t. BVH 
         (bewoonbaarheid, veiligheid, hygiëne)
• directie heeft verbeteringsplan opgemaakt en 

opschorting procedure tot intrekking erkenning 
aangevraagd. 

• procedure tot intrekking erkenning effectief 
opgeschort tot november 2020.

• volgende inspectie maart 2020.

co n textDe twee panden bevinden zich op de Inventaris Brussels Erfgoed, maar 
zijn niet beschermd.



21 3C82  Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - Etterbeek Chopin

- typologie van herenwoning (A) en bijhuis (B)   
(nergens verbonden)
- smalle centrale trap in herenwoning, 
onhandige circulatie in blok B (gelijkvloers).

0

+1 +4

+2

+3
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co n text  -  i m press i es
 
Het valt op dat deze muziekacademie in minder goede staat verkeert dan  de 
muziekacademie van Schaarbeek, nochthans ook behorend tot het GO! 
Deze herenwoning in Etterbeek is typologisch veel minder geschikt voor het huisvesten 
van een academie (minder grandeur, minder gemeenschappelijke ruimte, meer benepen)
De toestand van vele lokalen is ook dermate vervallen dat oplappen weinig zinvol lijkt.
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uit : Haalbaarheidsstudie GC Maelbeek, door PlusOffice :

context

traject 

Na het gesprek met de directie van de muziekacademie 
einde maart 2018, bleek de piste ‘nieuwbouw in 
samenwerking met GC De Maalbeek’ nog zeer 
realistisch.  (Studiebureau PlusOffice heeft een 
dossier Volumestudie GC De Maalbeek opgemaakt in 
februari 2017, met oa. een scenario nieuwbouw GC én 
muziekacademie tesamen.)

opmerking : 
de vijf kleine (15m2) en vijf grotere (40m2) leslokalen zijn niet standaard voor 
handen in een gemeenschapscentrum -  exclusief gebruik door academie. 

Wanneer  in onze piste (Muziekacademie op site RHoK) veel lokalen gedeeld 
zouden kunnen worden met een school van het leerplichtonderwijs, 
komen de hiernaast vernoemde oppervlaktes te vervallen in het schema en 
vermindert de totale bruto oppervlakte. 

Wanneer exclusief gebruik echter een vereiste is, 
komen deze oppervlaktes uiteraard niet te vervallen.

kantoor 
directeur

keuken/ ruimte 
personeel 17,2m2

21,9m2

95m2kelder/
opslagruimte

11 leslokalen

administratieruimte/
archief 75,4m2

circulatie

sanitair

80m2

15m2

25,7m2

85m2

15m2 15m2 15m2 15m2

40m2 40m2 40m2 40m2 40m2

totale bruto oppervlakte*:
 776m2

* + het sporadisch gebruik van een grote 
zaal voor concerten

Naarmate het Infrastructuur onderzoek vorderde, bleek dat dit 
dossier zou kunnen stranden omwille van financiële redenen (dit 
werd eind juni 2018 bevestigd door de Stuurgroep en door de 
inrichtende macht van de academie, GO! Scholengroep Brussel). 

Daarom vonden we het interessant om zelf een extra piste uit te 
werken: de  implementatie van een muziekacademie (nieuwbouw) 
op site RHoK Etterbeek.

We verwijzen hiervoor graag naar het Hoofdstuk Etterbeek RHOK, 
vanaf pagina 107.

• nieuwbouw muziekacademie, exclusief gebruik :  580m2 
(onthaal, directie, sanitair, danszaal, enkele ruimere studio’s  
etc.)

• gedeeld gebruik schoollokalen (basis of middelbaar) : 645m2
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Academie Beeldende Kunsten Etterbeek       RHoK
St Pieters Woluwe

Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 ETTERBEEK

 02-733.45.51

02-735.88.09

abk.etterbeek@rago.be

http://www.rhokacademie.be

Gemeenschapsonderwijs

GO! scholengroep Brussel

Thierry VERHELLEN

 schooljaar 2016-2017:
- doorlichtingsverslag (dko)
! ongunstig BVH - verbeteringsplan opgemaakt, 
volgende controle december 2020

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

NET

BESTUUR

DIRECTIE

INSPECTIE

http://data-onderwijs.vlaanderen.be

bezocht : 31 mei en 10 augustus 2018

deel 1 : RHoK Etterbeek
1 context
 situering 
 lokaalgebruik
 noden / wensen

2 ontwerpend onderzoek
 programma testen
 krijtlijnen
 vlekkenplan
 droombeeld

3 raming

deel 2 : RHoK SP Woluwe
1 context
 situering 
 lokaalgebruik
 noden / wensen

2 ontwerpend onderzoek
 krijtlijnen
 vlekkenplan

3 raming



21 3C88  Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - RHoK Etterbeek

schaal gemeente

1.  c ont ext  -  s i t u er ing

deel 1 : RHoK ETTERBEEK >

A. RHoK Etterbeek 
B. RHoK Sint-Pieters Woluwe

1. GO! Koninklijk Atheneum Etterbeek

B

A
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gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Vandermaelen 1854
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Drie panden in eigendom van het GO!
(volledig exclusief gebruik door de academie) :

2. RHoK Etterbeek  : thibault 2 
(met aangrenzend deel onbebouwd)
<< inkom academie

57. RHoK Etterbeek : tombeur 57

47.  RHoK Etterbeek : thibault 47

ter info : 
A. Académie Constantin Meunier (FR)

2

57

47

A.

<<
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Dit hoofdpand is opgenomen op de Inventaris 
bouwkundig erfgoed van het Brussels Gewest, 
ingeschreven op de bewaarlijst sinds juli 1998.

Niet enkel het gebouw, maar ook het materieel 
waarmee gewerkt wordt is waardevol (drukpersen, litho 
stenen etc.)

erfgoedwaarde

context  -  th ibault  2

© inventaris Brussels erfgoed
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verdieping +0

verdieping +1

verdieping -1

verdieping +1

verdieping +2

verdieping +0

lokaalgebruik

c ont ext  -  t h ibau lt  2

Berging 102 m2

17 m2

18.5 m2

40 m2

56 m2

34.5 m2

847 m2

WC

Techniek

Refter
Expo

Bibliotheek

Schilder- & Tekenkunst
85 m2Conceptuele kunst

PUBLIEK

VOORZIENINGEN

GRAFIEK & ILLUSTRATIE

Directie
Secretariaat

22.5 m2

46 m2

ADMINISTRATIE

bestaande toestand

(*) glazen dak Atelier Project

(*)
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context  -  th ibault  2

noden /  wen sen

Het sitebezoek bevatte een rondgang met de directie, 
waarbij verschillende problemen werden gemeld 
of aangetoond, met de vraag naar een aanzienlijke 
verbetering of oplossing. 

a/ recente investeringen in het huidige gebouw

    • thermische isolatie in de sheddaken van de 
hoofdbouw.
    • nieuwe warmtekanonnen in de grote ruimte grafiek
    • electriciteitswerken in de hoofdbouw.

Er werd thermische isolatie in het dak aangebracht, 
maar de betreffende ruimtes zijn allemaal voorzien 
van enkel glas, waardoor ze minder bruikbaar blijken 
in bepaalde seizoenen. De uitgevoerde werken lijken 
zonder veel overleg met de gebruikers uitgevoerd 
te worden waardoor er plots leidingen op de meest 
onpraktische plaatsen verschijnen. De onlangs 
uitgevoerde electriciteitswerken zijn zo onkundig 
uitgevoerd dat ze -ons inziens- onmogelijk goedgekeurd 
zullen worden door officiële keuringsorganen. Deze 
laatste werken leveren potentiëel levensgevaarlijke 
situaties op en dienen dan ook dringend aangepast te 
worden!

b/ dringende problemen van het huidige gebouw

bouwtechnisch

• de onlangs gerealiseerde electriciteitswerken zijn te 
herzien/opnieuw uit te voeren door een vakman.

• vervangen van het bestaande buitenschrijnwerk 
door thermisch voldoende performant 
buitenschrijnwerk.

• instortingsgevaar wat betreft het glazen dak Atelier 
Project. (zie (*) schema lokaalgebruik)

            
brandtechnisch

• extra vluchtroute te voorzien voor de ateliers op de 
verdieping.

        
toegankelijkheid

• momenteel ontoegankelijk voor mindervaliden.
• mindervalidentoilet ontbreekt.

inspectie / doorlichtingsverslag

• zeefdrukatelier in de kelder dient te verhuizen.
• het glazen dak van het Project Atelier dient 

vervangen te worden.
• er is een tweede evacuatieweg nodig voor de 

verdiepingen.
• toegankelijkheid voor mindervaliden.
• hoogte trapleuningen voldoet niet.
 
organisatorisch / programma

• akoestische verbetering te voorzien voor cafetaria 
en Boonzaal.

• een bibliotheek waar toezicht mogelijk is (bv. aan 
secretariaat of de refter).

• extra ruimte voor ateliers en extra opslag.
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verdieping +0

verdieping +1

lokaalgebruik

c ont ext  -  t ombeu r  57

295 m2Beeldhouwen
BEELDENDE KUNSTEN & KUNSTAMBACHT

100.5 m2

5 m2

WC

Techniek

VOORZIENINGEN
Berging

4.5 m2

Edelsmeedkunst
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© RHoK etterbeek
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co n text  -  to m be ur  57

n oden  /  w e n sen

Het sitebezoek bevatte een rondgang met de directie, 
waarbij verschillende problemen werden gemeld 
of aangetoond, met de vraag naar een aanzienlijke 
verbetering of oplossing. 

a/ recente investeringen in het huidige gebouw

• verwarmingsinstallatie + warmtekanon bij 
edelsmeedkunst + warmtekanon/afzuiging 
beeldhouwkunst.

b/ dringende problemen van het huidige gebouw

bouwtechnisch:

• afzuiginginstallatie te voorzien bij edelsmeedkunst.
• het dak boven het gelijkvloers is thermisch 

onvoldoende geïsoleerd.
• het hellend dak dient gerenoveerd te worden.
• lichtkoepel te vervangen door thermisch geïsoleerd 

exemplaar.

brandtechnisch:

• extra vluchtroute te voorzien voor het kleine atelier 
op de verdieping.

toegankelijkheid:

• gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden.
• mindervalidentoilet ontbreekt.

organisatorisch / programma:

    • er zijn onvoldoende wc's, geen gescheiden wc's 
.(personeel/studenten, mannen/vrouwen)
    • er is geen refter/keukentje.
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‘studio 43’

1. atelier lagere graad (6-12j)
2. atelier animatie / film
3. grote studio (foto)
4. doka 
5. atelier foto

0 +1 +2 +3

1 2
4

4
3

3

5

5

55

1

1

lokaalgebruik

c ont ext  -  t h ibau lt  43

33 m2

188 m2

Mediakunst
AUDIOVISUELE KUNSTEN

Studio
FOTOGRAFIE

Berging 133 m2

6 m2WC

VOORZIENINGEN
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context  -  th ibault  43

a/ recente investeringen in het huidige gebouw

• kelder werd drooggemaakt

b/ problemen van het huidige gebouw

bouwtechnisch :

• renovatie dak nodig.

toegankelijkheid :

• verdiepingen momenteel ontoegankelijk voor 
mindervaliden.

• ontbreken van een mindervalidentoilet.
• de zolder is niet bruikbaar, een tweede vluchtweg 

ontbreekt.

organisatorisch / programma:

• “de 43” is zeer moeilijk bruikbaar door de 
verhoudingen van de lokalen; het is immers een 
voormalige woning. Een lagere bezetting lost dit 
probleem niet op, het blijft een gebouw dat minder 
geschikt is voor het huisvesten van ateliers.

© RHoK etterbeek
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© RHoK etterbeek
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© RHoK etterbeek
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Thibault 2

2 .  ontwerpend onderzoek
programma t esten

Thibault 2

Op deze site bevinden zich twee gebouwen : een inkomgebouw met o.a. de 
conciërgewoning en het achterliggende academiegebouw. 
Het naastliggende perceel is onbebouwd en ook aan de Stationstraat is een deel van 
het perceel onbebouwd (nu tijdelijk in gebruik als buurtpleintje).
Deze site kent dus nog enkele uitbreidingsmogelijkheden. 

• het inkomgebouw markeert een stedenbouwkundige knoop en vormt door zijn 
geometrie een hoek in het stedelijk weefsel / voetpad. Deze reeds aanwezige 
aandachtstrekker kan uitgespeeld worden.

• het plein voor het bestaande academiegebouw charmeert door zijn vorm en 
geeft de mogelijkheid om de beschermde gevel optimaal te bewonderen.

• het buurtpleintje is te klein om veel meerwaarde te bieden voor de omgeving. 
Deze opening in het stedelijk weefsel is dermate klein dat de straat meer gebaat 
zou zijn met het vervolledigen van deze gevelwand.

• er zijn opmerkelijke niveauverschillen in het terrein.
• het onbebouwde zijperceel mag maar benut worden indien ook de straatzijde 

benut wordt. (eis van de stedenbouwkundige diensten)
• aantrekkelijk industriëel karakter van het grootste atelier (grafiek) met o.a. een 

specifieke dakvorm.
• de zijgevel van het hoofdgebouw toont zich als een wachtgevel en doorsnijdt 

het grondplan met een schuine lijn. Deze twee karakteristieken maken het bijna 
logisch om aan deze zijde het gebouw ‘af te bouwen’.

Tombeur 57

Het gebouw bestaat uit een erg smal 
voorgebouw en een gelijkvloerse 
achterbouw (waarvan een heel klein 
deel een verdiepingsvloertje telt). Het 
voorgebouw is zo smal dat het niet bruikbaar 
is voor onderwijsdoeleinden. De achterbouw 
daarentegen bestaat uit mooie, grote 
atelierruimtes en geeft uit op een prachtige 
stadstuin.

Opmerking: 
een herwerking van het - voor de academie 
- meest bruikbare deel (de achterbouw) zal 
niet gemakkelijk vergund worden o.w.v. de 
grote bouwdiepte.  Dit maakt dat dit gebouw/
perceel niet interessant is voor verkoop. 
Onderhoudswerken (o.a. vervangen van het 
dak) zouden echter al voldoende kunnen zijn 
om het gebouw te optimaliseren voor gebruik 
door de academie.

Thibault 43

Het voormalige burgerhuis heeft 
kamers die wel gewenst kunnen zijn 
voor bewoning, maar het moeilijk 
maken om in te onderwijzen (smal).

Door de woningindeling is dit 
gebouw, in tegenstelling tot  
Tombeur 57, juist heel verkoopbaar. 
Verwacht wordt dat hier wél een 
mooi rendement kan behaald worden 
uit verkoop van het pand.
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scenario 1 : minimale variant
hoofdsite aanvullen met geschrapt programma van thibault 43 + nieuwe dagschool

• we optimaliseren het hoofdgebouw, we breiden uit zijdelings.
• inkomstrook blijft breed genoeg voor de brandweerdiensten om het volledige terrein 

(en alle gebouwen ervan) te kunnen bereiken volgens de voorschriften.
• rond enkele tekortkomingen van het huidige gebouw (de bestaande wc’s voldoen niet 

aan de normeringen en zijn verouderd, het project atelier dient grondig te worden 
verbouwd, de huidige bib voldoet niet) maken we de kern van een nieuwe ingreep. 

• op de locatie van deze tekortkomingen (het centrum van het nieuwe, vergrote 
gebouw) voorzien we een binnenkoer die licht verschaft aan de naastliggende 
ruimtes/ateliers en waar een nieuwe verticale circulatie de bestaande verdieping 
ontsluit.

• het huidige onbebouwde zijperceel mag volgens de stedenbouwkundige diensten 
maar ingenomen worden, indien ook de straatzijde benut wordt. Aan de straatzijde 
van dit perceel voorzien we een dagschool. Deze sluit de opening in de straatgevel en 
heeft haar speelplaats aan de achterzijde.

scenario 2 : maximale variant
hoofdsite aanvullen met geschrapt programma van thibault 43 + nieuwe dagschool + 
nieuwe muziekacademie

• Het dossier rond een eventuele nieuwbouw voor de muziekacademie van Etterbeek 
(samen met GC De Maalbeek) zou kunnen stranden / zie desbetreffend hoofdstuk. 
We zien een mogelijk alternatief voor deze muziekacademie, op de site van het 
RHoK : een groot deel in exclusief gebruik (groen volume - bereikbaar via het huidige 
binnenplein), aangevuld met gedeeld gebruik van de lokalen van de dagschool (oranje 
volume straatkant). 
Indien exclusief gebruik primeert of er bijvoorbeeld meer oppervlakte nodig is voor 
een concertzaal, kan zelfs overwogen worden om het volume van de dagschool ook te 
voorzien als muziekacademie. 

• De ateliers van vroegere thibault 43 site komen aan de Stationstraat te liggen, we 
vullen de leegte in de straatgevel op.  Tussen dit adres en het huidige hoofdgebouw is 
er een hoogteverschil. Hiervan kunnen we optimaal gebruik maken door in de kelder 
de nodige donkere kamers te voorzien.

Definitief voorstel

<

<<

<

<

Stationstraat
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-1

+0

Dark rooms
Rue de la Gare

+1

+2

donkere 
kamers

Stationstraat

ontwerpend onderzoek
scenar io  2  -  k r i j t l i j nen max ima l e  v a r i a n t

Sluiten van de straatgevels.

- vervolledigen van de openingen in de twee 
straatgevels.
- maximaliseren van de knik (een klein pleintje aan de 
T-splitsing van de twee straten) naar de inkom'straat' 
van de academie. Hier kan een exporuimte de academie 
extra zichtbaarheid geven en deze inkom opwaarderen. 
Op de verdiepingen is er ruimte voor extra ateliers.

Groene, open ruimte / ademruimte voorzien

Door tegen de zijgevel (de ‘wachtgevel’) 
van het hoofdgebouw van de academie te 
bouwen, kunnen we zoveel mogelijk grote 
bestaande bomen op het perceel behouden. 
Op die manier kan er ook nog open ruimte 
behouden blijven in het ontwerp.

Niveauverschil opvangen

- De ateliers van Thibault 43 verhuizen we ook naar 
deze site. We bekomen de nodige vierkante meters 
door de opening (het huidige buurtpleintje) te benutten 
en te bebouwen. Tussen dit adres en het huidige 
hoofdgebouw is er een terreinverschil. Hiervan kunnen 
we optimaal gebruik maken door in de kelder de 
nodige donkere kamers te voorzien. De overige ateliers 
op dit niveau krijgen licht door het voorzien van een 
binnenkoer.
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De nieuwbouw

- het dak van de nieuwe aanbouw verwijst naar de 
iconische dakvorm van het huidige atelier.
- de nieuwe vleugel plooit zich rond een centrale 
binnenkoer.

Circulatie

- de kostprijs om de bestaande lift die nu in onbruik is, 
terug te activeren is hoog en verantwoordt de bouw van 
een nieuwe lift die niet alleen de bestaande maar ook de 
nieuwe verdiepingen kan ontsluiten.
- de vraag naar een nieuwe evacuatieroute leidt tot het 
verlengen van het bestaande trapvolume op de kop 
van de hoofdbouw. Op die manier ontstaat er een klein 
bovendaks volume.
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ontwerpend onderzoek
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scenario 2 : max variant
hoofdsite +  thibault 43 + dagschool + muziekacademie

ontwerpend onderzoek
v oorste l  i n  c on text
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1
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verdieping  +1

verdieping  +2

2

2
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OFFICE/ADMINISTRATION

PUBLIEK

VOORZIENINGEN

ADMINISTRATIE

Berging
WC

Expo

 15 m2

15 m2

228 m2

Conciërge  102 m2

TOTAAL 360 m2

EXPO

CENTRAAL (vroegere thibault 2)

(of bijkomend aan muziekacademie)

3

VOORZIENINGEN

BEELDENDE KUNSTEN & KUNSTAMBACHT

FOTOGRAFIE

Berging
WC

Techniek

(6-12 yaar)

Studio

Darkroom

 34 m2

 34 m2

 17 m2

 75 m2

 2 x 75 m2

 50 m2

TOTAAL 720 m2

FOTO (vroegere thibault 47) 1

OFFICE/ADMINISTRATION

PUBLIEK

VOORZIENINGEN

SCHOOL

ONDERWIJS

ADMINISTRATIE

Berging
WC

Techniek

Wachtruimte / enkom

Directie
Secretariaat

Leslokaal

32 m2

 3 x 15 m2

 16 m2

 75 m2

16  m2

 16 m2

 6 x 50 m2

TOTAAL 500 m2

5

OFFICE/ADMINISTRATION

MUZIEK

DANS

VOORZIENINGEN

ADMINISTRATIE

Berging
WC

Techniek

Jazz/Pop

Directie
Secretariaat

Kleedkamer + WC

Danszaal

 225 m2

17  m2

35 m2

17 m2

 13 m2

 2 x 60 m2

120 m2

35 m2

582 m2TOTAAL

MUZIEK ACADEMYMUZIEKACADEMIE

De stippenlijn in het schema geeft de extra oppervlakte weer 
nodig om bovenstaande netto oppervlaktes om te zetten naar 
een bruto oppervlakte. (buitenmuren, technische kokers, 
circulatie, berging, buitenruimte,... )

(factor 1,4)dagschool

4

OFFICE/ADMINISTRATION

PUBLIEK

VOORZIENINGEN

GRAPHIC ILLUSTATRION

ADMINISTRATIE

Berging
WC

Techniek

Refter
Bibliotheek 

Wachtruimte / Hal

Directie
Secretariaat
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Personeel

Schilderen / Tekenen

Grafiek 

 25 m2

 18 x 3 m2

 25 m2

 40 m2

 45 m2
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 38 m2
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33 m2

 25 m2

 880 m2

 90 m2

TOTAAL 1330 m2

KUNST ACADEMIE
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RHOK Etterbeek - gepland gedeeld gebruik
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Zoals aan het begin van de studie vermeld, werd elke 
academie bestudeerd via ontwerpend onderzoek.
Meerdere scenario’s werden getoetst aan verschillende 
randvoorwaarden en resulteerden uiteindelijk in een 
mogelijk ontwerp per academie. De raming die volgt 
moet ook in die zin begrepen worden : een eerste 
investeringstabel als doorrekening van het geleverde 
ontwerpend onderzoek. 

Laat deze voorstellen dus eerder het startpunt zijn 
van een bijkomend gesprek of verdere gezamenlijke 
denkoefeningen, dan een vaststaand ontwerp. 

Raming : er werden inschattingen gemaakt voor 
a raak  renovatie- en nieuwbouwkosten. ermits voor 
de meeste projecten (zeker voor verbouwingsprojecten) 
nog veel onbekende factoren meespelen, spreekt het 
voor zich dat dit eerste, indicatieve budgetten zijn, die 
in een volgende fase meer gedetailleerd uitgewerkt 
moeten worden.

• De leidraad voor de inschattingen is de financiële 
norm van AGION, die  1.403,44 € voorziet per bruto 
m2 gerealiseerde nieuwbouw, en 1.377,93 € per m2 
voor grondige verbouwingswerken (index juli 2018).

• oor sommige verbouwingsprojecten werd niet 
geraamd per m2, maar per ingreep. In die gevallen 
werd nog een factor voor onvoorziene kosten 
ingerekend.

Om tot een realistische inschatting van de nodige 
investeringen te komen werden de bouwkosten 
verhoogd met studiekosten, omgevingsaanleg, eerste 
uitrusting, BTW… :
• De omgevingsaanleg omvat open en overdekte 

speelplaats  fietsenberging en groenaanleg. De kost 
van de omgevingsaanleg werd berekend als 10% 
van de directe bouwkost.

• De kost van de eerste uitrusting van de gebouwen 
werd berekend als 12% van de directe bouwkost.

• De kost van de voorbereidingswerken (a raak  
bodemvervuiling, asbestverwijdering, 
nutsvoorzieningen etc.) werd berekend als 3% van 
de directe bouwkost.

• De overige projectkosten tijdens de ontwerp– 
en bouwfase (ereloon architect, studiebureaus, 
verzekeringskosten, asbestinventaris, 
grondsonderingen) werden berekend als 20% van de 
directe bouwkost.

De bouwkost van basisscholen dagonderwijs werd niet 
doorgerekend in de investeringstabel, vermits deze niet 
tot dit Infrastructuurplan DKO behoren. 

inkomsten
oor sommige scenario s zijn er te verwachten 

inkomsten door de verkoop van minder geschikt 
patrimonium. Deze inkomsten zijn echter moeilijk 
in te schatten en vallen buiten onze expertise. Deze 
inschattingen zijn dus met de spreekwoordelijke ‘korrel 
zout’ te nemen.

monumenten
• oor het restaureren van monumenten in het 

Brussels Gewest kunnen subsidies ontvangen 
worden. ooronderzoek wordt altijd gesubsidieerd 
aan 80% van de voor subsidie toegelaten uitgaven, 
zowel voor openbare als particuliere begunstigden. 

• oor de andere handelingen en werken bedraagt 
het percentage 80% voor openbare begunstigden.

3 .  raming
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nieuwbouw : 578m2

scenario 1 : minimale variant
hoofdsite aanvullen met geschrapt programma van thibault 43 + nieuwe dagschool

• we optimaliseren het hoofdgebouw, we breiden uit zijdelings.
• inkomstrook blijft breed genoeg voor de brandweerdiensten om het volledige terrein 

(en alle gebouwen ervan) te kunnen bereiken volgens de voorschriften.
• rond enkele tekortkomingen van het huidige gebouw (de bestaande wc’s voldoen niet 

aan de normeringen en zijn verouderd, het project atelier dient grondig te worden 
verbouwd, de huidige bib voldoet niet) maken we de kern van een nieuwe ingreep. 

• op de locatie van deze tekortkomingen (het centrum van het nieuwe, vergrote 
gebouw) voorzien we een binnenkoer die licht verschaft aan de naastliggende 
ruimtes/ateliers en waar een nieuwe verticale circulatie de bestaande verdieping 
ontsluit.

• het huidige onbebouwde zijperceel mag volgens de stedenbouwkundige diensten 
maar ingenomen worden, indien ook de straatzijde benut wordt. Aan de straatzijde 
van dit perceel voorzien we een dagschool. Deze sluit de opening in de straatgevel en 
heeft haar speelplaats aan de achterzijde.
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ATELIERS opp totale	prijs

-1 +0 +1 +2 +3 €

AFBRAAK 293 293 50 14.650

nieuw	stalen	schrijnwerk 112 1.000 112.028

vluchttrap 12 12 12 36 1.410 50.760

renovatie	daken	ateliers	GV* 580 580 500 290.000

NIEUWBOUW	RHoK 526 26 26 0 578 1.410 814.980

SCHOOL** 215 215 215 645 1.410 0
subtotaal	bouwkost: 1.282.418

*	dak,	afvoeren,	lichtstraten…
**	bouwkost	school	niet	meegerekend	in	projectkost

onvoorzien 15,00% 192.363
omgevingsaanleg 10,00% 128.242
eerste	uitrusting 12,00% 153.890
voorbereidingswerken 3,00% 38.473
projectkosten 20,00% 256.484

BTW	bouwkosten 6,00% 107.723
BTW	projectkosten 21,00% 53.862

subtotaal: 2.213.453
-	opbrengst	verkoop	Thibault	43,	geschatte	verkoopsprijs	2000	à	2800	€/m2 -840.000

TOTAAL: €	1.373.453

EP	/	m2

m2 €/m2

RHoK Etterbeek, scenario 1 : minimale variant
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scenario 2 : maximale variant
hoofdsite +  thibault 43 + dagschool + muziekacademie

 

Renovatie 
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    m2
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    m2

    m2
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      m2
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    m2
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 raak
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ATELIERS opp totale	prijs

-1 +0 +1 +2 +3 €

AFBRAAK 293 293 50 14.650

nieuw	stalen	schrijnwerk 112 1.000 112.028

vluchttrap 12 12 12 36 1.410 50.760

renovatie	atelier*

atelier	thibault	2 290 290 500 145.000

atelier	tombeur	57 290 290 500 145.000

NIEUWBOUW	RHoK

thibault	2	en	stationstraat 116 592 117 129 117 1071 1.410 1.510.110

expo	inkom 40 40 118 198 1.410 279.180

renovatie	overig

thibault	2 301 301 118 720 0 0

expo	inkom 60 60 60 180 0 0

tombeur	57 52 103 155 0 0
*	dak,	afvoeren,	lichtstraten… subtotaal	bouwkost: 2.256.728

onvoorzien 15,00% 338.509
omgevingsaanleg 10,00% 225.673
eerste	uitrusting 12,00% 270.807
voorbereidingswerken 3,00% 67.702
projectkosten 20,00% 451.346

BTW	bouwkosten 6,00% 189.565
BTW	projectkosten 21,00% 94.783

subtotaal: 3.895.113
-	opbrengst	verkoop	Thibault	43,	geschatte	verkoopsprijs	2000	à	2800	€/m2 -840.000

TOTAAL: €	3.055.113

MUZIEKACADEMIE opp totale	prijs

-1 +0 +1 +2 3 €

116 232 232 580 1.410 817.800

SCHOOL* 215 215 215 645 1.410 0
subtotaal	bouwkost: 817.800

*	bouwkost	school	niet	meegerekend	in	projectkost
indien	dit	volume	bijkomend	ingenomen	zou	worden	door	muziekacademie	:	opp	x	EP/m2

omgevingsaanleg 10,00% 81.780
eerste	uitrusting 12,00% 98.136
voorbereidingswerken 3,00% 24.534
projectkosten 20,00% 163.560

BTW	bouwkosten 6,00% 61.335
BTW	projectkosten 21,00% 34.348

TOTAAL: €	1.281.493

EP	/	m2

m2 €/m2

EP	/	m2

m2 €/m2

NIEUWBOUW	(niv-1	gedeeld)

RHoK Etterbeek, scenario 2 : mét muziekacademie



21 3C120  Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - RHoK Etterbeek

schaal gemeente

1.  c ont ext  -  s i t u er ing

deel 2 : RHoK SINT-PIETERS WOLUWE >

A. RHoK Sint-Pieters Woluwe 
B. RHoK Etterbeek

A

B



21 3C Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - RHoK Etterbeek 121  

gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Ferraris 1777
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schaal bouwblok
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erfgoedwaarde

context  -  k le ine  kerkstra at

Deze afdeling van het RHoK huist in een voormalig 
parochiecentrum. Exclusief gebruik.

Het gebouw heeft aan de zijkant een binnenplaats, waar 
ook een paviljoen op uitgeeft waar tot voor kort lessen 
voor de jongste kinderen in doorgingen. Dit paviljoen is 
nu niet meer in gebruik, de bouwfysische toestand is te 
slecht.

Terzijde : 
de twee aangrenzende paviljoenen op het hoekperceel 
zien er ook bouwvallig uit, blijken eigendom van de 
gemeente en zijn in gebruik als lokaal voor de derde 
leeftijd / scouts.
Is het een overweging waard om de drie paviljoenen 
tesamen te bekijken en er een project op maat van te 
maken, rond de  Petrus kapel ?
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110 m2

Huidige toestand

lokaalgebruik

c ont ext  -  noden/w ens enco n text  -  n o de n /we n sen

Het sitebezoek bevatte een rondgang met de directie, 
waarbij verschillende problemen werden gemeld 
of aangetoond, met de vraag naar een aanzienlijke 
verbetering of oplossing. 

 

brandtechnisch / bouwtechnisch 

• een extra evacuatieroute voorzien vanuit verdieping 
+2 hoofdgebouw; de huidige voorziening is niet 
reglementair.

• waterinsijpeling in kelder verhelpen (hoofdgebouw): 
recent nagekeken, maar onsuccesvolle herstelling 

toegankelijkheid:

• verdiepingen momenteel ontoegankelijk voor 
mindervaliden (trappen en splitlevels).

• ontbreken van een mindervalidentoilet.

 organisatorisch :

• het tuinpaviljoen is een bouwval, de ateliers voor de 
lagere graad kunnen hier niet langer doorgaan. 

huidige 
toestand

BEELDENDE KUNSTEN & KUNSTAMBACHT

GRAFIEK & ILLUSTRATIE

ONDERWIJS

Beeldhoukunst

Lagere graad

Schilderkunst  

270m2

344 m2

130m2

Beeldhouwkunst
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145 m²110 m²

Huidige toestand Eerste voorstel

210 m²

Definitief voorstel

bestaande situatie

- er is een extra vluchtroute nodig voor de verdiepingen 
van het hoofdgebouw.
- het bestaande vrijstaande paviljoen is vervallen en kan/
mag niet meer gebruikt worden.
- de kroonlijsthoogte van een eventueel nieuw paviljoen 
moet beperkt blijven omwille van het beschermde 
straatzicht. De nieuwbouw mag niet boven de 
straatmuur uitsteken.

eerste voorstel : geen binnenplaats

- door het huidige halfhoge volume aan de kop van 
het hoofdgebouw (waarin zich een trap naar de kelder 
bevindt) te verhogen tot op het dakniveau kan een extra 
vluchtroute+trap worden bijgemaakt.
- een nieuw paviljoen kan gebouwd worden op de 
voormalige bouwplek. Door de vraag naar een groter 
atelier, neemt de oppervlakte voor dit paviljoen ook toe. 
- Het rechthoekig paviljoen maakt de restruimte aan die 
zijde van het perceel quasi onbruikbaar.

tweede voorstel : rond een binnenplaats

- een herwerking van het volume van het paviljoen 
leidt tot een vorm die meer mogelijkheden biedt. De 
ateliers in dit paviljoen richten zich naar een omsloten 
buitenruimte die op verschillende manieren kan worden 
ingevuld: werkruimte, tuin, waterpartij, ...
- de mogelijkheid tot leveren via de straatzijde blijft 
behouden.

ontwerpend onderzoek
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atelier Edvard Munch

Heinz Bienefeld - stein house Mungersdorf

Serpentine Gallery - Peter Zumthor
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110 m

Huidige toestand

180 m

Voorstel

>

huidige 
toestand

voorstel

BEELDENDE KUNSTEN & KUNSTAMBACHT

GRAFIEK & ILLUSTRATIE

ONDERWIJS

Beeldhoukunst

Lagere graad

Schilderkunst  

270m2

344 m2

130m2

290m2

354 m2

180 m2

Beeldhouwkunst

Mogelijke programmatorische invulling van volumes, 
wanneer het tuinpaviljoen vernieuwd wordt en de 
zolderverdieping toegankelijk gemaakt wordt.
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v oorste l  i n  c on text
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3 .  raming

Zoals aan het begin van de studie vermeld, werd elke 
academie bestudeerd via ontwerpend onderzoek.
Meerdere scenario’s werden getoetst aan verschillende 
randvoorwaarden en resulteerden uiteindelijk in een 
mogelijk ontwerp per academie. De raming die volgt 
moet ook in die zin begrepen worden : een eerste 
investeringstabel als doorrekening van het geleverde 
ontwerpend onderzoek. 

Laat deze voorstellen dus eerder het startpunt zijn 
van een bijkomend gesprek of verdere gezamenlijke 
denkoefeningen, dan een vaststaand ontwerp. 

Raming : er werden inschattingen gemaakt voor 
a raak  renovatie- en nieuwbouwkosten. ermits voor 
de meeste projecten (zeker voor verbouwingsprojecten) 
nog veel onbekende factoren meespelen, spreekt het 
voor zich dat dit eerste, indicatieve budgetten zijn, die 
in een volgende fase meer gedetailleerd uitgewerkt 
moeten worden.

• De leidraad voor de inschattingen is de financiële 
norm van AGION, die  1.403,44 € voorziet per bruto 
m2 gerealiseerde nieuwbouw, en 1.377,93 € per m2 
voor grondige verbouwingswerken (index juli 2018).

• oor sommige verbouwingsprojecten werd niet 
geraamd per m2, maar per ingreep. In die gevallen 
werd nog een factor voor onvoorziene kosten 
ingerekend.

Om tot een realistische inschatting van de nodige 
investeringen te komen werden de bouwkosten 
verhoogd met studiekosten, omgevingsaanleg, eerste 
uitrusting, BTW… :
• De omgevingsaanleg omvat open en overdekte 

speelplaats  fietsenberging en groenaanleg. De kost 
van de omgevingsaanleg werd berekend als 10% 
van de directe bouwkost.

• De kost van de eerste uitrusting van de gebouwen 
werd berekend als 12% van de directe bouwkost.

• De kost van de voorbereidingswerken (a raak  
bodemvervuiling, asbestverwijdering, 
nutsvoorzieningen etc.) werd berekend als 3% van 
de directe bouwkost.

• De overige projectkosten tijdens de ontwerp– 
en bouwfase (ereloon architect, studiebureaus, 
verzekeringskosten, asbestinventaris, 
grondsonderingen) werden berekend als 20% van de 
directe bouwkost.

De bouwkost van basisscholen dagonderwijs werd niet 
doorgerekend in de investeringstabel, vermits deze niet 
tot dit Infrastructuurplan DKO behoren. 

inkomsten
oor sommige scenario s zijn er te verwachten 

inkomsten door de verkoop van minder geschikt 
patrimonium. Deze inkomsten zijn echter moeilijk 
in te schatten en vallen buiten onze expertise. Deze 
inschattingen zijn dus met de spreekwoordelijke ‘korrel 
zout’ te nemen.

monumenten
• oor het restaureren van monumenten in het 

Brussels Gewest kunnen subsidies ontvangen 
worden. ooronderzoek wordt altijd gesubsidieerd 
aan 80% van de voor subsidie toegelaten uitgaven, 
zowel voor openbare als particuliere begunstigden. 

• oor de andere handelingen en werken bedraagt 
het percentage 80% voor openbare begunstigden.
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Etterbeek	RHoK
KLEINE	KERK opp totale	prijs

-1 +0 +1 +2 €

AFBRAAK	(paviljoen	+	aanbouw) 20 132 20 172 50 8.600

NIEUWBOUW	 20 230 20 20 290 1.410 408.900

WATERDICHTING	KELDER	* 146 300 43.800
*	graafwerken,	waterdichting	langs	buitenzijde,	herstel	pleisterwerk subtotaal	bouwkost: 461.300

omgevingsaanleg 10,00% 46.130
eerste	uitrusting 12,00% 55.356
voorbereidingswerken 3,00% 13.839
projectkosten 20,00% 92.260

BTW	bouwkosten 6,00% 34.598
BTW	projectkosten 21,00% 19.375

TOTAAL: €	722.857

EP	/	m2

m2 €/m2
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Muziek academie Ander lecht  -  GO!

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

NET

BESTUUR

DIRECTIE

INSPECTIE

http://data-onderwijs.vlaanderen.be

bezocht : 25 april 2018

1 context
 situering 
 lokaalgebruik
 noden / wensen

2 ontwerpend onderzoek
 scenario 1
 scenario 2

Dapperheidsplein 5, 1070 ANDERLECHT 

02-522.05.51

02-522.34.91

dir@ma-an.be

http://www.ma-an.be

Gemeenschapsonderwijs

GO! scholengroep Brussel

Luc BARTHOLOMEUS

schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (dko)
schooljaar 2017-2018:
- opvolgingsverslag (dko) - gunstig.
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schaal gemeente

1.  c ont ext  -  s i t u er ing

GO! Muziekacademie Anderlecht  
Église Sainte-Claire
1. Gemeenschapscentrum De Rinck
2. Beeldenstorm vzw

1. Gem.Basisschool Veeweide
2. GO! Koninklijk Atheneum Toverfluit
3. Gem. Basisschool De Knipoog
4. GO! Basisschool De Klimpaal
5. Vier Winden Basisschool
6. Gem. Lagere school ‘t Populiertje
7. Gem. Basisschool Den Top

1

2 3
4

5

6

7

1

2
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gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Vandermaelen 1854
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orthophoto 2017
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woongebied residentieel

typisch woongebied

gemengd

collectief belang
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schaal bouwblok

20m

<< ingang academie

1. GO! Muziek Academie Anderlecht
2. GO! Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht
3. Gemeenschapscentrum De Rinck
4. Sint-Pieter en Sint-Guidokerk
5. MIVB halte Sint-Guido
6. GO! Koninklijk Atheneum Anderlecht

<

Jean M
orjaustraat

Jean M
orjaustraat

Sint-Guidostraat

Kapelaansstraat

Instituutstraat

Broekstraat

Erasmusstraat

Gustaaf Vanden Berghestraat

Porse
leinstr

aat

Sylvain Dupuislaan

Sint-Guidostraat

Sint-Guidocorso

D
apperheidsplein

Dapperheidsplein

1.

2.

3.

4.

5.

<<

6.
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Het sitebezoek bevatte een rondgang met de directie, waarbij verschillende 
problemen werden gemeld of aangetoond, met de vraag naar een aanzienlijke 
verbetering of oplossing. 

a/ recente investeringen in het huidige gebouw

    • renovatie dak (eind jaren ’80)
    • vervanging buitenschrijnwerk  (begin jaren ’90)
    • gevelreiniging (rond 2010)
    • plaatsing stalen trekkers op de dakverdieping om voor- en achtergevel 
constructief te stabiliseren (circa 2008)

b/ dringende problemen van het huidige gebouw

bouwtechnisch:
    • Het gebouw en vooral ook de grote zaal zijn slecht geïsoleerd. De gemene 
muur aan de kant van GC De Rinck is sinds de verbouwing van het GC een 
onbeschutte zijgevel geworden. Ook hier is extra isolatie nodig.
    • De achtergevel is aan renovatie toe.
    • Er is geen verluchtingssysteem voor de leslokalen
    • Er is akoestische hinder tussen de verschillende leslokalen en vooral tussen 
het percussielokaal en de overige lokalen.

brandtechnisch:
    • de huidige vluchtwegen (de trapzalen en trappen) voldoen niet aan de 
brandnomen, ze zijn oa. te smal. Enkel omdat het een bestaande situatie 
betreft, wordt dit gedoogd door de brandweer.

toegankelijkheid:
    • het gebouw is volledig ontoegankelijk voor mindervaliden.

context
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organisatorisch / programma

• de huidige danszaal voldoet niet (gesitueerd in de 
kelder). Zo is er ondermeer geen daglicht en de 
plafondhoogte is te laag.

• huidige slagwerkklas voldoet niet (gesitueerd in 
de kelder). Het lokaal is akoestisch onvoldoende 
gescheiden van de andere leslokalen. Zo kan 
de balletzaal momenteel niet gebruikt worden 
wanneer de slagwerkklas in gebruik is.

• studio / zwarte doos voor Woord (er is vraag 
naar jazz-pop-rock, maar er zijn geen lokalen 
beschikbaar).

• de huidige grote zaal (cinema): 
-voldoet niet voor Woord & Dans. Zo zijn er onder 
andere onvoldoende verlichtingsmogelijkheden. 
-is niet voldoende thermisch geïsoleerd wat 
regelmatig voor warmte-overlast zorgt.

• de huidige muzieklokalen zijn onvoldoende 
akoestisch gescheiden, wat het lesaanbod beperkt.

De voornaamste reden om in het huidig gebouw te 
blijven is de aanwezigheid van de grote zaal, die geschikt 
is om voorstellingen in te geven.
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co n text  -  impres s ies
 
De directie is erg voorzichtig in haar vraagstelling.

    • de huidige muzieklokalen zijn niet voldoende akoestisch gescheiden om het 
aanbod te kunnen uitbreiden.
    • de huidige danszaal voldoet niet en uitwijken naar de nieuwe zaal van het GC 
De Rinck is maar een halve oplossing, vermits deze een polybetonvloerafwerking 
heeft en dus ongeschikt is voor het geven van balletlessen.
    • Het is een gemiste kans om het gemeenschapscentrum De Rinck te verbouwen 
zonder rekening te houden met de noden van de academie. Meer nog, gewijzigde 
bouwplannen van het GC laten de academie bovendien achter met minder lokalen 
dan voorheen. Idealiter was in het GC ook een danszaal (met zwevende vloer) 
voorzien.
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2 .  ontwerpend onderzoek 
scenario 1: de verbouwing

De problemen van het huidige gebouw zijn ook met een 
grondige verbouwing amper op te lossen :

Het toegankelijk maken van het gebouw (nieuwe lift) 
en het aanpassen van de vluchtwegen (verbreden van 
de bestaande trappen) zal met een grote kost gepaard 
gaan die niet in verhouding lijkt te staan tot de huidige 
staat en de bruikbaarheid van het gebouw. Het zal ook 
vereisen dat een gedeelte van de huidige gebruiksruimte 
zal moeten worden opgegeven om hiervoor plaats te 
maken.

De danszaal en het percussielokaal in de kelder kunnen 
onmogelijk verbouwd worden op een manier die de 
huidige problemen met daglichttoetreding, akoestiek 
en plafondhoogte oplost. Er is binnen het bestaande 
gebouw ook geen andere locatie voor te vinden, tenzij 
door de grote zaal op te geven. Hiervoor kan dus enkel 
buiten de site een oplossing gezocht worden.

Ook het akoestisch verbeteren van de scheiding tussen 
de verschillende muzieklokalen (vloeren en wanden) zal 
gepaard gaan met een kost die niet in verhouding staat 
met de staat en leeftijd van de huidige infrastructuur.

scenario 2: verkoop van het huidige gebouw en 
verhuis naar abka

Om eerder vermelde redenen lijkt een verbouwing niet 
opportuun. Het pand is eenvoudigweg niet geschikt 
voor muziekonderwijs, de kosten voor een grondige 
verbouwing zouden quasi even hoog oplopen als voor 
een nieuwbouw. De vraag stelt zich dan ook of een 
verhuis naar een nieuw gebouw op de grote site van de 
academie voor beeldende kunsten Anderlecht vlakbij 
geen interessantere piste is. De combinatie van beide 
academies levert een culturele hotspot op, een creatieve 
hub voor (Nederlandstalige) cultuur met een grote 
uitstraling. Een gedeelde site betekent ook dat sommige 
infrastructuur, zoals een grote zaal voor evenementen, 
voorstellingen en recepties gedeeld kan worden door 
beide academies, een efficiënt gebruik van publieke 
middelen…

Een nieuwbouw op de site van abka biedt ook ruimte 
voor functies die op de huidige locatie niet aanwezig 
zijn : een grote wachtruimte, buitenspeelplaats, 
theaterstudio, extra lokalen etc.
Het uitgewerkt scenario, waarvan plan en raming terug 
te vinden zijn onder het hoofdstuk over de academie 
beeldende kunst, voorziet een danszaal van 130m2, 
een percussielokaal van 90m2, een theaterstudio van 
90m2, 4 klaslokalen van 60m2 en ongeveer 170m2 
administratieve en technische lokalen; samen goed voor 
720 m2 netto / 1000 m2 bruto oppervlakte. 

Op het terrein dat in eigendom is van de gemeente 
Anderlecht zou een nieuwe basisschool een ideale 
sluitsteen vormen van de site, waarbij gedeeld gebruik 
van de klaslokalen extra mogelijkheden biedt voor de 
muziekacademie.

Dit scenario biedt volgens ons de beste toekomstkansen 
voor de muziekacademie.
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A cademi e B ee l d en d e K u ns t en A nder lec ht

Dapperheidsplein 17, 1070 ANDERLECHT 

02-523.03.71

02-523.02.81

info@academieanderlecht.be

http://www.academieanderlecht.be 

Gemeenschapsonderwijs

GO! scholengroep Brussel

Ivo BRYON

schooljaar 2013-2014:

- doorlichtingsverslag (dko)

schooljaar 2017-2018:

- opvolgingsverslag (dko) / gunstig.

bezocht : 25 april, 1 en 26 juni 2018

1 context
 situering 
 lokaalgebruik
 noden / wensen

2 ontwerpend onderzoek
 krijtlijnen
 vlekkenplan
 droombeeld

3 raming

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

NET

BESTUUR

DIRECTIE

INSPECTIE

http://data-onderwijs.vlaanderen.be
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schaal gemeente

1.  c ont ext  -  s i t u er ing

 Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht

1. GO! Basisschool De Kleurdoos, Brussel
2. Centrum voor Volwassenenonderwijs (cvo)

1

2
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gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Vandermaelen 1854
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schaal bouwblok

De Academie voor Beeldende Kunsten situeert zich pal 
in het centrum van Anderlecht, recht tegenover de Sint-
Pieter en Sint-Guidokerk.
De site heeft een enorm interessante ligging met 
grote zichtbaarheid en goede bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer.

De Muziekacademie van Anderlecht (eveneens GO!) ligt 
op wandelafstand > interessante combinatie.

Perceel in eigendom van het GO! .
Centraal, rond binnenkoer (a) : Villa Jules 
Vandenpeereboom, oud minister en verwoed 
verzamelaar.  
Bij diens overlijden werd het pand (en de collectie) per 
legaat aangeboden aan de Staat. In 1977 draagt het 
Ministerie van Openbare Werken het gebouw over aan 
het toenmalige ‘Ministerie van Nederlandse Cultuur’. Zij 
restaureren het pand en laten de Academie haar intrek 
nemen in 1979.

Het braakliggend terrein op de hoek (b) is eigendom 
van de gemeente Anderlecht en de academie mag dit 
gebruiken als parking.

20m

<< hoofdinkom academie
< achterinkom academie

1. GO! Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht
2. GO! Muziekacademie Anderlecht
3. Gemeenschapscentrum De Rinck
4. Sint-Pieter en Sint-Guidokerk
5. MIVB halte Sint-Guido
6. GO! Koninklijk Atheneum Anderlecht
    (beeldende kunsten)

<
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orjaustraat

Jean M
orjaustraat

Sint-Guidostraat

Kapelaansstraat

Instituutstraat

Broekstraat

Erasmusstraat

Gustaaf Vanden Berghestraat

Porse
leinstr

aat

Sylvain Dupuislaan
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luchtfoto 2016 - met in het midden : bouwvalligste deel ASAR (vroegere drukkerij) nog niet afgebroken.
monumenten en industrieel erfgoed met elkaar versmolten.

© bingmaps
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(uit UNLOCKED, 40j academie)  Academie als stad op zichzelf, organisch gegroeid.
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MINNAERT

TOREN

KELDER

ASAR

PEEREBOOM

Benaming gebruikt door de academie, 
als een manier om de weg te vinden op de site.

(kunstschilder Minnaert, eredirecteur)

(drukkerij ASAR (oa. Rijk der Vrouw), 
sloot de boeken in 1991)

In stippellijn :  de recent afgebroken gebouwen (2016)
In volle lijn : de recent genoveerde gebouwen

In stippellijn : de gebouwen die nog gepland zijn 
om afgebroken te worden, een groot deel van de 
zogenaamde ‘Asar’-gebouwen. 
! Een gedeelte hiervan is opgebouwd met stalen spanten 
(aangegeven in het diagramma) met een industriële 
erfgoedwaarde die het zinvol kan maken om deze toch 
te behouden.

In volle lijn : de beschermde monumenten die na afbraak 
van andere delen op de site volledig vrij komen te staan.
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orthofoto 2017, bouwvalligste deel Asar al afgebroken monumenten op site : villa Vandenpeereboom / Yzeren leeuw / conciërgewoning 

© bruciel
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de drie oudste delen van de site, 
alle drie beschermd als monument sinds 2002.

Yzeren leeuw (15e eeuw)

conciërgewoning 
(hoorde bij de afgebroken villa op de site, voor 1890)

villa Vandenpeereboom (1890)

© jo voets

© bruciel© bruciel



21 3C 158  Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - ABKA Anderlecht

grote tuin villa Vandenpeereboom, tot aan Jean Morjaustraat

perceel waar latere Villa Vandenpeereboom op zal 
verrijzen, en aangrenzende Yzeren Leeuw : grote 
achterliggende tuinen. Merk op : hoek is bebouwd 
(dekenaat)

historisch zicht : vanuit tuin Villa Vandenpeereboom 
(pre ASAR)

© bruciel

© bruciel
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ASAR breidt uit en neemt deel van oorspronkelijke tuin in. enkel een klein stuk van de oorspronkelijke tuin rest nog.
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programma’s die 
herbekeken moeten worden 
(afbraak, plaatsgebrek, ...)

programma’s min of meer in orde
(positie en grootte)

polychromie KA : 120m2
(herlocatie)schilderen tekenen HG

schilderen KA

keramiek

schilderen tekenen (sg)
lagere graad, vrije grafiek

fotokunst

hout meubel glas-in-lood KA

textiel KA : 370m2 (herlocatie)

mediakunst, toegepaste grafiek
nu : 240m2 
maar heeft 150m2 extra nodig

steen en beeld KA : 220m2
(herlocatie afbraak)

beeldhouwkunst : 1280m2
(herlocatie afbraak)

café

poly
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c ont ext  -  impres s ies
De site van de academie Beeldende kunsten in 
Anderlecht spreekt - op zijn zachtst gezegd - tot de 
verbeelding. Deze plek heeft altijd al een unieke positie 
binnen het landschap DKO weten in te nemen. Een hoog 
avant-garde gehalte, maar ook de infrastructuur zelf 
bepaalt in hoge mate de eigenheid van deze site.

Van alle bezochtte academies, heeft deze academie 
het meest nood aan extra tijd om te komen tot goede 
basiskrijtlijnen voor de toekomst. Extra studiewerk 
en gesprekken met alle partijen zouden een enorme 
meerwaarde opleveren.

Een case die maatschappelijk erg relevant is. 
Ze kan, mits grondig en doordacht aangepakt, 
uitgroeien tot een symbooldossier, waarin cultuur, 
onderwijs en sociale integratie samenkomen, ìn Brussel.

context  -  noden/wensen
Het sitebezoek bevatte een rondgang met de directie, 
waarbij verschillende problemen werden gemeld 
of aangetoond, met de vraag naar een aanzienlijke 
verbetering of oplossing. 

algemeen 
• graag het aanbod verruimen 2019-2020, maar dan is 

extra atelierruimte nodig. 
• niet gebruikte zones (kelder,..) ontsluiten voor 

academie / publiek / partners.
• werk van de academie meer zichtbaar maken voor 

het publiek, via expositieruimte.
• academie en buurt (of externe partners) beter  op 

elkaar betrekken. immers site met groot potentieel. 
organisch ontmoeten / kruisbestuivingen mogelijk 
maken.

• residentie studio’s (kunstenaars die terplaatse 
inwonen en werk maken).

organisatorisch / programma
(cfr. schema vorige pagina)

• nieuwe plek voor Beeldhouwkunst 
• nieuwe plek voor Steen/Beeld Kunst Ambachten
• nieuwe plek voor Textiel Kunst Ambachten (KA)

want deze zijn nu gehuisvest in verouderd deel van 
ASAR (verwarmingsmoeilijkheden, asbest etc.

• plaatsgebrek bij Mediakunst en Toegepaste grafiek 
(nu in Toren).

• plek voor polychromie niet evident (chemische 
producten in monument).

p l a n n en  /  on dern om en  sta p p en

Inrichtende macht Scholengroep Brussel (GO! ) heeft 
een marktonderzoek opgestart. 

De academiedirectie maakt tegelijkertijd werk van het 
definiëren van de noden van ‘onder uit’ :
- interne rondvraag bij de lesgevers, naar ideale 
omstandigheden om les te kunnen geven.
- oprichten van werkgroep hierrond (september/oktober 
2018) 

In afwachting van een meerjarenplan of extra 
budgetten, blijft het behelpen : tussentijdse oplossingen 
en een aantal proactieve acties, op basis van ‘gezond 
verstand’.
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schilderen / tekenen HG - Toren niv2 (expo)

keramiek Toren niv1 (expo)

ateliers lagere graad /Minnaert (expo)

fotografie / ASAR naast Minnaert (expo)

circulatie Minnaert

schilderen SG / vrije grafiek Minnaert  (expo)

beeldhouwkunst hall ASAR (expo)

polychromie     Peereboom             (expo)

steen / beeld - ASAR (expo)
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expo bij kunstlichtexpo videokunst ongebruikte kelder onder koer (400m2)
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2 .  ontwerpend onderzoek
kri j t l i jnen -  u i tgangspu nten

Inzetten op waardevolle bestaande elementen

Peereboom, de Yzeren Leeuw en de conciërgewoning

! maar ook : 
de bestaande spanten van de Asar-hal beschouwen we 
eveneens als waardevol erfgoed, van het industrieel 
tijdperk.

Zichtbaar maken van  Villa Vandenpeereboom

We willen het monument zo veel mogelijk publiek 
zichtbaar maken. De mooie achtergevels zaten lange 
tijd verborgen achter de fabrieksgebouwen van ASAR.

Ook vanuit de Minnaert blok herstellen we het zicht op 
de Peereboom. 

referentie : kantoor Robbrecht en Daem
© Filip Dujardin
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Parcours: middel tot ontsluiten / semi-publiek maken 
van ABKA.

Hiermee beantwoorden we de vraag van de directie om 
het werk van de academie meer zichtbaar te maken voor 
het grote publiek en de wens om de school meer deel te 
laten worden van de wijkwerking. © bruciel
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uitgangspunten verf i j nen

ontwerpend onderzoek bestaande kelders valoriseren

De ‘kelder’ (zone zonder daglicht) voldoet niet aan de 
DKOnormen en kan enkel ingezet worden voor tijdelijke 
expo’s. Daarom : 

- door middel van twee buitenruimtes op het 
kelderniveau worden de naastliggende zones via grote 
glaspartijen voorzien van daglicht (1 en 2).

- de derde 'lichtvanger' voor de kelder bekomen we 
door het verplaatsen van de cafetaria. De vloer van deze 
ruimte kan dan afgebroken worden waardoor er een 
dubbelhoge ruimte ontstaat. Grote glaspartijen op het 
gelijkvloers brengen op die manier het daglicht tot diep 
in de kelderruimtes (3).

Voorbeeld programmatorische invulling : 
1 : nieuw atelier voor steen & beeld
2 : ‘podium’ : geschikt voor theater, concerten, 
filmvoorstellingen, evenementen, recepties,  tijdelijke 
ateliers,  tentoonstellingsruimtes..
> zeker gradins voorzien in deze kelder.
3 : werkplaats voor artists in residence

(4.) ongebruikt door de academie, maar interessant 
voor derden, want geeft uit op voetpad Gustaaf Vanden 
Berghestraat (licht / bereikbaar).  vb. Bbis etc..

1.(4.)

2.
3.
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>

>

referentie : assemble studio - folly for a fly over

referentie : 
PARCKFARM @International Architecture Biennale Rotterdam

©Filip Dujardin
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nieuwbouw : kern en rand

1/ academie beeldende kunsten : 

- werkplaats : een nieuw volume van drie bouwlagen 
hoog geeft de academie de nodige extra vierkante 
meters atelierruimte en een centraal gelegen cafetaria. 
Door zijn ligging en vorm structureert de werkplaats de 
site. Het gebouw vormt een extra wand rond het plein 
en verlevendigt dit ook, door de mogelijkheid van een 
terras aan het cafetaria.

- kunstenaarshuis : kunstenaars in residentie, die 
willen werken en wonen op de site, krijgen hier een 
verblijfplaats (slaapruimte, sanitaire cel).
Het hoge ranke volume refereert aan de Peereboom 
traptorens.

- werkplaats en kunstenaarshuis vormen de randen 
van een plein. Op dit plein : de te behouden spanten, 
zij zijn een blijvende herinnering aan het industriële 
verleden van de site. Ze bakenen deze multifunctionele 
buitenruimte af, een plein dat het prachtig zicht op de 
Peereboom vrijwaart. 

- aan de andere zijde van de werkplaats : de 'luifel'. 
Deze biedt niet alleen beschutting bij evenementen, hij 
markeert ook de verticale circulatie naar het podium op 
de kelderverdieping (binnen en buiten). De luifel linkt 
met een ruimhartig gebaar de kelderverdieping aan het 
gelijkvloers.

school

overdekking

muziek academie

artiesten woning

ateliers
reftercafetaria

werkplaats

kunstenaarshuis

luifel

muziekacademie
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2/ bijkomend programma : 

oude kadasterplannen tonen duidelijk aan dat de hoek Porseleinstraat / 
Dapperheidsplein vroeger bebouwd was. De site kan op deze hoek een injectie 
van bijkomend programma verdragen. Het is een strategische locatie, pal 
tegenover de kerk, met een eigen inkom aan de straatzijde.

We voorzien twee programma’s die voeling hebben met wat er nu reeds leeft 
en bruist op de ABKA site : 

- Muziekacademie : met dit gebouw vervangen we de verouderde 
infrastructuur aan het Dapperheidsplein. Niet alleen krijgt de academie 
er op deze manier specifieke ruimtes op maat bij (danszaal, percussie, 
theaterstudio), ook het delen van klaslokalen met de naastliggende school 
levert win-wins op. 

- School : we laten in het midden tot welke koepel deze school best behoort 
en of het bij voorkeur basis- of middelbaar onderwijs betreft. Het perceel is 
eigendom van de gemeente Anderlecht, dus gemeentelijk onderwijs is een 
optie. Vaststaand feit : dit is een unieke kans om een nieuwbouw school te 
realiseren die van meetaf aan rekening houdt met de noden van een DKO 
infrastructuur.

Opgelet : er is een bestemmingswijziging nodig (woonzone > collectief 
belang) en de sfeer van de historische Porseleinstraat vraagt een gepaste 
stedenbouwkundige invulling ‘op maat’  (vb. : max. 2 bouwlagen en zadeldak). 
Verder te verfijnen.
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parcours & ontmoeting

Een meanderend pad doorkruist het bebost 
hoekperceel, dat zo zijn rol als buurtpark waarmaakt.

Het semi-publiek parcours doorheen de site (‘s nachts 
afsluitbaar) takt via drie toegangen aan op de buurt :

1/ de bestaande inkompoort tegenover de kerk
2/ een nieuwe opening in de bestaande tuinmuur aan het 
park
3/ de huidige poort kant Jean Morjaustraat, te 
combineren met een beglaasde exporuimte (op de 
plaats van het huidig vergaderlokaal en de opslagstrook)

Dit parcours wordt opgeladen door een aantal plekken 
die uitnodigen tot samenkomen : 
- e: exporuimtes (Toren, koer Peereboom)
- c : cafetaria
- k : kunstenaarshuis, gelijkvloers
- plein en luifel
- buurtpark

1.

c.

e.

e.

e.

k.

2.

3.

pleinsnede AA : cafetaria luifel en expo

A

A
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ontmoeting & evenement

- open plekken op de site, die geen welomschreven 
functie hebben, laten verschillende invullingen 
toe. Ze kunnen flexibel ingezet worden. Er kunnen 
publieke evenementen georganiseerd worden, maar 
ook (tijdelijke) expo's, uitingen van samenwerkingen 
tussen de verschillende scholen op het terrein, 
ontmoetingen (al dan niet formeel), ... 
Bv. Peereboomdrinks, De Koer, ...

- de te behouden spanten kunnen d.m.v.  een 
textieldoek tijdelijk overdekt worden en zo 
beschutting bieden tegen regen en/of  zon.

- de 'luifel' (overdekte schoolspeelplaats) krijgt 
riante afmetingen waardoor deze -met een ruime 
buitentrap- een vanzelfsprekende verbinding 
vormt tussen gelijkvloers en verzonken ruimtes. De 
overmaat van de buitentrap maakt dat deze meer 
aanvoelt als een ontmoetingsruimte dan als louter 
circulatiezone.

snede BB : naar gelang het gekozen parcours / de gecreëerde doorzichten, 
komen kunstenaars in residentie, studenten en publiek met elkaar in contact.

Guinguette BIM - piovene fabi

B

B
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wandeling rond het bouwblok

hoofdinkom
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referentie : abdij Keizersberg Leuven
pad klimt omhoog tussen het groen

klim naar toekomstige 
Peereboom poort

achterinkom
(uit te werken als passage langs expo )
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noden /  wensen

café

polychromie KA : 120m2
(herlocatie)

textiel KA : 370m2 (herlocatie)

mediakunst, toegepaste grafiek
nu : 240m2 
maar heeft 150m2 extra nodig

steen en beeld KA : 220m2
(herlocatie afbraak)

beeldhouwkunst : 1280m2
(herlocatie afbraak)
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her locat ie  of  aanvul lend 
academisch programma

textiel KA : 370m2
centraal op site : cafetaria / ontmoetingsruimte

mediakunst, toegepaste grafiek : uitbreiding 
(2 bouwlagen, intern verbonden via trap)

steen en beeld KA : 220m2 
(aangrenzend nog voldoende ruimte 
voor afzuigzones etc.)

beeldhouwkunst : 1280m2

residentie
studio’s
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Tal van (potentieel) geïnteresseerde partners staan te popelen 
om samen een mooi verhaal te schrijven op de site van ABKA in 
Anderlecht :

- zinnema
- the pigeons project / la pigeonnière (participatief theater)
- gc de rinck / gemeente anderlecht  : de koer
- vzw toestand / biestebroek bis
- vzw den diepen boomgaard
...

scholen : 
- muziekacademie Anderlecht
- HISK hoger instituut schone kunsten  (postacademisch)
- Atheneum Anderlecht (kunsthumaniora)
...
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ontwerpend onderzoek

bestaand
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ontwerpend onderzoek

voorstel  in  contex t
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ABKA : behoud bestaande kwaliteiten
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ABKA : gedeelde zaal en patio voor recepties en voorstellingen
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3.  raming 

Zoals aan het begin van de studie vermeld, werd elke 
academie bestudeerd via ontwerpend onderzoek.
Meerdere scenario’s werden getoetst aan verschillende 
randvoorwaarden en resulteerden uiteindelijk in een 
mogelijk ontwerp per academie. De raming die volgt 
moet ook in die zin begrepen worden : een eerste 
investeringstabel als doorrekening van het geleverde 
ontwerpend onderzoek. 

Laat deze voorstellen dus eerder het startpunt zijn 
van een bijkomend gesprek of verdere gezamenlijke 
denkoefeningen, dan een vaststaand ontwerp. 

Raming : er werden inschattingen gemaakt voor 
afbraak, renovatie- en nieuwbouwkosten. Vermits voor 
de meeste projecten (zeker voor verbouwingsprojecten) 
nog veel onbekende factoren meespelen, spreekt het 
voor zich dat dit eerste, indicatieve budgetten zijn, die 
in een volgende fase meer gedetailleerd uitgewerkt 
moeten worden.

• e leidraad voor de inschattingen is de financiële 
norm van AGION, die  1.403,44 € voorziet per bruto 
m2 gerealiseerde nieuwbouw, en 1.377,93 € per m2 
voor grondige verbouwingswerken (index juli 2018).

• Voor sommige verbouwingsprojecten werd niet 
geraamd per m2, maar per ingreep. In die gevallen 
werd nog een factor voor onvoorziene kosten 
ingerekend.

Om tot een realistische inschatting van de nodige 
investeringen te komen werden de bouwkosten 
verhoogd met studiekosten, omgevingsaanleg, eerste 
uitrusting, BTW… :
• De omgevingsaanleg omvat open en overdekte 

speelplaats, fietsenberging en groenaanleg. e kost 
van de omgevingsaanleg werd berekend als 10% 
van de directe bouwkost.

• De kost van de eerste uitrusting van de gebouwen 
werd berekend als 12% van de directe bouwkost.

• e kost van de voorbereidingswerken (afbraak, 
bodemvervuiling, asbestverwijdering, 
nutsvoorzieningen etc.) werd berekend als 3% van 
de directe bouwkost.

• De overige projectkosten tijdens de ontwerp– 
en bouwfase (ereloon architect, studiebureaus, 
verzekeringskosten, asbestinventaris, 
grondsonderingen) werden berekend als 20% van de 
directe bouwkost.

De bouwkost van basisscholen dagonderwijs werd niet 
doorgerekend in de investeringstabel, vermits deze niet 
tot dit Infrastructuurplan DKO behoren. 

inkomsten
Voor sommige scenario’s zijn er te verwachten 
inkomsten door de verkoop van minder geschikt 
patrimonium. Deze inkomsten zijn echter moeilijk 
in te schatten en vallen buiten onze expertise. Deze 
inschattingen zijn dus met de spreekwoordelijke ‘korrel 
zout’ te nemen.

monumenten
• Voor het restaureren van monumenten in het 

Brussels Gewest kunnen subsidies ontvangen 
worden. Vooronderzoek wordt altijd gesubsidieerd 
aan 80% van de voor subsidie toegelaten uitgaven, 
zowel voor openbare als particuliere begunstigden. 

• Voor de andere handelingen en werken bedraagt 
het percentage 80% voor openbare begunstigden.
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Renovatie 

Uitgraving

Nieuwe school (excl.)

Afbraak

Nieuwe muziekacademie

Nieuwbouw incl.

KLEUR CODE

Renovatie atelier 
Renovatie monumenten

School

perceelsgrootte    1810 m²
(niet opgenomen in raming)

hoofdgebouw 

luifel 
  +0:   300 m² 

+2: 120 m²
+1: 650 m²

  +0: 650 m²

new building 
+2: 150 m²
+1: 295 m²

  +0: 560 m²

Muziekacademie 
(afzonderlijke raming)

nieuwbouw 
  +2: 475 m² 

+1: 475 m²
+0: 475 m²

Cafeteria / Ateliers

nieuwbouw 
  +2: 80 m² 

+1: 80 m²
+0: 80 m²

 -1: 100 m²

 -1: 80 m²

Artiestenwoningen

totale uitgravingen 
  2.576 m³

renovatie 
  435 m²

Kelder

nieuwbouw 
  +0: 210 m² 

Expo

renovatie 
  +0: 140 m² 

Expo

renovatie monumenten 
  +2: 300 m² 

+1: 650 m²
+0: 445 m²

De Perenboom

 -1: 150 m²

renovatie atelier 
  910 m²

Peereboom

nieuwbouw
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Anderlecht	ABKA	
ATELIERS opp totale	prijs

-1 +0 +1 +2 €

AFBRAAK 120 2.675 355 355 3.505 50 175.250

UITGRAVING	patio’s 2.576 25 64.400

RENOVATIE	theater*	&	expo 435 140 575 1.380 793.500

RENOVATIE	ateliers 910 910 800 728.000

NIEUWBOUW	ateliers 100 475 475 475 1.525 1.410 2.150.250

NIEUWBOUW	expo 210 210 1.410 296.100
*	gedeeld	gebruik	met	academie	MWD subtotaal	bouwkost: 4.207.500

omgevingsaanleg 10,00% 420.750
eerste	uitrusting 12,00% 504.900
voorbereidingswerken 3,00% 126.225
projectkosten 20,00% 841.500

BTW	bouwkosten 6,00% 315.563
BTW	projectkosten 21,00% 176.715

TOTAAL: €	6.593.153

TWEEDE	FASE opp totale	prijs
-1 +0 +1 +2 €

RENOVATIE	MONUMENT 0 445 650 300 1.395 1.800 2.511.000

voorbereidingswerken 3,00% 75.330
projectkosten 20,00% 502.200

BTW	bouwkosten 6,00% 155.180
BTW	projectkosten 21,00% 105.462

subtotaal: 3.349.172
subsidies	werken	renovatie	monument	:	80%	voor	openbare	begunstigden -2.069.064

subsidies	voorafgaande	studies	renovatie	monument:	80%	van	de	toegelaten	uitgaven -401.760
TOTAAL: €	878.348

EP	/	m2

m2 €/m2

m3

EP	/	m2

m2 €/m2
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TIE opp totale	prijs
-1 +0 +1 +2 €

NIEUWBOUW	artists	in	res. 80 80 80 80 320 1.410 451.200

voorbereidingswerken 3,00% 13.536
projectkosten 20,00% 90.240

BTW	bouwkosten 6,00% 27.884
BTW	projectkosten 21,00% 18.950

TOTAAL: €	6 1.811

IEKA ADE IE opp totale	prijs
-1 +0 +1 +2 €

NIEUWBOUW	academie 560 295 150 1.005 1.410 1.417.050

OOL* 650 650 120 1.420 1.410 0
subtotaal	bouwkost: 1.417.050

	*	bouwkost	school	niet	meegerekend	in	projectkost

omgevingsaanleg 10,00% 141.705
eerste	uitrusting 12,00% 170.046
voorbereidingswerken 3,00% 42.512
projectkosten 20,00% 283.410

BTW	bouwkosten 6,00% 106.279
BTW	projectkosten 21,00% 59.516

subtotaal: €	2.220.517
-	opbrengst	verkoop	academiegebouw,	geschatte	verkoopsprijs	880	 	1130	€/m2 -906.400

TOTAAL: €	1.314.117

EP	/	m2

m2 €/m2

EP	/	m2

m2 €/m2
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bezocht : 29 maart, 16 april en 3 augustus 2018

1 context

 situering 

 lokaalgebruik

 noden / wensen

2 ontwerpend onderzoek

 scenario’s

 scenario bib

  krijtlijnen / vlekkenplan / droombeeld

 scenario plein

  krijtlijnen / vlekkenplan / droombeeld

3 raming

Academie Muziek Woord S t-Agatha-Berchem

Koning Boudewijnplein 3,

1082 SINT-AGATHA-BERCHEM

02-465.16.05

academiesab@gmail.com

http://www.academiesab.be  

Officieel gesubsidieerd onderwijs

Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem

Wietze MINNE 
schooljaar 2014-2015:
- opvolgingsverslag BVH (dko) - gunstig.
schooljaar 2012-2013:
- opvolgingsverslag (dko)
schooljaar 2010-2011:
- verslag BVH (dko)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichtingsverslag (dko)

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

NET

BESTUUR

DIRECTIE

INSPECTIE

http://data-onderwijs.vlaanderen.be
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schaal gemeente

1.  c ont ext  -  s i t u er ing

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord

Oude Sint-Agathakerk

Gemeenschapscentrum De Kroon 

Feestzaal

Openbare Bibliotheek Sint-Agatha Berchem

1. Institut Alexandre Herlin 

2. Gem. Basisschool De Regenboog (Zellik, Asse)

site oud gemeentehuis (Groot Bijgaarden, Dilbeek)

2

1
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gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Vandermaelen 1854
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orthophoto 2017

^ ^ 

woongebied residentieel

typisch woongebied

gemengd

collectief belang
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schaal bouwblok

bereikbaarheid : goed, pal in centrum

zichtbaarheid : uitstekend

inkom op hoek van gebouw, met trappenpartij die bijna 

uitsluitend gebruikt wordt om academie te bereiken 

(vroegere hoofdinkom jongensschool)

20m

<< inkom academie NL

< inkom GBS NL

<< inkom academie FR

< inkom GBS FR

1. Academie voor Muziek en Woord

2. Académie de Musique, de la Danse et des Arts de la 

Parole

3. École communale primaire Les Glycines

4. Gemeentelijke Basischool De Knapzak

5. Franstalige Bibliotheek van Sint-Agatha-Berchem

(verhuist weldra)

6. Crèche Les Sauterelles (FR)

7. MIVB halte Schweitzer

a/ St Moulin park

b/ Espace Jeunesse

Dokter

Kerkstraat

Koning Albertlaan

Gentsesteenweg
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Victor Gunsgaarde

Dokter Schweitzerplein
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c ont ext  -  lokaalgebru ik

NL basisschool

FR basisschool

Directie

verdieping -1

verdieping +0

verdieping +1

Exclusief gebruik
Samengebruik

47.5 m2

 819 m2Samengebruik
Bibliotheek 452 m2

1. refter 

2. turnzaal 

3. theaterzaal

ter info :

4. Franstalige bibliotheek (gaat verhuizen)

1.

2.

3.

4.
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© academie St A Berchem

© academie St A Berchem © academie St A Berchem
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co n text  -  n o de n /we n sen

Buiten de hoofdvestigingsplaats en andere vestigingsplaatsen in St Agatha Berchem heeft de 

academie ook vestigingsplaatsen in Dilbeek (Groot Bijgaarden) en Asse (Zellik). Op deze twee  

laatste vestigingsplaatsen volgen een 350 tal leerlingen les.  Wanneer deze samenwerkingen 

op de helling zouden komen te staan, is het niet duidelijk waar deze leerlingen een plek zouden 

kunnen vinden op het grondgebied van St Agatha Berchem. De groeimogelijkheden op de 

hoofdvestigingsplaats aan het Koning Boudewijnplein zijn immers beperkt in oppervlakte.

 

Het sitebezoek aan de hoofdvestigingsplaats bevatte een rondgang met de directie, waarbij 

verschillende problemen werden gemeld of aangetoond, met de vraag naar een aanzienlijke 

verbetering of oplossing. 

normering en wetgeving 
• gebouw is moeilijk toegankelijk voor mindervaliden (met uitzondering van de theaterzaal). 

Noot : we merken op dat toegankelijkheid voor mindervaliden slecht scoort in àlle academies, 

dus niet speci ek oor deze academie in het bijzonder

organisatorisch / programma
De academie is erg in trek en heeft te kampen met een groot lokalentekort (sedert geruime tijd). De 

hoofdvestiging op het Koning Boudewijnplein zou op zijn minst aangevuld moeten worden met :

• 5 à 6 ‘normale klassen’ 60 à 65 m2 (voor AMV / initiatie / AMC),  

in exclusief gebruik : inrichting en tijdsbezetting zelf te bepalen. 

• 1 ruimer lokaal 100 à 120m2 :  

samenspel / woord / slagwerk / ensembles / optredens

• de bovenvermelde oppervlaktes (500m2 netto totaal) betekenen dus enkel een optimalisatie 

voor de hoofdvestigingsplaats en houden geen rekening met eventuele instroom van leerlingen 

van andere vestigingsplaatsen. Voor een substantiële capaciteitsuitbreiding is op de site van het 

Koning Boudewijnplein geen plaats.

We vroegen aan de Schepen van Nederlandstalig onderwijs en het Departementshoofd opvoeding 

en vrije tijd (vergadering 18 juni 2018) of er elders  in de gemeente patrimonium ter beschikking 

komt dat interessant kan zijn voor de uitbouw van de academie, het antwoord was negatief.
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co n text  -  i m press i es

• een volledige verhuis is niet aan de orde. 

(hoofdvestigingsplaats op een goede centrale ligging in de gemeente)

• exclusief gebruik van theaterzaaltje als grote troef.

• naast noden en wensen m.b.t. leslokalen, is ons inziens ook een vergroting van de 

exclusieve ruimtes voor directie, secretariaat en onthaal noodzakelijk.

• zeer gemotiveerd team, ‘hands on’,  

goede hoop op snelle vooruitgang mogelijke dossiers.
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2 .  ontwerpend onderzoek

ver schi l lend e scenar io ’s

niet gebruikte zones binnen gebouw : dak

- te lage bruikbare hoogte onder het dakschild 

> ophoging nodig (vergunning)

- draagkracht bestaande vloer en dak ?

- te groot  2200 m2 (vertaalt zich in kostprijs ! )

- subsidies isolatie zoldervloer terug te betalen

- zoldervloer op +10m 

> strengere brandweernorm middelhoogbouw

- wer nrichting niet e ident school in gebruik
- niet grondgebonden = minder interessant

extra volume toevoegen op schoolsite ?

speelplaats is reeds krap voor 700 leerlingen ! zoveel 

mogelijk vrijwaren.

daarom volume bovenop refter ? (580m2)

+ ‘neutraal terrein’ NL / FR

+ rechtstreekse toegang denkbaar naar het park

- draagkracht structuur  ona ankelijke constructie 
- blokkering daklichten refter

-  wer nrichting niet e ident school in gebruik
- niet grondgebonden = minder interessant
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opportuniteit : andere kop is onbebouwd.
+ intern gemakkelijker te verbinden +1 (gang i.p.v. toilet)

+ dichterbij toneelklas (en secretariaat Ac. NL)

+ eigen identiteit academie

park : 

preventiedienst is recent verhuisd, gebouw werd ‘espace 

jeunesse’. Maar de voorzijde hiervan is afgekeerd tov. de 

straat  (het gebouw diende vroeger als paardenstal) 

> straatzone is onderbenut.

win win gemeente : academie(s) én jeugd laden het park 

op, dmv. creatie van een nieuw voorplein.

aanpalend leeg pand : FR bib (verhuisdatum ?)

+ princiepsakkoord college, mits voor beide academies inzetbaar

+ grondgebonden,grenzend aan park

+ doorsteek vanuit school (relevant mits switch NL / FR)

+ eigen identiteit academie(s)

renovatie ? 

- 250 hoogte = zeer laag > vloeren openbreken  (kostprijs !)

a raak  nieuwbouw   mogelijkheid tot lokalen op maat  

   + toegankelijkheid in orde     
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2 .  ontwerpend onderzoek

2a.  kr i j t l i jnen scenar io  b ib

De nadelen van een zachte verbouwing wegen niet op 

tegen de voordelen van een grondige verbouwing.

 

- te lage plafonds van de huidige achterbouw.

- structurele vochtproblemen in de gelijkvloerse 

verdieping van de achterbouw.

- charme van bestaande voorgevel werd tenietgedaan bij 

de verbouwing tot bib.

- bij de verbouwing tot bib leidde de herwerking van de 

bestaande schoolgevel tot een onduidelijk onderscheid 

tussen school  bib

Een grondige verbouwing:

- hoogte van de achterbouw sluit aan bij de hoogte van het 

bestaande schoolgebouw.

- de bestaande footprint blijft behouden: geen verlies van 

parkzone.

- een vernieuwde voorgevel geeft dit voormalig deel van de 

basisschool zijn eigenheid i.p.v. de huidige onduidelijke tweedeling.

- door een reorganisatie kan er ook aangekoppeld worden op de 

circulatie van de basisschool met dubbel gebruik van de traphal van 

basisschool.
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- mogelijkheid tot volledig optimaliseren en gebruik maken van het 

prachtige parkzicht.

- inkom aan straatzijde  benadrukt de ona ankelijkheid an de 
academie en verhoogt de toegankelijkheid en zichtbaarheid.

hoogte 5m hoogte 2,5m 

weetje : bib FR was de oorspronkelijke kindertuin.

> daarom bouwfysisch verweven met de school.

© bruciel
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v oorstel  i n  c on te xt
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ADMINISTRATIE

ONDERWIJS

THEATER

VOORZIENINGEN
WC 

Directie

Theater

Secretariaat

Leslokaal

30 m²

15 m²

90 m² 

15 m²

4 x 60 m²

De stippenlijn in het schema geeft de extra oppervlakte weer 

nodig om bovenstaande netto oppervlaktes om te zetten naar 

een bruto oppervlakte. (buitenmuren, technische kokers, 

circulatie, berging, buitenruimte,... )

scenar io  b ib  :  v lek kenplan

0

1
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Academie Muziek Woord St Agatha Berchem : 

werken binnen het bestaande
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2 .  ontwerpend onderzoek

2b.  kr i j t l i jnen scenar io  p le in

aanbouw kop basisschool

- footprint aanbouw wordt bepaald door de 

noodzakelijke doorgang voor de brandweerdiensten.

stedenbouwkundige integratie + pleinvorming

- hoogte kroonlijst wordt bepaald door bestaand 

gebouw van de basisschool.

- voorbouwlijn idem als bestaande basisschool.

- door het a ouwen  an de kop an het basisschool-
gebouw en dit volume te richten naar de open plek voor 

de jeugdlokalen (Espace Jeunesse) ontstaat een plein. 

Ons voorstel is om dit te versterken (openwerken 

jeugdlokalen naar het plein / academie richten op dit 

plein) en zo een meerwaarde te creëren, niet alleen 

voor de jeugdwerking en de academie, maar ook op 

wijkniveau.

aansluiting bestaande circulatie

- circulatiezone vormt de koppeling tussen bestaand en 

nieuwbouw.

- een lift in de academie kan ook dienen voor de 

ontsluiting van de basisschool voor mindervaliden 

(winwin).
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bestemmingswijziging ? 

woongebied > collectief belang

Dit scenario werd tijdens onderzoek reeds voorgelegd 

aan stedenbouw, er zijn geen noemenswaardige 

problemen te verwachten.

© googlemaps
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v oorstel  i n  c on te xt
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ADMINISTRATIE

ONDERWIJS

THEATER

VOORZIENINGEN
WC 

Directie

Theater

Secretariaat

Leslokaal

30 m²

15 m²

90 m² 

15 m²

15 m²

4 x 60 m²

Leraarslokaal

De stippenlijn in het schema geeft de extra oppervlakte weer 

nodig om bovenstaande netto oppervlaktes om te zetten naar 

een bruto oppervlakte. (buitenmuren, technische kokers, 

circulatie, berging, buitenruimte,... )

scenar io  p le in  :  v lek kenplan

0

1

2
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Academie Muziek Woord St Agatha Berchem : 

jeugdhuis, academie, basisschool en gemeente : partners op lange termijn



21 3C214  Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - St Agatha Berchem MW

3 .  raming

Zoals aan het begin van de studie vermeld, werd elke 
academie bestudeerd via ontwerpend onderzoek.
Meerdere scenario’s werden getoetst aan verschillende 
randvoorwaarden en resulteerden uiteindelijk in een 
mogelijk ontwerp per academie. De raming die volgt 
moet ook in die zin begrepen worden : een eerste 
investeringstabel als doorrekening van het geleverde 
ontwerpend onderzoek. 

Laat deze voorstellen dus eerder het startpunt zijn 
van een bijkomend gesprek of verdere gezamenlijke 
denkoefeningen, dan een vaststaand ontwerp. 

Raming : er werden inschattingen gemaakt voor 
a raak  reno atie- en nieuwbouwkosten  Vermits oor 
de meeste projecten (zeker voor verbouwingsprojecten) 
nog veel onbekende factoren meespelen, spreekt het 
voor zich dat dit eerste, indicatieve budgetten zijn, die 
in een volgende fase meer gedetailleerd uitgewerkt 
moeten worden.

• De leidraad oor de inschattingen is de nanci le 
norm van AGION, die  1.403,44 € voorziet per bruto 
m2 gerealiseerde nieuwbouw, en 1.377,93 € per m2 
voor grondige verbouwingswerken (index juli 2018).

• Voor sommige erbouwingsprojecten werd niet 
geraamd per m2, maar per ingreep. In die gevallen 
werd nog een factor voor onvoorziene kosten 
ingerekend.

Om tot een realistische inschatting van de nodige 
investeringen te komen werden de bouwkosten 
verhoogd met studiekosten, omgevingsaanleg, eerste 
uitrusting, BTW… :
• De omgevingsaanleg omvat open en overdekte 

speelplaats  etsenberging en groenaanleg  De kost 
van de omgevingsaanleg werd berekend als 10% 
van de directe bouwkost.

• De kost van de eerste uitrusting van de gebouwen 
werd berekend als 12% van de directe bouwkost.

• De kost an de oorbereidingswerken a raak  
bodemvervuiling, asbestverwijdering, 
nutsvoorzieningen etc.) werd berekend als 3% van 
de directe bouwkost.

• De overige projectkosten tijdens de ontwerp– 
en bouwfase (ereloon architect, studiebureaus, 
verzekeringskosten, asbestinventaris, 
grondsonderingen) werden berekend als 20% van de 
directe bouwkost.

De bouwkost van basisscholen dagonderwijs werd niet 
doorgerekend in de investeringstabel, vermits deze niet 
tot dit Infrastructuurplan DKO behoren. 

inkomsten
Voor sommige scenario s zijn er te erwachten 
inkomsten door de verkoop van minder geschikt 
patrimonium. Deze inkomsten zijn echter moeilijk 
in te schatten en vallen buiten onze expertise. Deze 
inschattingen zijn dus met de spreekwoordelijke ‘korrel 
zout’ te nemen.

monumenten
• Voor het restaureren an monumenten in het 

Brussels Gewest kunnen subsidies ontvangen 
worden  Vooronderzoek wordt altijd gesubsidieerd 
aan 80% van de voor subsidie toegelaten uitgaven, 
zowel voor openbare als particuliere begunstigden. 

• Voor de andere handelingen en werken bedraagt 
het percentage 80% voor openbare begunstigden.
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SINT	AGATHA	BERCHEM
SCENARIO	BIB opp totale	prijs

+0 +1 €

AFBRAAK 130 130 260 50 13.000

RENOVATIE 160 160 1.380 220.800

NIEUWBOUW 130 130 260 1.410 366.600
subtotaal	bouwkosten: 600.400

omgevingsaanleg 10,00% 60.040
eerste	uitrusting 12,00% 72.048
voorbereidingswerken 3,00% 18.012
projectkosten 20,00% 120.080

BTW	bouwkosten 6,00% 45.030
BTW	projectkosten 21,00% 25.217

TOTAAL: €	940.827

EP	/	m2

m2 €/m2

SINT	AGATHA	BERCHEM
SCENARIO	NIEUW opp totale	prijs

+0 +1 +2 €

NIEUWBOUW 180 180 180 540 1.410 761.400
subtotaal	bouwkost: 761.400

omgevingsaanleg 10,00% 76.140
eerste	uitrusting 12,00% 91.368
voorbereidingswerken 3,00% 22.842
projectkosten 20,00% 152.280

BTW	bouwkosten 6,00% 57.105
BTW	projectkosten 21,00% 31.979

TOTAAL: €	1.193.114

EP	/	m2

m2 €/m2

PLEIN
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Je t s e  A c a d e m i e   Muziek Woord Dans

Wilgstraat 1, 1090 JETTE 

02-426.72.94

02-426.25.84

secretariaat@jetseacademie.be

http://www.jetseacademie.be

Officieel gesubsidieerd onderwijs

Gemeentebestuur van Jette

Hans FRANÇOIS - Katelijne LANNEAU
schooljaar 2017-2018:
- doorlichtingsverslag (dko)
! ongunstig advies BVH

bezocht : 27 april en 3 juli 2018

1 context

 situering 

 lokaalgebruik

 noden / wensen

2 ontwerpend onderzoek

 volumestudies

 krijtlijnen 

 vlekkenplan 

 droombeeld

3 raming

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

NET

BESTUUR

DIRECTIE

INSPECTIE

http://data-onderwijs.vlaanderen.be
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schaal gemeente

1.  c ont ext  -  s i t u er ing

Jetse Academie voor Muziek, Woord en Dans 

Sint-Pieterskerk

Heilige Clarakerk

Gemeenschapscentrum Essegem

1. Gem.basisschool Poelbos

2. Basisschool Heilig Hart Jette

3. L’arbre de Vie vzw

4. Sint-Pieterscollege Jette

5. Technisch Atheneum Jette

6. Gem. basisschool Jaques Brel (FR)

7. Gem. basisschool Notre-Dame de Louvre (FR)

Gem. Bibliotheek Ganshoren

2

3

4

5

1

6

7
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gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Vandermaelen 1854

©
B

ru
G

IS
®

  1
:4

0
0

0

orthophoto 2017

^ ^ 

woongebied residentieel

typisch woongebied

gemengd

collectief belang



21 3C 220  Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - Jette MWD

schaal bouwblok

20m

<< inkom academie en basisschool

1. Jetse Academie voor Muziek, Woord en Dans

2. Gemeentelijke basisschool Van Asbroeck

3. Gemeentelijke Kleuterschool Van Asbroeck

4. Ecole Primaire communale Van Asbroeck

5. Ecole Maternelle communale Van Asbroeck

6. Prégardiennat Boule et Bill
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ACADEMIE
Exclusief gebruik

Samengebruik

47.5 m2

 819 m2

NL basisschool

kinderdagverblijf

FR basisschool

20.70 * 11.60m

Directie

verdieping +0.5

verdieping +1

verdieping +0

verdieping +2

abc

c ont ext  -  lokaalgebru ik
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co n text  -  n o de n /we n sen

Het sitebezoek bevatte een rondgang met de directie, 

waarbij verschillende problemen werden gemeld of 

aangetoond, met de vraag naar een aanzienlijke verbetering of 

oplossing. 

bouwtechnisch / akoestisch
• sportzaal : akoestiek is barslecht

• sportzaal : dansmatten op de vloer krullen op 

• sportzaal : splinters in vloer

• akoestiek/ventilatie/verlichting percussielokaal is slecht

urgentie

zeer urgent !

- academie kreeg een ongunstig advies voor de 

erkenningsvoorwaarde ‘bewoonbaarheid, veiligheid en 

hygiëne’, 02 maart 2018.

- inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van 

erkenning van de academie op te starten.

- tijdens ons gesprek met de schepen van Nederlandstalig 

onderwijs (11 juni 2018), blijkt dat een verbeteringsplan 

opgemaakt wordt door de architecten van de gemeente.

organisatorisch / programma

- op dit moment wordt er tussen de lessen door gewacht in de 

gangen van de school en dit hindert de muzieklessen die dan 

nog lopen. Er zou dus een afzondelijke wachtruimte moeten 

komen, zodat sociaal contact tussen de leerlingen buiten de 

les mogelijk is, zonder de lessen te storen.

- nood aan lokalen met exclusief gebruik : 

• percussielokaal van 90m2  

(gelijkvloers of bereikbaar met een grote lift)

• pop/jazz-lokaal van 70m2

• lokaal voor repetities grote ensembles, lessen woord, … 

(90m2)

• auditorium/concert-/theaterruimte voor circa 100 man 

publiek (circa 100m2)

• danszaal van 90m2 volgens de vigerende normeringen 

(aangrenzende kleedruimtes, hoogte 3,5 m..)

• enkele kleinere leslokalen muziek (vb. voor extra aanbod 

oude muziek met klavecimbel)

• opbergruimte 40m2

plannen /  ondernomen stappen

Er is sprake van een nieuwbouw die door de gemeente 

zou gebouwd worden op de plaats van de huidige 

kleuterschoolpaviljoenen. Deze nieuwbouw zou gedeeld 

gebruikt worden door zowel de nederlandstalige academie 

als de twee kleuterscholen (ter vervanging van de bestaande 

paviljoenen) en de twee basisscholen (deze delen dan een 

refter - nu afwezig op de site). 

Vraag : 

rest er dan nog voldoende plaats voor de academie zelf ?

Status : 

princiepsakkoord van het college om te bouwen tegen 2024.

verhuis i.p.v. nieuwbouw ?

Enkele opties tot herlocatie van de hoofdvestiging werden 

reeds bekeken in een vorig stadium : 

-de St-Jozefkerk in de Rémy Soetensstraat in Jette. 
-industriële site aan de metrohalte Belgica.

Na het gesprek met de schepen bleek dat deze pistes niet 

meer kunnen bewandeld worden. De kerk zou omgevormd 

worden tot een theaterruimte (400p. zittend) en de site aan 

Belgica is eerder geschikt voor vzw’s (enorme ruimtes in een 

zone met weinig sociale controle).
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op  maat

We brengen ter herinnering het voorstel uit november 

2016 onder de aandacht. Op vraag van de vorige directie 

werkte ABC (Art Basics for Children vzw) een voorstel uit 

om een niet gebruikte ruimte op het gelijkvloers om te 

vormen tot een multi inzetbaar lokaal :

podium / berging / kitchenette / vergaderlokaal / 

tentoonstellingsruimte.

(zie code abc op pagina ‘context-lokaalgebruik’)

Met kleine ingrepen op maat zoals deze, kan de 

dagdagelijkse werking fel verbeterd worden.

stoelen
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co n text  -  i m press i es

Het is niet duidelijk òf en op welke termijn de nieuwbouw door de gemeente er zou 

komen. De geplande vierkante meters lijken te klein om volledig in de behoeften van de 

academie te voorzien (zie schema verderop).

De gevraagde bijkomende infrastructuur geeft blijk van een toekomstvisie waarin 

-letterlijk en figuurlijk- ruimte kan zijn voor de huidige groei die de academie doormaakt.

Opmerking : de directie vergeet lokalen voor zichzelf. 

Nu beschikt ze over een zeer kleine ruimte die enkel via de leraarskamer te betreden valt 

(dus niet rechtstreeks toegankelijk via de gang). 

We voegen daarom een minimum aan administratieve lokalen bijkomend toe aan de 

programmadefinitie.
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2 .  ontwerpend onderzoek

v ol um estudi es

NL leslokalen: 1000 m2

FR kleuterschool: 500 m2

Refter: 500 m2

NL kleuterschool: 500 m2

Speelplaats: 800 m2

Academie: 500 m2

FR kleuterschool: 583 m2

Bestaande toestand

Eerste voorstel

efinitief voorstel

Speelplaats: 1140 m2

NL kleuterschool: 550 m2

Academie: 870 m2

NL leslokalen: 400 m2

Kleuterscholen: 400+400 m2

Refter: 400 m2

Speelplaats: 870 m2

Speelplaats: 695 m2

Academie
Refter

Kleuterschool

Leslokalen

voorstel Gemeente

bestaande toestand

voorstel onderzoeksteam

Voorstel Gemeente :

academie krijgt 500m2 ter beschikking op eerste 

verdieping, naast refter (voor NL en FR school).

(gelijkvloers kleuterklas en niv 2 capaciteitsuitbreiding 

NL basisschool).

De voorziene oppervlakte voor de academie (500m2) is 

erg beperkt voor de geplande activiteiten. 

In dit ‘sandwich’ voorstel blijft de academie gebonden 

aan de school en is een onafhankelijke werking niet 
gegarandeerd. 

De voorstellen ter verbetering van de infrastructuur voor 

de Brusselse academies zouden moeten streven naar 

een onafhankelijke werking, een minimum aan exclusief 
te gebruiken lokalen en het aanreiken van een eigen 

gezicht. 

Voorstel onderzoeksteam :

- in dit voorstel krijgt de academie de keuze om zelf te 

kiezen wanneer er onafhankelijk gebruik nodig is en 
wanneer samenwerking en samengebruik met/voor de 

school kan.

- duidelijk gezicht van de academie naar het openbaar 

domein.
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zichtbaarheid - toegankelijkheid 

• de academie bevindt zich op de kop van het gebouw 

en richt zich met haar voornaamste gevels naar 

de publieke inkom van de scholencampus en het 

kruispunt. 

stedenbouwkundige integratie 

• de voorziene hoogtes van de nieuwbouw 

verwijzen naar de gelijkaardige bouwhoogtes in de 

omliggende straten.

ontwerpend onderzoek

kri j t l i jnen
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behoud van de huidige footprint

• de contour die gevormd wordt door de 

huidige bebouwing (kleuterpaviljoenen) blijft 

behouden als zone voor de nieuwbouw.

behoud van bestaande grote bomen 

• de bestaande bomen dragen bij tot het 

stedenbouwkundige geheel. Het is dan ook cruciaal 

om deze te behouden en het ontwerp hiermee te 

verankeren. 

• tussen de academie en de bomen ontstaat een 

inkomplein (voor de hele scholencampus). De 

activiteiten van de academie kunnen getoond 

worden aan de voorbijgangers. 

Op deze wijze verankert de academie zich in het 

stedelijk weefsel.

circulatie als verbindend element 

• de academie heeft een lift nodig om grotere 

instrumenten te kunnen inzetten op verplaatsingen. 

• de circulatiezone (o.a. de lift) dient zich te bevinden 

tussen de academie en de rest van de nieuwbouw; 

op die manier kan deze lift het hele gebouw 

ontsluiten voor mindervaliden.
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v oorstel  i n  c on te xt



21 3C Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - Jette MWD  233  

Berging
WC

Techniek

Wachtruimte

Jazz/Pop

Danszaal

Slagwerk

Directie

Theater

Secretariaat

Leraarslokaal

Leslokaal

2 x 20 m2

2 x 10 m2

30 m2

30 m2

70 m2

100 m2

Kleedkamer + WC 30 m2

90 m2

15 m2

90 m2 

15 m2

15 m2

NETTO 665 m2 

MUZIEK

ADMINISTRATIE
2 x 60 m2

ONDERWIJS

THEATER

DANS

PUBLIEK

VOORZIENINGEN

BRUTO 864 m2 

Refter 170 m2
GEDEELD

NETTO 170 m2 

BRUTO 221 m2 

De stippenlijn in het schema geeft de extra oppervlakte weer 
nodig om bovenstaande netto oppervlaktes om te zetten naar 
een bruto oppervlakte. (buitenmuren, technische kokers, 
circulatie, berging, buitenruimte,... )

ontwerpend onderzoek

voorstel  :  v lek kenplan

0

1

2

samengebruik  :

- danszaal ook inzetbaar als turnzaal kleuters

- refter school bruikbaar voor voorstellingen AC

auditorium / refter
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Jetse Academie Muziek Woord en Dans - academie op de kop, verankering in de buurt
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3 .  raming

Zoals aan het begin van de studie vermeld, werd elke 
academie bestudeerd via ontwerpend onderzoek.
Meerdere scenario’s werden getoetst aan verschillende 
randvoorwaarden en resulteerden uiteindelijk in een 
mogelijk ontwerp per academie. De raming die volgt 
moet ook in die zin begrepen worden : een eerste 
investeringstabel als doorrekening van het geleverde 
ontwerpend onderzoek. 

Laat deze voorstellen dus eerder het startpunt zijn 
van een bijkomend gesprek of verdere gezamenlijke 
denkoefeningen, dan een vaststaand ontwerp. 

Raming : er werden inschattingen gemaakt voor 
a raak, renovatie- en nieuwbouwkosten. ermits voor 
de meeste projecten (zeker voor verbouwingsprojecten) 
nog veel onbekende factoren meespelen, spreekt het 
voor zich dat dit eerste, indicatieve budgetten zijn, die 
in een volgende fase meer gedetailleerd uitgewerkt 
moeten worden.

• e leidraad voor de inschattingen is de financi le 
norm van AGION, die  1.403,44 € voorziet per bruto 
m2 gerealiseerde nieuwbouw, en 1.377,93 € per m2 
voor grondige verbouwingswerken (index juli 2018).

• oor sommige verbouwingsprojecten werd niet 
geraamd per m2, maar per ingreep. In die gevallen 
werd nog een factor voor onvoorziene kosten 
ingerekend.

Om tot een realistische inschatting van de nodige 
investeringen te komen werden de bouwkosten 
verhoogd met studiekosten, omgevingsaanleg, eerste 
uitrusting, BTW… :
• De omgevingsaanleg omvat open en overdekte 

speelplaats, fietsenberging en groenaanleg. e kost 
van de omgevingsaanleg werd berekend als 10% 
van de directe bouwkost.

• De kost van de eerste uitrusting van de gebouwen 
werd berekend als 12% van de directe bouwkost.

• e kost van de voorbereidingswerken a raak, 
bodemvervuiling, asbestverwijdering, 
nutsvoorzieningen etc.) werd berekend als 3% van 
de directe bouwkost.

• De overige projectkosten tijdens de ontwerp– 
en bouwfase (ereloon architect, studiebureaus, 
verzekeringskosten, asbestinventaris, 
grondsonderingen) werden berekend als 20% van de 
directe bouwkost.

De bouwkost van basisscholen dagonderwijs werd niet 
doorgerekend in de investeringstabel, vermits deze niet 
tot dit Infrastructuurplan DKO behoren. 

inkomsten
oor sommige scenario s zijn er te verwachten 

inkomsten door de verkoop van minder geschikt 
patrimonium. Deze inkomsten zijn echter moeilijk 
in te schatten en vallen buiten onze expertise. Deze 
inschattingen zijn dus met de spreekwoordelijke ‘korrel 
zout’ te nemen.

monumenten
• oor het restaureren van monumenten in het 

Brussels Gewest kunnen subsidies ontvangen 
worden. ooronderzoek wordt altijd gesubsidieerd 
aan 80% van de voor subsidie toegelaten uitgaven, 
zowel voor openbare als particuliere begunstigden. 

• oor de andere handelingen en werken bedraagt 
het percentage 80% voor openbare begunstigden.
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JETTE
opp totale	prijs

+0 +1 +2 €

AFBRAAK	kleuterschool	35%	* 1.133 397 50 19.828

NIEUWBOUW	academie 290 290 290 870 1.410 1.226.700

NIEUWBOUW	school	** 1.200 400 1.600 0 0
subtotaal	bouwkost: 1.246.528

*	verdeelsleutel	volgens	oppervlaktes	:	35%	academie	/	65%	school	(nader	te	bespreken)
**	bouwkost	school	niet	meegerekend	in	projectkost

omgevingsaanleg 10,00% 124.653
eerste	uitrusting 12,00% 149.583
voorbereidingswerken 3,00% 37.396
projectkosten 20,00% 249.306

BTW	bouwkosten 6,00% 93.490
BTW	projectkosten 21,00% 52.354

TOTAAL: €	1.953.309

EP	/	m2

m2 €/m2
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S int  P ieters  Woluwe
Gemeentel i jke  A cademie   Muziek Woord Dans

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

NET

BESTUUR

DIRECTIE

INSPECTIE

http://data-onderwijs.vlaanderen.be

Henri Vandermaelenstraat 61,1150 Sint Pieters WOLUWE

02-773.18.56

02-773.18.55

gma-secretariaat@woluwe1150.irisnet.be 

http://www.gmaspw.be

Officieel gesubsidieerd onderwijs

Gemeentebestuur Sint-Pieters-Woluwe

Joris VERSCHUEREN
schooljaar 2017-2018:
- doorlichtingsverslag (dko)
! beperkt gunstig advies BVH tot oktober 2020

bezocht : 23 maart en 6 augustus 2018

1 context
 situering 
 lokaalgebruik
 noden / wensen

2 ontwerpend onderzoek
 1. scenario Stockel
  krijtlijnen 
  vlekkenplan 
  droombeeld
 2. scenario GC Kontakt
 3. scenario externe site

3 raming
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Gem. Academie voor Muziek, Woord en Dans
Académie de Musique de Woluwe-Saint-Pierre
Église Notre-Dame des Grâces
Gemeenschapscentrum Kontakt 

1. Gem.Basisschool Mooi-Bos
2. Gem. Basisschool Chant d’oiseau
3. Sint-Jozefscollege
4. Kleuter en Lagere School Mater Dei
5. Gem. Basisschool De Klimboom 

1. Openbare Gemeentebibliotheek (FR)
2. Gem. Bib. Wezembeek-Oppem
3. Gem. Bib. Kraainem (FR)

schaal gemeente

1.  c ont ext  -  s i t u er ing

12

3

4

5

2

1

3
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gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Vandermaelen 1854

©
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orthophoto 2017

^ ^ 

woongebied residentieel

typisch woongebied

gemengd

collectief belang
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schaal bouwblok

bereikbaarheid : goed (dichtbij metrohalte en tramlijn)

zichtbaarheid : niet zichtbaar vanop de openbare weg, 
wel zichtbaar vanaf de voetgangersdoorsteek (maar het 
volume van de academie is zo klein dat het nauwelijks 
opvalt)

20m

<< inkom academie en basisschool

1. Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
2. Gemeentelijke Basisschool Stokkel
3. Gemeentelijke Kleuterschool Stokkel
4. Ecole Communale de Stockel

5. Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Stockel
6. Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Stockel
7. MIVB halte Stockel

<

Jean-Baptiste Verheydenstraat

Jean-Baptiste Lepagestraat

Kerkstraat

Stuyvenberg

Stuyvenberg

François Desmedtstraat

François Desmedtstraat

Dominique De Jonghestraat

H
enri Vanderm

aelenstraat

H
enri Vanderm

aelenstraat

Kerkstraat

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

<<
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c ont ext  -  lokaalgebru ik

c ont ext  -  noden/w ens en

<

Het sitebezoek bevatte een rondgang met de directie, 
waarbij verschillende problemen werden gemeld 
of aangetoond, met de vraag naar een aanzienlijke 
verbetering of oplossing.

bouwtechnisch / akoestisch 

• de huidige muzieklokalen (klaslokalen van de 
basisschool) zijn niet voldoende akoestisch 
gescheiden. 
 
Noot : problemen qua akoestiek komen voor in àlle 
Brusselse academies > cfr. algemene bemerkingen 
in het onderzoek.

organisatorisch / programma

• nood aan twee à drie leslokalen voor exclusief 
gebruik (“studio’s” voor instrumentlessen).

• nood aan auditieruimte - theaterzaal, polyvalent 
te gebruiken (voorstellingen, vergaderingen, 
examens...). 

• directie en personeel zijn klein behuisd. 
 
 
(opm. onderzoekers : te bescheiden wensenpakket,  
cfr. pagina 247)

kleuterschool

NL  basisschool

FR
  b

as
iss

ch
oo

l

verdieping +0.5

verdieping +0

25.40 * 13.75m

Directie

verdieping +1

verdieping +1

turnzaal
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directielokaal

aanbouw in gebruik door de academie : directie / secretariaat / leraarslokaal

leslokaal piano
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co n text  -  i mpres s ies
De directie is veel te bescheiden bij het oplijsten van de nodige lokalen om de academie 
naar behoren te kunnen laten werken. Een minimum aantal kwaliteitsvolle lokalen in 
exclusief gebruik is onontbeerlijk voor een goede werking van een academie. Dit zowel op 
vlak van leslokalen als voor een directielokaal, secretariaat en personeelsruimte.

• minimum aantal leslokalen in eigen gebruik : 
instrumenten en/of opstelling voor ensembles kunnen dan blijven staan (vb. drum), 
de aankleding van de ruimte kan op maat worden voorzien (vb. ‘zwarte doos’ met 
akoestisch hoge eisen, voor voorstellingen Woord)  enzomeer. 
  
We voegen daarom 2 kleinere leslokalen exclusief gebruik toe, en 4 grotere (zie 
vlekkenplan pagina 253).

• de bestaande exclusieve lokalen (directie/secretariaat/leraarslokaal) zijn beneden alle 
peil qua afmetingen en bouwfysische staat (de aanbouw scheurt letterlijk los van de 
hoofdvleugel). Dit moet anders.
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scenario 1 : blijven op site Stockel

De huidige situatie is niet langer houdbaar. 
(lokalen exclusief gebruik zijn ondermaats, qua grootte 
en qua bouwfysische toestand)

Toch heeft de ruimere site van de hoofdvestigingsplaats 
enkele troeven : 
• ligging in de oude dorpskern Stockel, aan een 

drukke voetgangersdoorsteek (zichtbaarheid !).
• goede bereikbaarheid via openbaar vervoer & auto 

(aangrenzende publieke parking).  

piste a : bijbouwen in de hoogte 

• de speelplaats is immers niet groot genoeg om een 
deel van af te snoepen.

• bovenbouwen is echter niet evident, want stabiliteit 
bestaande structuur is niet gekend (nu reeds 
scheuren zichtbaar).

• de bestaande vleugel is te weinig waardevol 
om een duurdere oplossing te verantwoorden. 
(bovenbouwen met vb staalstructuur zal duurder 
uitvallen dan traditionele bouw).

• zichtbaarheid is minder evident naar toevallige 
voorbijgangers > een gemiste kans om de academie 
op de kaart te zetten.

• het is niet zeker of stedenbouw akkoord zal gaan 
met een hoger volume midden op de site.

2 .  ontwerpend onderzoek

© inventaris Brussels erfgoed - Dumonplein 1949
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piste b : 
nieuwbouw gekoppeld aan Nederlandstalige 
basisschool

• op de plaats van de containerklassen van de school :
> de academie kan op het gelijkvloers lokalen aanbieden 
die de school kan gebruiken :  win win. 
  - 2 leslokalen
  - sanitair 

• zichtbaarheid is goed : straatkant én gelegen aan 
de voetgangersdoorsteek naar het winkelcomplex/
parking.

• het gaat om een nieuwbouw, dus aan akoestische 
eisen (jazz/pop etc.) kan gemakkelijker voldaan 
worden.

> deze piste werd verder uitgewerkt als meest belovende 
optie.
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kr i j t l i jnen

Strategische locatie Zelfde footprint
re-locatie 

bestaand tijdelijk klaslokaal
footprint nieuwe academie 

programma IBO wordt
opgenomen in het gebouw 
van de academie

school wordt

verhuis & uitbreiding

• verhuizen & uitbreiden exclusieve lokalen academie.
• de nieuwe plek is een toplocatie: zichtbaar én toegankelijk 

vanaf de straat.
• investeren & samenwerken met de basisschool: 

bestaande containerklassen van de basisschool vervangen 
door een duurzame oplossing.

• onafhankelijke werking van de academie wordt mogelijk.
• zijdelingse toegang tot de schoolterreinen (basisschool, 

kleuterschool & opvang) blijft behouden.
• nieuwe toegang tot academie, rechtstreeks vanaf het 

openbaar domein.

stedenbouwkundige integratie van het ontwerp

• hoogte idem aan het bestaande schoolgebouw.
• voorgevel academie zelfde rooilijn als schoolgebouw.
• de zone tussen het bestaande schoolgebouw en de 

nieuwbouw benadrukt de onafhankelijkheid van de 
academie.

bestaande containerklas

academie : exclusieve lokalen te klein
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Vorm voorstel

stedenbouwkundige verfijning van het ontwerp

• visuele versmalling van het volume / door een terugsprong 
op de verdieping wordt het volume minder plomp.

invulling van het nodige programma

• doorgang tussen nieuwbouw en bestaand 
schoolgebouw: deze afstand is niet enkel nodig voor de 
nooduitgang van de basisschool maar benadrukt ook 
de onafhankelijkheid van de academie. 

• informele doorgang mogelijk van de straat naar de 
schoolterreinen.

• gelijkvloers nieuwbouw combineert extra lokalen van 
de basisschool (leslokalen + sanitair) met de nodige 
lokalen van de academie. 

• sanitair gelijkvloers: dubbelgebruik academie & 
basisschool. 

• klaslokalen basisschool gericht naar de schoolterreinen.
• inkom & onthaal zijn gericht naar de straat/voetweg.



21 3C252  Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - St Pieters Woluwe MWD

ontwerpend onderzoek

voorstel  in  contex t
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MUZIEK

ADMINISTRATIE

ONDERWIJS

THEATER

DANS

VOORZIENINGEN
WC 

Jazz/Pop

Danszaal

Slagwerk

Directie

Theater

Secretariaat

Leslokaal

20 m²

70 m²

80 m²

90 m²

15 m²

80 m² 

15 m²

15 m²

2 x 60 m²

25 m²

30 m²

Technical

Kleedkamer + WC

Leraarslokaal

De stippenlijn in het schema geeft de extra oppervlakte weer 

nodig om bovenstaande netto oppervlaktes om te zetten naar 

een bruto oppervlakte. (buitenmuren, technische kokers, 

circulatie, berging, buitenruimte,... )

NETTO 560 m2

BRUTO 732m2

BASISSCHOOL
Leslokaal 2 x 60 m²

ontwerpend onderzoek
voorstel  :  v lek kenplan

0

1

2

Technieken
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St Pieters Woluwe, Muziek Woord en Dans -Toegankelijke academie
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scenario 1 : blijven op site Stockel 

scenario 2 : verhuis naar GC Kontakt

historisch : 
GC Kontakt huist in een villa (met paardenstallen), 
destijds gebouwd toen de hippodroom van St Pieters 
Woluwe glorietijden kende (jaren ‘40 - ‘50 vorige eeuw).

Daar waar Stockel een echte volksbuurt is, is de 
omgeving van de Orbanlaan een veel ‘chiquere’ buurt 
met grote vrijstaande villa’s in het groen.

Paardenrenbaan ts Orbanlaan, Bosstraat en Stockel (1907 - 
1957).  Ook gebruikt voor vliegshows (landingsbaan 1km)

sfeerbeeld vrijstaande villa’s op de Orbanlaan.

© Bruciel

© Bruciel
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Tuin van GC Kontakt : 
koetshuis achteraan wordt een zorgcentrum (werken 
starten kortelings).

De twee overige tuinpaviljoenen verkeren in slechte 
staat (jaren ‘60 tijdelijk voorzien als schoolgebouwen).
Er kan onderzocht worden of deze paviljoenen te 
vervangen zijn door +- dezelfde volumes : 
• een voorstellingsruimte op -1 
• lokalen op het gelijkvloers 
• (delen ook bruikbaar voor het GC)

Troeven : 
link met GC, dat sterk verankerd zit in gemeente. 
Grenst ook aan de goed uitgebouwde tramlijn 39  > 
bereikbaarheid van de eventuele academie is dus in 
orde.

Dit scenario werd evenwel niet in detail uitgewerkt, 
o.w.v. :  
- zichtbaarheid academie niet interessant vanaf de straat
- site wordt te druk (reeds een zorgcentrum achteraan)
- te verwachten moeilijkheden bij stedenbouw :
paviljoenen zijn zonevreemd (woonzone ipv. zone van 
collectief belang).
- te weinig plaats voor de volledige werking van een 
academie (er van uitgaand dat stedenbouw de maximale 
volumetrie van de bestaande toestand zal opleggen).
- het geheel voelt meer aan als een verbetering voor het 
GC (cultuurmaterie) dan DKO (onderwijs).
- een gemeentelijke academie op grond van de VGC : 
niet evident (financiering ? erfpacht ?)
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1.
2.

scenario 1 : blijven op site Stockel 
scenario 2 : verhuis naar GC Kontakt 

scenario 3 : nieuwbouw op ‘externe’ site
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piste 1 /

Het bestemmingsplan werd nagekeken op potentiële sites 
met  ‘collectief belang’ (lichtblauwe zones).
> de naburige site van het GO! komt hierbij in het vizier.
(atheneum Woluwe / basisschool en KDV De Zonnewijzer)

Er is een onbebouwd deel op die site, grenzend aan de 
Duizend Meterlaan. Een academie op die plek zou kunnen 
uitgeven op hetzelfde plein, waar nu de sporthal GO! 
aan grenst (1) (die nu soms al opengesteld wordt voor de 
buurt).
> het plein kan bijkomend opgeladen worden door de 
aanwezigheid van een academie.

+ goed bereikbaar door tramlijn 39 vlakbij.
+ de gemeente realiseerde op deze GO! site reeds een 
nieuwbouw voor de nederlandstalige bib (2) (erfpacht). 
Dit precedent toont aan dat de onderhandeling tussen de 
gemeente en het GO! toen alvast een positieve uitkomst 
kende.

piste 2 /

Vlakbij de GO! site ligt een onbebouwd stuk, op de 
kruising van de Orbanlaan en de Luchtvaartlaan. 
Dit perceel ligt evenwel in gebied voor residentiële 
bestemming, maar behoort toe aan het Athénée Royal 
de Woluwé St Pierre. De Franstalige tegenhanger van 
het GO! is dus allicht eigenaar.

troeven : 
+ zichtbaarheid (kruispunt) en bereikbaarheid (tram 39)
+ misschien wel groot genoeg voor zowel 
Nederlandstalige als Franstalige academie ?
(noden Franstalige academie zijn niet gekend)

Het beperkte tijdsbestek van dit onderzoek liet niet toe 
om deze twee pistes verder te onderzoeken, maar ze 
lijken ons wel allebei waardevolle insteken.

1.

2.
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3 .  raming

Zoals aan het begin van de studie vermeld, werd elke 
academie bestudeerd via ontwerpend onderzoek.
Meerdere scenario’s werden getoetst aan verschillende 
randvoorwaarden en resulteerden uiteindelijk in een 
mogelijk ontwerp per academie. De raming die volgt 
moet ook in die zin begrepen worden : een eerste 
investeringstabel als doorrekening van het geleverde 
ontwerpend onderzoek. 

Laat deze voorstellen dus eerder het startpunt zijn 
van een bijkomend gesprek of verdere gezamenlijke 
denkoefeningen, dan een vaststaand ontwerp. 

Raming : er werden inschattingen gemaakt voor 
a raak  renovatie  en nieuwbouwkosten. ermits voor 
de meeste projecten (zeker voor verbouwingsprojecten) 
nog veel onbekende factoren meespelen, spreekt het 
voor zich dat dit eerste, indicatieve budgetten zijn, die 
in een volgende fase meer gedetailleerd uitgewerkt 
moeten worden.

• e leidraad voor de inschattingen is de financi le 
norm van AGION, die  1.403,44 € voorziet per bruto 
m2 gerealiseerde nieuwbouw, en 1.377,93 € per m2 
voor grondige verbouwingswerken (index juli 2018).

• oor sommige verbouwingsprojecten werd niet 
geraamd per m2, maar per ingreep. In die gevallen 
werd nog een factor voor onvoorziene kosten 
ingerekend.

Om tot een realistische inschatting van de nodige 
investeringen te komen werden de bouwkosten 
verhoogd met studiekosten, omgevingsaanleg, eerste 
uitrusting, BTW… :
• De omgevingsaanleg omvat open en overdekte 

speelplaats  fietsenberging en groenaanleg. e kost 
van de omgevingsaanleg werd berekend als 10% 
van de directe bouwkost.

• De kost van de eerste uitrusting van de gebouwen 
werd berekend als 12% van de directe bouwkost.

• e kost van de voorbereidingswerken (a raak  
bodemvervuiling, asbestverwijdering, 
nutsvoorzieningen etc.) werd berekend als 3% van 
de directe bouwkost.

• De overige projectkosten tijdens de ontwerp– 
en bouwfase (ereloon architect, studiebureaus, 
verzekeringskosten, asbestinventaris, 
grondsonderingen) werden berekend als 20% van de 
directe bouwkost.

De bouwkost van basisscholen dagonderwijs werd niet 
doorgerekend in de investeringstabel, vermits deze niet 
tot dit Infrastructuurplan DKO behoren. 

inkomsten
oor sommige scenario s ijn er te verwachten 

inkomsten door de verkoop van minder geschikt 
patrimonium. Deze inkomsten zijn echter moeilijk 
in te schatten en vallen buiten onze expertise. Deze 
inschattingen zijn dus met de spreekwoordelijke ‘korrel 
zout’ te nemen.

monumenten
• oor het restaureren van monumenten in het 

Brussels Gewest kunnen subsidies ontvangen 
worden. ooronder oek wordt altijd gesubsidieerd 
aan 80% van de voor subsidie toegelaten uitgaven, 
zowel voor openbare als particuliere begunstigden. 

• oor de andere handelingen en werken bedraagt 
het percentage 80% voor openbare begunstigden.
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SINT	PIETERS	WOLUWE
opp totale	prijs

+0 +1 +2 €

NIEUWBOUW	klassen	Basisschool	* 156 156 1.410 0

NIEUWBOUW	academie 162 285 285 732 1.410 1.032.120
subtotaal	bouwkosten: 1.032.120

*	bouwkost	klassen	basisschool	niet	meegerekend	in	projectkost
(zie	witte	zones	in	vlekkenplan	p	253)

omgevingsaanleg 10,00% 103.212
eerste	uitrusting 12,00% 123.854
voorbereidingswerken 3,00% 30.964
projectkosten 20,00% 206.424

BTW	bouwkosten 6,00% 77.409
BTW	projectkosten 21,00% 43.349

TOTAAL: €	1.617.332

EP	/	m2

m2 €/m2





21 3C Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - St Lambrechts Woluwe MW 263  

Academie Muziek Woord St-Lambrechts-Woluwe  & Ukkel

bezocht : 30 mei en 6 augustus 2018

1 context
 situering 
 lokaalgebruik
 noden / wensen

2 ontwerpend onderzoek
 krijtlijnen
 vlekkenplan
 droombeeld

3 raming

ADRES

TELEFOON

FAX

E-MAIL

WEBSITE

NET

BESTUUR

DIRECTIE

INSPECTIE

http://data-onderwijs.vlaanderen.be

Kroninglaan 42, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

02-761.11.27

02-774.36.81

academieslwu@gmail.com

http://www.muziekenwoord.be

Officieel gesubsidieerd onderwijs

Gemeentebestuur Sint-Lambrechts-Woluwe

Rudy CROON 

schooljaar 2016-2017:
- doorlichtingsverslag (dko)
! ongunstig BVH - volgende inspectie maart 2020.
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schaal gemeente

1.  c ont ext  -  s i t u er ing

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord 

Gemeenschapscentrum Op-Weule

1. Gem.Basisschool Prinses Paola

2. Gem.Basisschool Vervloesem (FR)

3. Basisschool Floréal

4. Gem. Basisschool André Didier (FR)2

3

4

1
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gewestelijk bestemmingsplan ^ kadasterpercelen 2017 ^ Ferraris 1777

©
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orthophoto 2017

^ ^ 

woongebied residentieel

typisch woongebied

gemengd

collectief belang
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schaal bouwblok

bereikbaarheid : goed (metrohalte vlakbij)
zichtbaarheid : potentieel interessant 
(inkom schoolsite in aslijn van straat)

20m

<< inkom academie en basisschool

1. Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
2. Ecole Communale Prince Baudouin
3. Crèche Prince Baudouin
4. Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO)
5. MIVB halte Gribaumont
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c ont ext  -  lokaalgebru ik

c ont ext  -  noden/w ens en
Het sitebezoek bevatte een rondgang met de directie, 
waarbij verschillende problemen werden gemeld 
of aangetoond, met de vraag naar een aanzienlijke 
verbetering of oplossing. 

• de academiedirectie maakte een oplijsting 
van nodige lokalen, ttv. de plannen rond een 
gemeentelijke nieuwbouw academie (zie pagina 
271), maar het is zeer onduidelijk hoe ver het staat 
met deze plannen van de gemeente.

• hoofdvestigingsplaats (in afwachting van een 
nieuwbouw) : nood aan extra leslokalen. Ook 
grotere lokalen nodig, waarin een klasconcert kan 
gegeven worden.

• lokaal in exclusief gebruik nodig, voor directie en 
team.

urgentie
• urgent !  

ongunstig advies voor de erkenningsvoorwaarde 
BVH (bewoonbaarheid, veiligheid, hygiëne).

• verbeteringsplan 17 januari 2014 werd goedgekeurd, 
de procedure tot intrekking van de erkenning wordt 
hierdoor opgeschort tot 19 maart 2020.

FR basisschool

FR kleuterschool

verdieping -1

verdieping +1

verdieping +0

verdieping +2

Directie

22.70 * 9.60m

<

• academiedirectie deelt haar kantoor samen met 
het kantoor van de basisschool, dus geen enkele 
exclusieve ruimte. 
Zelfs een computer wordt gedeeld (!)

• hoofdvestigingsplaats : hier volgen 600 leerlingen 
les (op een totaal van 800 academieleerlingen).  
Alle leslokalen van de basisschool worden gedeeld, 
tot en met de lokalen die dienst doen als refter. 
Deze bevinden zich in de kelder, half verzonken 
onder het straatniveau (principe engelse koer).

• academie heeft enkel op zaterdagnamiddag 
toegang tot de turnzaal (in de vleugel van de 
kleuterschool).
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< briefwisseling rond plannen van de gemeente voor een 
nieuwbouw voor de academie (deel van inspectieverslag).
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Programma nieuwbouw

Voorstellen van direc5e en secretariaat van Gemeentelijke Academie voor Muziek & Woord, Kroninglaan 
42, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.

! Klaslokalen:  
" Minstens 25 lokalen. Dit is waar we nu over beschikken (Prins Boudewijnschool, Klim Op-

school en Prinses Paolaschool samen). Gezien de academie een sterke groei kende de 
afgelopen 5en jaar, moeten we in een nieuw gebouw minstens over eenzelfde aantal 
lokalen kunnen beschikken. Geschikter is een der5gtal lokalen. 

" Lokalen die gedeeld worden met de Prinses Paolaschool/Klim Op-school overdag moeten 
ruim zijn (vanaf 60 m²), aangezien er voldoende ruimte moet zijn om les te kunnen geven 
aan een groepje leerlingen zonder dat er schoolbanken van de dagschool moeten verplaatst 
worden. 

" Lokalen die niet gedeeld worden met de dagscholen kunnen kleiner zijn. Een lokaal van 20 
m² volstaat voor een gewone instrumentles, op voorwaarde dat er geen ruimte ingenomen 
wordt door banken.

" In de klaslokalen moet voldoende ruimte voorzien worden voor kasten waarin de dagschool 
en academie spullen kunnen wegsteken zodat de ac5viteiten van de ene school de andere 
niet storen. 

" Eventueel bieden plooibare banken die weggerold kunnen worden een oplossing in lokalen 
die gedeeld worden onder dagschool en academie.

" Op akoes5sch gebied is het vooral belangrijk dat de lokalen niet té luid klinken, maar ook 
niet te droog. Even belangrijk is dat de ac5viteiten van de ene klas de ac5viteiten in een 
andere klas niet storen, m.a.w. isola5e in de tussenmuren is wenselijk.

! Polyvalente zalen:  
" Voor toneelcursussen en ensemblelessen (jazzensemble) is het interessant van in een groot 

lokaal te kunnen plaatsnemen. Idealiter zijn deze lokalen enkel van de academie zodat 
bijvoorbeeld een geluidsinstalla5e, toneeldecor of drumstel ongestoord kan blijven staan, 
maar er kunnen hieromtrent afspraken gemaakt worden met de dagschool. Een tweetal 
zalen van zo een 100 m² is perfect.

! Concertzaal:  
" Een concertzaal met een capaciteit van zo een 250 à 300 plaatsen is ideaal. Uiteraard kan 

deze ruimte overdag eveneens de turnzaal van de dagschool zijn. Avondcursussen van 
andere verenigingen gaan liefst door op een andere loca5e, zodat de academie steeds over 
de concertzaal kan beschikken voor concerten of repe55es, toch zeker 4 avonden op 7 moet
de academie over de zaal kunnen beschikken.

" Deze zaal moet een ruim, vast podium hebben. Dit podium moet groot genoeg zijn om het 
schoolorkest van zo een 60 muzikanten comfortabel te doen plaatsnemen. Deze zaal 
beschikt idealiter ook over een vleugelpiano. 

" Idealiter hangt er aan de concertzaal een soort van cafetaria vast. Ideaal om mensen een 
drankje aan te bieden na een concert of voor de dagschool om een etentje te organiseren.

! Secretariaat- en direc5elokaal:  
" Secretariaat- en direc5elokaal hoeven niet per se gescheiden te zijn. Een lokaal van 20 à 30 

m² volstaat. Dit lokaal kan wel niet gedeeld worden met de direc5e en secretariaat van de 
dagschool. Er moet namelijk door direc5e en secretariaat van de academie ook overdag 
kunnen gewerkt worden binnen de muren van de academie, hetgeen nu niet mogelijk is.

! Berging:  
" Een lokaal waar vanalles kan gestokeerd worden, gaande van huurinstrumenten tot papier 

en kantoormateriaal, is wenselijk. Een ruimte van 20 m² moet volstaan. Dit lokaal is best 
direct toegankelijk vanuit het secretariaats- en direc5elokaal en wordt idealiter ook niet 
gedeeld met de dagschool.

! Leraarskamer:  
" Een ruimte van 45m² is voldoende. Dit kan perfect gedeeld worden met de dagschool.

! Li :  
" Ideaal is een li  te voorzien. Dit omdat er regelma5g piano s moeten kunnen verhuisd 

worden. Via een li  kunnen we een piano zelf verhuizen, langs de trap is de hulp van 
professionele verhuis rma vereist. Deze li  kan ook gebruikt worden om andere 
volumineuze en zware ar5kelen van verdiep te veranderen. Deze li  hoe  zeker niet voor 
de leerlingen en leerkrachten beschikbaar te zijn, maar voor mindervalide leerlingen in een 
rolstoel is een li  natuurlijk een groot pluspunt.

! Sanitair:  
" Op elke verdieping kunnen er best toile en en urinoirs zijn. Ook enkele lavabo s met 

drukknopkranen en handblazers (ivm hygi ne).
! Parkeerplaatsen:   

" Op het moment dat de dagschool eindigt en de academie op gang komt, dreigt er een tekort
aan parkeerplaatsen te zijn op het eilige amilieplein. Een ideale oplossing zou zijn dat het 
gebouw over een ondergrondse parkeergarage beschikt, zodat het personeel geen 
probleem ondervindt om een parkeerplaats te vinden en bijgevolg nooit te laat aan de 
lessen begint. Een parking met 30 parkeerplaatsen is voldoende.

Met vriendelijke groeten,

udy Croon, directeur Edward Van Baelen, secretaris
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co n text  -  impres s ies
De gemeente zou plannen hebben voor een nieuwbouw (bibliotheek en academie 
gecombineerd), maar lijkt niet snel met het concreet uitvoeren van deze plannen. 
Er gaat een complexe stoelendans van lokaalruil met andere (basis)scholen mee gepaard.

Er zijn dus nog veel vragen bij dit dossier, met weinig goede vooruitzichten op korte 
termijn. 
Toch zou het jammer zijn moest er geen oplossing gevonden worden vòòr maart 2020 
(volgende inspectie), aangezien deze academie veel leerlingen aantrekt. Het aantal 
studenten is de laatste jaren spectaculair gestegen.  
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a/
De paviljoenen (1-4) net achter de Franstalige kleuterschool 
lijken aan vervanging toe. Navraag bij de directie van de 
basisschool leert dat ze echter nog in gebruik zijn door een 
andere school en ook dienst doen als tijdelijke plekken voor 
scholen in verbouwingsfase. Er is dus niet echt veel marge om op 
deze zone aan uitbreiding voor de academie te denken.

b/
Er zouden plannen zijn voor een uitbreiding van de Franstalige 
kleuterschool (lichte constructie op het dak ?) Ligt hierin een 
mogelijkheid om aan die zijde van de speelplaats een volume 
voor de academie te voorzien ?

2 .  ontwerpend onderzoek
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In paviljoen 5 wordt de buitenschoolse opvang (ibo) 
georganiseerd. Dit paviljoen lijkt evenmin in goede conditie te 
verkeren. Nochthans staat het op een toplocatie (straatkant, 
verbreding van de straat, zichtlijn tegenoverliggende straat, ...)

Opportuniteit : 
academie en ibo combineren tot een gezamenlijk project ? 
We werken deze piste uit, als meest beloftevolle.
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kr i j t l i jnen

Strategische locatie Zelfde footprint
re-locatie 

Zichtbare + 
overdekte ingang  

locatie
• bestaande opvang is verouderd: vervangbouw.
• gebruik van deze locatie voor combinatie academie/

opvang: grote zichtbaarheid van de academie.
• winwin: nieuwe lokalen naschoolse opvang.

stedenbouwkundige integratie van het ontwerp
• aanhouden van de voorbouwlijn van de 

basisschool.
• afstand tot woonhuis aanhouden:  

gebruiken als buitenspeelruimte.

versterken bestaande stedenbouwkundige elementen
verlengen bestaande luifel
• extra zichtbaarheid inkom school
• overdekte inkom basisschool
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school academie

+2

+1
+2

+1

+3

Connectie met
schoolgebouw
+lift 

plan

snede
+0+0

Visuele versmalling Monumentale trap
 

trap als gebruikselement
• de monumentale trap accentueert de 

inkom en de zelfstandigheid van de 
academie.

visuele versmalling
• aanpassing van het bouwvolume zorgt voor een 

i ele er ning er leining
• de ingreep accentueert de inkom op de verdieping 

van de academie.

connectie schoolgebouw + lift
• stedenbouwkundige inpassing van de academie 

door aanhouden van de hoogte van basisschool.
• dak van de luifel & passerelle verbindt basisschool 

met academie.
• lift academie maakt basisschool toegankelijker voor 

mindervaliden : winwin.
• diverse verdiepingshoogtes academie garanderen 

de mogelijkheid tot divers gebruik.
• mogelijk dubbel gebruik van de trap van basisschool 

door de academie als noodtrap.
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ontwerpend onderzoek

v oorstel  in  context
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ADMINISTRATIE

LES

THEATER

DIENSTEN

BASISSCHOOL

WC’s 

Directeur

Theater

Secretariaat

Klassen

30 m²

IBO opvang 120 m²

15 m²

120 m² 

15 m²
15 m²

2 x 60 m²

Klassen 1 x 90 m²

Leraarslokaal

ontwerpend onderzoek

voorstel  :  v lek kenplan

0

-1

1

2

De stippenlijn in het schema geeft de extra oppervlakte weer 
nodig om bovenstaande netto oppervlaktes om te zetten naar 
een bruto oppervlakte. (buitenmuren, technische kokers, 
circulatie, berging, buitenruimte,... )
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Sint Lambrechts Woluwe, Muziek en Woord - academie structureert campus
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3 .  raming

Zoals aan het begin van de studie vermeld, werd elke 
academie bestudeerd via ontwerpend onderzoek.
Meerdere scenario’s werden getoetst aan verschillende 
randvoorwaarden en resulteerden uiteindelijk in een 
mogelijk ontwerp per academie. De raming die volgt 
moet ook in die zin begrepen worden : een eerste 
investeringstabel als doorrekening van het geleverde 
ontwerpend onderzoek. 

Laat deze voorstellen dus eerder het startpunt zijn 
van een bijkomend gesprek of verdere gezamenlijke 
denkoefeningen, dan een vaststaand ontwerp. 

Raming : er werden inschattingen gemaakt voor 
r  reno ie  en nie o o en  er i  oor 

de meeste projecten (zeker voor verbouwingsprojecten) 
nog veel onbekende factoren meespelen, spreekt het 
voor zich dat dit eerste, indicatieve budgetten zijn, die 
in een volgende fase meer gedetailleerd uitgewerkt 
moeten worden.

• De lei r  oor e in ingen i  e n n i le 
norm van AGION, die  1.403,44 € voorziet per bruto 
m2 gerealiseerde nieuwbouw, en 1.377,93 € per m2 
voor grondige verbouwingswerken (index juli 2018).

• Voor sommige verbouwingsprojecten werd niet 
geraamd per m2, maar per ingreep. In die gevallen 
werd nog een factor voor onvoorziene kosten 
ingerekend.

Om tot een realistische inschatting van de nodige 
investeringen te komen werden de bouwkosten 
verhoogd met studiekosten, omgevingsaanleg, eerste 
uitrusting, BTW… :
• De omgevingsaanleg omvat open en overdekte 

peelpl  e en erging en groen nleg  De o  
van de omgevingsaanleg werd berekend als 10% 
van de directe bouwkost.

• De kost van de eerste uitrusting van de gebouwen 
werd berekend als 12% van de directe bouwkost.

• De o  n e oor erei ing er en r  
bodemvervuiling, asbestverwijdering, 
nutsvoorzieningen etc.) werd berekend als 3% van 
de directe bouwkost.

• De overige projectkosten tijdens de ontwerp– 
en bouwfase (ereloon architect, studiebureaus, 
verzekeringskosten, asbestinventaris, 
grondsonderingen) werden berekend als 20% van de 
directe bouwkost.

De bouwkost van basisscholen dagonderwijs werd niet 
doorgerekend in de investeringstabel, vermits deze niet 
tot dit Infrastructuurplan DKO behoren. 

inkomsten
Voor sommige scenario’s zijn er te verwachten 
inkomsten door de verkoop van minder geschikt 
patrimonium. Deze inkomsten zijn echter moeilijk 
in te schatten en vallen buiten onze expertise. Deze 
inschattingen zijn dus met de spreekwoordelijke ‘korrel 
zout’ te nemen.

monumenten
• Voor het restaureren van monumenten in het 

Brussels Gewest kunnen subsidies ontvangen 
worden. Vooronderzoek wordt altijd gesubsidieerd 
aan 80% van de voor subsidie toegelaten uitgaven, 
zowel voor openbare als particuliere begunstigden. 

• Voor de andere handelingen en werken bedraagt 
het percentage 80% voor openbare begunstigden.



21 3C Infrastructuurplan voor het Brussels DKO - St Lambrechts Woluwe MW 283  

SINT	LAMBRECHTS	WOLUWE
opp totale	prijs

+0 +1 +2 +3 €

	AFBRAAK	IBO 120 120 50 6.000

NIEUWBOUW	IBO* 168 168 1.410 0

NIEUWBOUW	academie 42 228 170 170 610 1.410 860.100
subtotaal	bouwkost: 866.100

*	bouwkost	ibo	niet	meegerekend	in	projectkost

omgevingsaanleg 10,00% 86.610
eerste	uitrusting 12,00% 103.932
voorbereidingswerken 3,00% 25.983
projectkosten 20,00% 173.220

BTW	bouwkosten 6,00% 64.958
BTW	projectkosten 21,00% 36.376

TOTAAL: €	1.357.179

EP	/	m2

m2 €/m2
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Rinus Van de Velde



21 3C286  Infrastructuurplan voor het Brussels DKO 



21 3C Infrastructuurplan voor het Brussels DKO  287  

c /  e indevaluat ie  inf rastructuur  DKO Brussel
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Invalshoeken
De plaatsbezoeken en de analyse van de bestaande 
infrastructuur per academie gebeurden vanuit 
verschillende invalshoeken. Uiteraard werd eerst de 
vraag gesteld wat er met de bestaande ruimtes kan 
gebeuren, waar er snel winst kan geboekt worden 
of waar er met een beperkt budget reeds zinvolle 
verbeteringen mogelijk zijn. Een tweede invalshoek was 
de opsomming maken van de ideale infrastructuur die 
nodig is voor de aangeboden opleidingen. Een laatste 
invalshoek vertrok van de site of omgeving als geheel en 
zocht ingrepen die een winst kunnen opleveren voor alle 
betrokkenen.

LANDSCHAP
 
Heel grofweg zagen we een terugkerend  patroon :

    • Gemeentelijke academies MWD : gekoppeld aan 
basisscholen, typische architectuur schoolgebouwen
    • Beeldende kunst academies (GO!/st lukas) : 
industriële gebouwen, ambacht historisch aanwezig
    • GO! MWD academies: vaak toevallige gebouwen, bv. 
oude cinemazaal, herenwoningen...

Gedeeld gebruik
Lokalen delen is van toepassing voor alle academies. 
Delen is noodzakelijk maar ook logisch: ruimte voor 
nieuwbouw is niet altijd beschikbaar in de stad, 
kosten delen is voordeliger, avondprogrammatie kan 
aanvullend werken op dagprogrammatie, zodat lokalen 
niet de helft van de tijd ongebruikt blijven.
In de praktijk blijkt lokalen delen echter niet evident 
omdat de gebouwen er niet genoeg op afgestemd 
zijn. Concrete voorbeelden zijn bijvoorbeeld moeilijke 
afsluitbaarheid en te weinig berging. 
Bepaalde lokalen zijn meer of minder geschikt om te 
delen. Een aangeklede kleuterklas elke avond vrij maken 
om muziekles in te organiseren is niet evident, zo niet 
onhaalbaar. 

VASTSTELLINGEN

Korte termijn en minimum investering?
Het ontwerpend onderzoek leert ons dat kortetermijn 
oplossingen niet echt voor het rapen liggen of niet veel 
zoden aan de dijk brengen. 
We moeten nogmaals benadrukken dat we in eerste 
instantie steeds op zoek zijn gegaan naar manieren 
om te renoveren en snelle of minimale oplossingen 
te bedenken met maximaal rendement. Hoe kan je 
bijvoorbeeld van een bestaande turnzaal een min of 
meer geschikte danszaal maken voor het DKO? Of  
hoe kan een ongebruikte zolderruimte omgebouwd 
worden tot atelier? Dit soort oplossingen formuleren 
bleek echter moeilijk tot onmogelijk.  Vaak simpelweg 
o.w.v. ontbrekende infrastructuur: sommige academies 
beschikken niet over eigen lokalen of gebouwen en 
hebben er dus geen exclusief zeggenschap over.  In 
andere gevallen woog mogelijke winst bij herinrichting 
of renovatie niet op tegen de kost of complexiteit ervan. 
Bijvoorbeeld een te hoge investering in een ruimte die 
qua volume, locatie en toegankelijkheid uiteindelijk niet 
kwalitatief genoeg zou zijn. Of ruimtes met op zich veel 
potentieel maar die niet brandveilig konden gemaakt 
worden zonder de kwaliteiten aan te tasten.  Tenslotte 
stelden we soms ook vast dat wanneer er al eens een 
ruimte werkelijk kandidaat kon zijn voor herinrichting of 
renovatie, dit niet zomaar beleidsmatig voor elkaar te 
krijgen was en er verschillende belangen spelen die niet 
vanuit een ontwerpend onderzoek alleen op elkaar af te 
stemmen zijn.

Eigen lokalen
Wanneer we naar het landschap van het Brussels DKO 
kijken stellen we vast dat GO! Academies allemaal 
over eigen gebouw beschikken en gemeentelijke 
academies nooit over een eigen plek beschikken. Ook 
GO! academies dienen zich te beroepen op gedeeld 
gebruik van lokalen maar het valt op dat gemeentelijke 
academies eerder bij een andere instelling lijken 
gepropt. Dan lijken partners eerder tot elkaar 
veroordeeld dan dat ze elkaar kunnen versterken. 

Vragende partij
Op dit moment is het ter beschikking hebben van eigen 
lokalen voor sommige academies zeer minimaal tot 
onbestaande. Dit maakt dat het DKO vooral de vragende 
partij is voor het delen van infrastructuur en bovendien 
zelf geen lokalen kan aanbieden of als pasmunt kan 
inzetten. Deze positie is niet bevorderend voor de 
creatieve dynamiek.

Zichtbaarheid
Een logisch gevolg van het beperkte aantal eigen 
lokalen, is dat veel academies een beetje verscholen 
liggen in andere gebouwen of instellingen. Vaak 
ontbreekt een herkenningspunt in de vorm van 
bijvoorbeeld een eigen ingang of is er geen duidelijk 
zichtbaar aanspreekpunt zoals directielokaal of 
secretariaat. In veel gevallen wordt er vanaf de straat 
geen glimp opgevangen van de activiteiten of het 
aanbod van de respectievelijke academie. 

Gedeeld gebruik niet gestimuleerd / schroom directies
Tijdens onze zoektocht naar faciliteren van gedeeld 
gebruik of mogelijke verbeteringen van inrichting 
stelden we vast dat een stimulans of beleidsmatig 
kader voor een cultuur van gedeeld gebruik niet genoeg 
aanwezig is. Directies hebben vaak schroom om ‘nog 
meer’ te vragen of zijn er voor beducht iemand voor het 
hoofd te stoten. 

Stedenbouw
Tenslotte stelden we telkens vast dat de onderzochte 
sites ook om stedenbouwkundige aandacht vragen. 
Soms zouden bepaalde afdelingen beter elders op 
de site gehuisvest worden of wordt een bepaalde 
gebouwtypologie beter voor een ander programma 
ingezet. Soms is er op de site nog ruimte voor een 
nieuwbouw die bovendien positief zou kunnen 
bijdragen aan de buurt. De sites van de elf academies 
tonen zich als stedenbouwkundige schatkisten waar 
tal van opportuniteiten te vinden zijn voor kwalitatief 
en zinvol stadsleven, voor zowel de gebruikers als de 
buurtbewoners.
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overzicht	investeringsbedragen	incl	BTW

Academie type budget verbouwing	/	nieuwbouw

vrij Sint-Lukasacademie	Schaarbeek €	0

Academie	Beeldende	Kunsten	Anderlecht	* BK €	6.593.153 V	en	N *	zonder	tweede	fase	en	optie
RHoK	Etterbeek €	3.055.113 V	en	N
RHoK	Etterbeek	Kleine	Kerkstraat €	722.857 V	en	N

GO!
Muziekacademie	‘Chopin’	Etterbeek €	1.281.493 N
Muziekacademie	‘Fiocco’	Schaarbeek €	896.725 V
Muziekacademie	Anderlecht €	1.314.117 N

MWD
Academie	Muziek	Woord	Dans	St-Pieters-Woluwe €	1.617.332 N
Jetse	Academie	Muziek	Woord	Dans €	1.953.309 N

gemeentelijk Hoofdstedelijke	academie	voor	Muziek	Woord	Dans €	0

Academie	Muziek	Woord	St-Agatha-Berchem	** MW €	1.193.114 V **	scenario	nieuw
Academie	Muziek	Woord	St-Lambrechts-Woluwe €	1.357.179 N

TOTAAL: €	19.984.392

Overzicht investeringsbedragen, incl. btw.

Het ontwerpend onderzoek van de voorgaande hoofdstukken resulteerde 
in verbeteringsvoorstellen voor de bestaande infrastructuur (veelal de 
hoofdvestigingsplaatsen).  Blinde vlekken / nieuwbouw academies op 
volledig nieuwe sites werden niet onderzocht of doorgerekend.

(°) opmerking Hoofdstedelijke academie :
enkel het scenario van in gebruikname aanpalend pand (Luisterpuntbib) 
werd onderzocht, maar nog geen verkoopsom gekend (vandaar ‘€0’).
Zelfs al gaat deze piste niet door, blijft investeren in een kwaliteitsvolle 
vestigingsplaats in Laken noodzakelijk.

(°)
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Het Brussels Gewest telt elf academies,  er zijn nog 
steeds gemeentes zonder DKO aanbod. Dit betekent 
niet dat deze inwoners geen deeltijds kunstonderwijs 
volgen, ze kunnen vaak terecht in een naburige 
gemeente. 
Maar onderzoek (in Vlaanderen) heeft uitgewezen dat 
de participatie van leerlingen gecorreleerd is met de 
nabijheid van een academie. Dit geldt voor leerlingen uit 
het basisonderwijs en in mindere mate voor leerlingen 
uit het secundair onderwijs. Met andere woorden, hoe 
dichter men bij een academie of een vestigingsplaats 
van een academie woont, hoe groter de kans wordt 
dat men deelneemt aan het aanbod van de specifieke 
academie. 

In Brussel voelen we aan dat vooral nabijheid van 
openbaar vervoer belangrijk is (verplaatsingen in de 
spits zijn niet evident te combineren met een hectisch 
gezinsleven). Niet alleen afstand of nabijheid van 
openbaar vervoer is bepalend, maar ook het feit of 
drukke verkeersaders moeten worden overgestoken. 

Dit toont ook aan dat het simpelweg samenvoegen of 
afschaffen van een aantal vestigingsplaatsen wellicht 
zal leiden tot een vermindering in leerlingenaantal (deze 
stappen zelden over naar een andere vestigingsplaats). 
Dit zijn uiteraard slechts aannames van ons, als 
onderzoekers met focus op infrastructuur. 

De vraag wordt dan : welke factoren maken dat een 
academie studenten aantrekt ? Bevolkingsdichtheid is 
een belangrijke factor of de nabijheid van een school 
(academie naschools). Maar speelt socio-economische 
status ook een rol ? Of is culturele achtergrond 
bepalend?

Aanvullend aan dit Infrastructuurplan Brussels DKO 
lijkt het dus een zinvolle oefening om niet alleen deze 
‘blinde vlekken’ beter in kaart te brengen, maar ook 
beter te kunnen duiden.  Nader onderzoek naar blinde 
vlekken kan uitwijzen of er nog meer zaken meespelen, 
waardoor potentiële leerlingen al dan niet de stap zetten 
naar een academie. 

BLINDE VLEKKEN / NADER ONDERZOEK



21 3C292  Infrastructuurplan voor het Brussels DKO 

scenar io ’s

De scenario’s van het ontwerpend onderzoek proberen 
oplossingen te bieden voor de vaststellingen opgelijst in de 
eindevaluatie. Ze blijven sowieso uitgaan van gedeeld gebruik 
en voorzien daarom per case in een minimum programma  in 
de vorm van renovatie of nieuwbouw.  Deze nieuwbouw of 
renovatie komt dus tegemoet aan het absolute minimum dat 
een academie idealiter zou kunnen gebruiken. Tegelijkertijd 
probeert deze nieuwbouw aan de hand van locatie, inplanting, 
functie en organisatie bijkomende voordelen op te leveren 
voor gebruikers, partnerinstellingen en buurt.

De scenario’s zijn vertaald in een schets en begeleid door een 
slagzin. De slagzin vertelt iets over het stedenbouwkundige, 
architecturale en organisatorische mechanisme achter het 
scenario.

1030 Schaarbeek  Muziekacademie (1)
Herontdek het bestaande
Door de jaren heen worden de dingen zoals ze zijn en op een 
bepaald moment vraagt niemand zich nog af waarom de 
dingen zijn zoals ze zijn. Een deel van dit herenhuis wordt 
ingezet als conciërgewoning, op een weinig compacte manier.  
Trap en tuin zijn restruimte.
Een herorganisatie van het gheel maakt ruimte vrij voor een 
een broodnodige nieuwe studio. De trap en tuin worden 
ingezet voor de academie.  

1040 Etterbeek RHoK (2)
Gepland gedeeld gebruik
De site van de academie Beeldende Kunst Etterbeek heeft nog 
marge voor een nieuwbouw.  De academie voor Muziek Woord 
en Dans die momenteel verderop gelegen is, is op zoek naar 
nieuwe lokalen. Op deze site kan bijkomend een nieuwbouw 
worden afgestemd op gedeeld gebruik tussen een basisschool 
en de academie Woord Muziek en Dans.

1040 Etterbeek RhoK (3)
Culturele hotspot
De site van de academie Beeldende Kunst Etterbeek heeft nog 
marge voor een nieuwbouw. De academie voor Woord Muziek 
en Dans verhuist en wordt op deze site ondergebracht met 
een basisschool als partner. De nieuwe danszaal verbindt de 
drie partners aanwezig op de site en zorgt voor een nieuwe 
dynamiek.

1070 Anderlecht ABKA (4)
Behoud bestaande kwaliteiten
De site van de academie Anderlecht  is historisch gegroeid, 
wat voor een charmante sfeer zorgt. Het beeldhouwatelier 
scoort momenteel zeer slecht op energetisch vlak en zou best 
worden herbekeken. Het karakter van de site vraagt echter 
om volledige tabula rasa’s te vermijden. De structuur van het 
beeldhouwatelier blijft staan en dient als semi-opengewerkte 
luifel. De verschillende gebouwen geven uit op de nieuwe koer. 
Vanop deze koer wordt de beschermde Peereboom villa terug 
zichtbaar.

1070 Anderlecht ABKA (5)
Gedeelde zaal en patio voor recepties en voorstellingen
Een groot deel van de site van de Academie van Anderlecht 
is onderkelderd. De meest strategisch gelegen kelder wordt 
gedeeltelijk opengemaakt door middel van een patio.  Het 
ensemble van eigenzinnige gebouwen op de site wordt 
uitgebreid met een nieuwe markante ruimte. De zaal en patio 
kunnen gebruikt worden door alle partners op de site aanwezig 
en verzilveren de dynamiek van de site.

1082 Sint-Agatha-Berchem (6)
Werken binnen het bestaande
Dit gebouwtje komt vrij te staan, de Franstalige bib verhuist. 
Dus hier is een mogelijkheid tot hergebruik. Wegens reeds 
bestaand is de herbestemming van dit gebouwtje ook vrij 
eenvoudig te realiseren op vlak van stedenbouwkundige 
vergunningen. (Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien aan 
de andere kant van het bouwblok zou worden gebouwd.)  Het 
gebouwtje heeft echter geringe verdiepingshoogtes, wat 
betekent dat er ook beperkingen zijn.

1082 Sint-Agatha-Berchem (7)
Jeugdhuis, academie, basisschool en gemeente: partners op 
lange termijn
Een minimum aan eigen lokalen wordt aangeboden in de 
vorm van een nieuwbouw. Deze wordt ideaal ingeplant op 
de kop van de westelijke vleugel waar de wachtgevel naar 
ons lacht. Een nieuw kopgebouw zou het naburige jeugdhuis 
meer kunnen verankeren in de buurt. Het ontstane plein kan 
een fijne aankondiging van het achtergelegen park vormen. 
Basisschool, academie en jeugdhuis vormen samen een 
campus.

1090 Jette (8)
Academie op de kop, verankering in de buurt
De bestaande paviljoenen zijn verouderd en een voorstel voor 
een nieuwbouw ligt op de gemeentetafel. In plaats van een 
horizontale schikking van bouwlagen, met daartussen ergens 
de academie, wordt de academie op de kop van het nieuwe 
bouwblok aanbevolen. Dit zorgt voor een duidelijke eigen 
ingang van de academie en eenvoudig beheer. Het kopgebouw 
wordt het front van een buurtpleintje. 

1150 Sint-Pieters-Woluwe (9)
Toegankelijke academie
In plaats van verder te blijven zoeken naar hoe de academie 
kan worden ondergebracht ‘boven’ of ‘tussen’ de bassischool, 
wordt een ongedefinieerde achterkant aangesneden voor 
een nieuwbouw. De academie krijgt zo een eigen ingang, 
bereikbaar vanaf de straat. In de nieuwbouw worden ook 
twee klaslokalen voor de basisschool voorzien zodat de 
containerklassen kunnen verdwijnen.

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (10)
Academie structureert campus
Een nieuwbouw voor de academie voorziet in een lift en 
trappenhuis waar ook de Franstalige basisschool gebruik 
van kan maken. Toegang en brandveiligheid worden voor 
beide partners geoptimaliseerd. De nieuwbouw wordt ook 
afgestemd op de naschoolse opvang zodat deze de barak 
kunnen verlaten.



21 3C Infrastructuurplan voor het Brussels DKO  293  

32

1

5 5

4

6 78

910



21 3C294  Infrastructuurplan voor het Brussels DKO 



21 3C Infrastructuurplan voor het Brussels DKO  295  

aanbevelingen / instrument
02
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Wanneer we de voorgestelde scenario’s voor elke 
academie naast elkaar leggen zien we dat het grootste 
deel van deze scenario’s een nieuwbouw inhoudt. 
Uiteraard komen er ook een aantal aanbevelingen voor 
renovatie aan bod maar het ontwerpend onderzoek 
heeft voornamelijk aangetoond dat een – meestal 
kleinschalige – nieuwbouw de meest zinvolle manier 
van investeren is met het grootste rendement voor alle 
betrokkenen.

Om draagvlak te creëren voor deze investeringskost en 
om zich een goede voorstelling te kunnen maken van 
het mogelijke  effect van deze scenario’s is het belangrijk 
om het belang van een academie voor deeltijds 
kunstonderwijs te formuleren.

Een academie voor deeltijds kunstonderwijs is een 
plek waar vele verschillende profielen met zeer 
uiteenlopende achtergronden samenkomen. Voor 
jong en oud - met eender welke culturele achtergrond 
- bestaat de mogelijkheid om zich te verdiepen 
in een kunstvorm of zich te bekwamen in een 
ambacht. En dit op zeer uiteenlopende wijzen en met 
uiteenlopende ambities. Van hobby tot voorbereiding 
op verdere scholing of met het oog op een werkelijke 
beroepsuitoefening. Deze verschillende tempo’s 
bestuiven elkaar. Jong geweld ontmoet vakmanschap, 
avant-garde houdt dit vakmanschap levendig.

Maar dit is niet het werkelijke belang van een academie 
voor deeltijds kunstonderwijs. Dit is slechts de 
dynamiek. Als architect-onderzoekers waren we tot 
voor aanvang van deze studie slechts beperkt in contact 
gekomen met deeltijds kunstonderwijs aangezien we 
zelf een meer ‘officiële’ kunstopleiding hebben genoten 
en reeds een relatief creatief beroep uitoefenen. Dit 
onderzoek was echter een openbaring. We hebben 
zoveel gedreven directeurs en directrices ontmoet, 
zoveel verschillende sferen opgesnoven en zoveel 

intrinsieke kwaliteit van werk gezien dat we volmondig 
durven stellen dat een academie voor deeltijds 
kunstonderwijs een enorme bijdrage kan leveren aan 
de vorming, zelfontplooiing en eigenwaarde van elk 
individu. En heeft elke mens niet a priori de behoefte om 
zichzelf te ontplooien?

We geloven dat een academie voor deeltijds 
kunstonderwijs niet alleen verbindend kan werken 
omwille van de vele verschillende mensen die elkaar 
kunnen ontmoeten ter plaatse. Het is de vorming 
van elk individu op zich dat rechtstreeks bijdraagt 
aan verbinding. Door de mogelijkheid zichzelf te 
kunnen uitdrukken of een ambacht onder de knie 
te krijgen, krijgt iedereen, jong of oud met eender 
welke roots, een gevoel van eigenwaarde. En is een 
gevoel van eigenwaarde niet een voorwaarde voor een 
harmonieuze samenleving?

Het specifieke kenmerk van het deeltijds kunstonderwijs 
als aanvullend, voorbereidend of simpelweg toegankelijk 
onderwijs buiten de reguliere schooluren, maken van 
een academie voor deeltijds kunstonderwijs bovendien 
een potentiële generator voor een goede buurt of 
wijk met woonkwaliteit. De academie als verbindende 
plek in de buurt, zichtbaar, gekend en voor iedereen 
toegankelijk. We weten wat zich daar afspeelt, wie 
daar wat kan leren en op welk aanbod we daar zelf 
kunnen ingaan. We pikken er een voorstelling of een 
tentoonstelling mee (en een drankje), we laten er een 
meubel herstellen, de buurjongen leert er breakdancen...

Een academie voor deeltijds kunstonderwijs kan volgens 
ons bij uitstek een instrument zijn voor stedenbouw en 
sociale cohesie. Niet alleen door het afstralen van zijn 
dynamiek op de omgeving, maar ook door een plek te 
zijn voor experiment en zelfexpressie en zo bij te dragen 
aan het verhaal van een gemeente en de identiteit van 
haar bewoners.

Het belang van deeltijds kunstonderwijs.
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© miguel steel lebre

Beeldende kunsten Anderlecht

Beeldende kunsten Anderlecht

RHoK Etterbeek 
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Jetse academie MWDHoofdstedelijke academie MWD

academie Schaarbeek  MWD
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RHoK Etterbeek 
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1. Richt investeringen naar goed bereikbare plekken.
Indien gekozen wordt voor een nieuwbouw, wordt 
deze indien mogelijk best gesitueerd in de nabijheid 
van openbaar vervoer. Een goede bereikbaarheid 
vergroot de kans op een groter en meer divers publiek. 
Zeker in geval van een bepaald aanbod dat zou 
gecentraliseerd worden – zoals waar enkele mogelijke 
toekomstscenario’s in de Blauwdruk van uit gaan – heeft 
het publiek nood aan een goede verbinding met het 
openbaar vervoer. 

2. Maak zichtbaar.
Zichtbaarheid van een academie kan wervend werken 
naar toekomstige leerlingen toe en kan bovendien  
een dynamiek afstralen op de omgeving. In de meest 
eenvoudige vorm zou een uithangbord, een infopaneel 
met het aanbod of een soort tentoonstellingsraam 
al enige zichtbaarheid kunnen geven. In geval van 
renovatie of reorganisatie kan een lokaal van de 
academie aan de straatkant worden ingericht. In geval 
van nieuwbouw kiest men best voor een inplanting aan 
de straatkant, zodat de academie ook een echt adres 
heeft. In vele gevallen kan dit nieuwe gebouw aan de 
straatkant ook de bestaande site of campus positief 
herstructureren.

3. Maak volwaardige partners.
In geval van nieuwbouw of grondige verbouwing kan 
ingezet worden op een specifieke functie die op dat 
moment ontbreekt en waar ook de partnerinstelling 
behoefte aan heeft. Zo is het DKO niet louter vragende 
partij voor gedeeld gebruik maar kan ze zelf ook een 
eigen ruimte aanbieden voor gedeeld gebruik. 
Een minimum aan eigen lokalen met exclusief 
gebruik moet daarnaast het streefdoel zijn voor een 
goede werking van een academie en een volwaardig 
pedagogisch aanbod. Een minimum aan eigen ruimtes 
versterkt bovendien de identiteit als volwaardige 
partners.

4. Stem nieuwbouw af op gedeeld gebruik.
Wanneer men uitgaat van gedeeld gebruik als steeds 
voorkomende randvoorwaarde, nu en in de toekomst, 
valt het aan te bevelen om bij elke nieuwbouw of 
renovatie  – van zowel een gebouw voor een basisschool 
(of secundair onderwijs) als voor het DKO zelf –  enkele 
extra vierkante meters mee op nemen in het programma 
van eisen. Deze extra vierkante meters kunnen een 
aanzienlijk verschil maken. (meerdere afsluitbare 
bergingen van elk een tiental vierkante meters, een 
paar extra vierkante meters voor een klaslokaal lagere 
school zodat de buffetpiano niet a priori in de hoek 
wordt geschoven etc..)   Deze beperkte en eenvoudige 
aanvullingen op het reguliere programma kunnen een 
garantie zijn voor gedeeld gebruik zonder spanningen 
inzake opruimen en beheer. 

Voorzie in de nieuwbouw voldoende bergingen of 
neem resoluut een ‘deel-lokaal’ op in het programma. 
Mits goede analyse van de omgeving en goede 
communicatie met mogelijke partners kan er op deze 
manier bovendien een grotere verscheidenheid aan 
functies worden aangeboden. Dergelijke voorwaarde 
zou beleidsmatig als standaard randvoorwaarde kunnen 
worden opgenomen in aanbestedingsdossiers. Dit zou 
bovendien een positieve cultuur van ruimtedelen kunnen 
installeren.

Hoe beter de infrastructuur er zich toe leent, hoe vlotter 
de samenwerking verloopt in de praktijk.

10 aanbevelingen voor het Brussels DKO
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5. Spreid kosten.
Lift, trappen, grote zaal of kelder kunnen in dagelijks 
gebruik gemakkelijk gedeeld worden zonder hinder 
te veroorzaken naar beheer, orde of uurroosters. Een 
nieuwbouw voor het DKO kan tegelijkertijd voor de 
partnerinstelling een lift of optimalisatie van circulatie 
en brandveiligheid betekenen. 
Investeer hierin vanaf de conceptfase, want delen 
van logistieke functies zoals lift en trap behelst meer 
planning en studiewerk voor de ontwerpers. 

6. Maak maatwerk modulair.
Gezien de bestaande praktijk van gedeeld gebruik valt 
het aan te bevelen om het meubilair van scholen en 
academies doordacht te kiezen. Compact, stapelbaar 
en goed afsluitbaar. Verschillende instellingen zouden in 
onderlinge afspraak kunnen kiezen voor één en dezelfde 
leverancier meubilair. Dit niet alleen uit esthetisch 
oogpunt maar ook omwille van de compatibiliteit van 
beider partners’ uitrusting.

7. Verzorg akoestiek.
Sowieso gaat  de huidige bouwstandaard - zeker voor 
scholen - uit van strenge akoestische eisen, voor zowel 
geluidstransmissie tussen ruimtes als de nagalmtijd 
binnenin lokalen. 

Transmissie : bij een nieuwbouw kan aan deze eisen 
voldaan worden via een standaard vloeropbouw 
met betonnen draagvloer en chape waartussen een 
akoestische laag voorzien is. Bij renovaties is verdere 
studie noodzakelijk. Voor houten vloeren is het echter 
zeer moeilijk, zoniet onmogelijk om aan deze eisen te 
voldoen.  

Nagalm : een snelle akoestische verbetering realiseren 
kan door de nagalmtijd van de lokalen te verbeteren. 
Een verlaagd plafond in akoestisch absorberend 
materiaal is zowel bij nieuwbouw als bij renovatie de 
meest voor de hand liggende oplossing. Dit maakt 
muzieklessen haalbaar en verhoogt tegelijkertijd het 
comfort voor de dagelijkse werking binnen het lokaal.

8. Verkoop wat niet geschikt is.
Het is niet omdat een gebouw beschikbaar is dat er kost 
wat kost moet geoptimaliseerd worden om een bepaald 
pedagogisch aanbod te kunnen herbergen. Misschien 
is het interessanter om bijvoorbeeld een beschikbare 
rijwoning te verkopen (typologisch minder geschikt voor 
onderwijs) en de opbrengst hiervan te investeren in een 
nieuwbouw, specifiek ontworpen voor het DKO.

9. Ga aan tafel.
Vooraleer te investeren, neem poolshoogte van elkaars 
noden en bedenk wat de verschillende instellingen voor 
elkaar kunnen betekenen. Maak goede afspraken en 
probeer iets voor elkaar te doen. Sta samen sterker. 
Overtuig tijdens deze gesprekken ook van de ‘win-win’. 
Maak van de partnerinstelling een medestander in de 
vraag naar lokalen voor het DKO. Probeer bijvoorbeeld 
de gemeentelijke basisscholen te overtuigen van de 
meerwaarde van een academie op hun site. Stel samen 
de vraag om te investeren in een project waarbij kosten 
kunnen gespreid worden en functies worden gedeeld. 
Overtuig lokale besturen van de meerwaarde van een 
zichtbaar DKO in hun gemeente. 

10. Zet in op een goed ontwerp.
Stel hoge architecturale eisen aan de nieuwe 
investeringen. Betrek de Brusselse Bouwmeester. 
Goede keuzes kunnen pas gemaakt worden op  basis van 
een goede studie. 
Behoud bestaande kwaliteiten.
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Welke lokalen maken samen een academie ?

Vaak wordt vertrokken vanuit de ruimtes die voorhanden 
zijn (vb. leslokalen van een basisschool) en organiseert een 
academie zich naar best vermogen om deze lokalen zo goed 
mogelijk (samen) te gebruiken.
Welke groepsopstellingen zijn er mogelijk, hoe staat de 
leerkracht te midden van de leerlingen etc. 

Het spreekt voor zich dat binnen het gegeven van een leslokaal 
van het leerplichtonderwijs er sowieso te weinig ruimte 
overblijft om dit naar behoren te organiseren. Lesbanken en 
stoelen nemen zeer veel plaats in, zelfs als ze aan de kant 
worden geschoven.

©Art Basics for Children
verschillende opstellingen (meubilair/mensen) maken verschillende sferen, 
binnen één en dezelfde ruimte.
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Welke lokalen maken samen een academie ?

Dezelfde oefening kan gemaakt worden, vertrekkend 
vanuit de invalshoek van het programma zelf (i.p.v. 
invalshoek infrastructuur).  Welke lokalen heeft een 
academie minimaal nodig om onderwijs te kunnen 
aanbieden en hoe groot zijn deze ruimtes ? 

Bijgevoegd schema is een objectieve, eerste 
opsomming en houdt nog geen rekening met specifieke 
randvoorwaarden van een welbepaalde site of 
academie. Het dient louter om voeling te krijgen met 
de grootteorde van het programma van een academie 
(muziek, woord en dans).
De vermelde netto oppervlaktes zijn dan ook niet 
heiligmakend, zij verschillen soms lichtjes van academie 
tot academie.

Tijdens het onderzoek grepen we terug naar dit 
basisschema, als eerste hulpmiddel om vlekkenplannen 
op te maken. Een test om vorm te geven aan de noden, 
specifiek per academie. 

30m2 kleedkamer / sanitair

100m2 danszaal

90m2 theater - woord

90m2 slagwerk

70m2 jazz/pop

3x60m2 leslokalen

40m2 berging  
 (instrumenten)

50m2 secretariaat, directie, lerarenlokaal
170m2 auditorium.
 wanneer lokalen gedeeld worden met
 een school of GC : nakijken of dergelijke  
 grote ruimte daar al voorhanden is. 
 

30m2 wachtruimte

30m2 sanitair
15m2 technieken
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Akoestische	eisen	:	de	eisen	van	“normaal	akoestisch	comfort”	zoals	gedefinieerd	in	de	nieuwe	norm	NBN-S01-400-2	(versie	oktober	2012).	Mocht	deze	nota	onduidelijkheden	
bevatten,	dan	wordt	verwezen	naar	de	norm.	
Deze	norm	omvat	eisen	betreffende:	luchtgeluidisolatie,	contactgeluidisolatie,	gevelisolatie,	geluid	van	technische	installaties	en	eisen	van	nagalmtijd.

Luchtgeluidsisolatie	tussen	lokalen
Hieronder	worden	de	belangrijkste	eisen	opgelijst.	De	volledige	tabel	kan	gevonden	worden	in	de	norm.
Minimaal	vereist	gewogen	gestandaardiseerd	geluiddrukniveau	DA

DA	=	DnT,W	+	C	(dB) zendruimte

ontvangruimte

leslokaal

lokaal	
m
uziek-

onderricht

turnzaal	/	
atelier

leslokaal 44 56 56

lokaal	muziekonderricht (1) 52 56

turnzaal	/	atelier (1) (1) 32

(1)	voor	deze	combinaties	is	een	eis	gesteld	in	de	andere	richting	/	eisen	tav	buren	:	DA	≥	56	dB

De	eisen	voor	luchtgeluidisolatie	tussen	twee	lokalen	bestemd	voor	muziekonderricht	zijn	behoorlijk	streng.	In	sommige	specifieke	situaties,	zoals	bij	luide	muziekinstrumenten,	
of	in	ateliers	met	machines	die	veel	laagfrequent	geluid	produceren,	kunnen	de	eisen	nog	verstrengen.	In	bestaande	gebouwen	blijkt	luchtgeluidsisolatie	ook	sterk	gedomineerd	
te	worden	door	de	flankerende	geluidstransmissie	langs	de	massieve	muren.	
Standaard	oplossingen,	zeker	in	geval	van	renovatie,	zijn	dus	niet	zonder	meer	aan	te	reiken.	Het	is	aan	te	bevelen	voor	elk	te	nieuw	of	te	renoveren	gebouw	een	grondige	
akoestische	studie	te	laten	uitvoeren.

In	het	algemeen	kan	men	wel	stellen	dat	om	aan	de	norm	te	voldoen	tussen	twee	lokalen	voor	muziekonderricht	minstens	een	massieve	betonwand	van	20cm	dik	voorzien	
dient	te	worden	(in	geval	van	een	massieve	dragende	wand),	of	een	volledig	ontdubbelde	gipskartonwand	(in	geval	van	een	lichte	wand).	Dergelijke	performante	
muuropbouwen	zijn	in	geen	van	de	huidige	academies	terug	te	vinden,	het	hoeft	dan	ook	niet	te	verbazen	dat	de	klachten	over	geluidshinder	tussen	de	verschillende	lokalen	
momenteel	groot	zijn.

binnenmuren Rw	+	C	labo	(dB) DA	in	situ	(dB)

snelbouw	19	cm 47 44

betonwand	20	cm 58 54

gipskarton	wand	dubbele	plaat	/	enkel	profiel 49 44

gipskarton	wand	dubbele	plaat	/	dubbel	profiel 57 52

Contactgeluidisolatie
Hieronder	worden	de	belangrijkste	eisen	opgelijst.	De	volledige	tabel	kan	worden	gevonden	in	de	norm.	
Ma imaal	toegelaten	waarden	voor	het	gewogen	gestandaardiseerd	contactgeluiddrukniveau	L I

L I=L nT,W	+	CI	(dB) bronruimte

ontvangruimte

leslokaal

lokaal	m
uziek-

onderricht
1

turnzaal	/	
atelier

leslokaal 60 55 45	(te	vermijden	situatie)

lokaal	muziekonderricht 55 50 45	(te	vermijden	situatie)

atelier g.e. g.e. 65
(1)	percussie	 	instrumenten	en	piano s	vergen	een	speciaal	ontworpen	lokale	trillingsisolerende	montage.	Indien	die	niet	wordt	voorzien,	
dan	dienen	ruimtes	met	dergelijke	instrumenten	te	worden	geclassificeerd	als	ruimtesmet	een	zeer	hoge	contactgeluidproductie	(zoals	sporthallen).

Bij	een	nieuwbouw	kan	aan	deze	eisen	voldaan	worden	met	een	standaard	vloeropbouw	met	betonnen	draagvloer	en	chape	waartussen	een	akoestische	laag	voorzien	is.	
Bij	renovaties	is	verdere	studie	noodzakelijk,	al	dient	opgemerkt	te	worden	dat	het	voor	houten	vloeren	(zoals	bijvoorbeeld	in	de	muziekacademie	van	Schaarbeek)	zeer	moeilijk,	
zoniet	onmogelijk	is	om	aan	deze	eisen	te	voldoen.

agalm
agalmtijdeisen	voor	afgewerkte	en	onbemeubelde	ruimten	in	schoolgebouwen

t pe	ruimte T0	(sec) Aw	(m2)

klaslokaal 0,35	 	log10(1,25 )
=	+/-	0,8

0,7	 	S

lokalen	muziekonderricht 1

kleine	oefenlokalen 0,8

lokalen	voor	samenspel 0,9

concerteerruimtes 1,3

(S)	=	vloeroppervlakte

an	alle	mogelijke	akoestische	problemen	in	lokalen	voor	het	D 	is	de	nagalm	het	eenvoudigst	op	te	lossen.	De	eis	voor	nagalmtijd	kan	worden	herrekend	naar	aantal	m2	
perfecte	absorptie	(Aw),	waarbij	voor	 n	afwerkingsoppervlak	Aw	gelijk	is	aan	de	absorptieco ci nt	 w	maal	de	oppervlakte.	Indien	een	materiaal	met	een	absorptieco ci nt	
van	klasse	A	( w	≥	0,9)	toegepast	wordt	over	de	volledige	oppevlakte	van	het	plafond	is	dus	in	principe	aan	deze	eis	voldaan.	 en	in	scholenbouw	courant	toegepast	materiaal	als	
houtwolplaat	op	een	onderlaag	van	minerale	wol	bijvoorbeeld,	heeft	een	 w	=	van	0,95	 	1.	 en	verlaagd	plafond	in	akoestisch	absorberend	materiaal	is	zowel	bij	nieuwbouw	
als	bij	renovatie	de	meest	voor	de	hand	liggende	oplossing.
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Akoestische	eisen	:	de	eisen	van	“normaal	akoestisch	comfort”	zoals	gedefinieerd	in	de	nieuwe	norm	NBN-S01-400-2	(versie	oktober	2012).	Mocht	deze	nota	onduidelijkheden	
bevatten,	dan	wordt	verwezen	naar	de	norm.	
Deze	norm	omvat	eisen	betreffende:	luchtgeluidisolatie,	contactgeluidisolatie,	gevelisolatie,	geluid	van	technische	installaties	en	eisen	van	nagalmtijd.

Luchtgeluidsisolatie	tussen	lokalen
Hieronder	worden	de	belangrijkste	eisen	opgelijst.	De	volledige	tabel	kan	gevonden	worden	in	de	norm.
Minimaal	vereist	gewogen	gestandaardiseerd	geluiddrukniveau	DA

DA	=	DnT,W	+	C	(dB) zendruimte

ontvangruimte

leslokaal

lokaal	
m
uziek-

onderricht

turnzaal	/	
atelier

leslokaal 44 56 56

lokaal	muziekonderricht (1) 52 56

turnzaal	/	atelier (1) (1) 32

(1)	voor	deze	combinaties	is	een	eis	gesteld	in	de	andere	richting	/	eisen	tav	buren	:	DA	≥	56	dB

De	eisen	voor	luchtgeluidisolatie	tussen	twee	lokalen	bestemd	voor	muziekonderricht	zijn	behoorlijk	streng.	In	sommige	specifieke	situaties,	zoals	bij	luide	muziekinstrumenten,	
of	in	ateliers	met	machines	die	veel	laagfrequent	geluid	produceren,	kunnen	de	eisen	nog	verstrengen.	In	bestaande	gebouwen	blijkt	luchtgeluidsisolatie	ook	sterk	gedomineerd	
te	worden	door	de	flankerende	geluidstransmissie	langs	de	massieve	muren.	
Standaard	oplossingen,	zeker	in	geval	van	renovatie,	zijn	dus	niet	zonder	meer	aan	te	reiken.	Het	is	aan	te	bevelen	voor	elk	te	nieuw	of	te	renoveren	gebouw	een	grondige	
akoestische	studie	te	laten	uitvoeren.

In	het	algemeen	kan	men	wel	stellen	dat	om	aan	de	norm	te	voldoen	tussen	twee	lokalen	voor	muziekonderricht	minstens	een	massieve	betonwand	van	20cm	dik	voorzien	
dient	te	worden	(in	geval	van	een	massieve	dragende	wand),	of	een	volledig	ontdubbelde	gipskartonwand	(in	geval	van	een	lichte	wand).	Dergelijke	performante	
muuropbouwen	zijn	in	geen	van	de	huidige	academies	terug	te	vinden,	het	hoeft	dan	ook	niet	te	verbazen	dat	de	klachten	over	geluidshinder	tussen	de	verschillende	lokalen	
momenteel	groot	zijn.

binnenmuren Rw	+	C	labo	(dB) DA	in	situ	(dB)

snelbouw	19	cm 47 44

betonwand	20	cm 58 54

gipskarton	wand	dubbele	plaat	/	enkel	profiel 49 44

gipskarton	wand	dubbele	plaat	/	dubbel	profiel 57 52

Contactgeluidisolatie
Hieronder	worden	de	belangrijkste	eisen	opgelijst.	De	volledige	tabel	kan	worden	gevonden	in	de	norm.	
Ma imaal	toegelaten	waarden	voor	het	gewogen	gestandaardiseerd	contactgeluiddrukniveau	L I

L I=L nT,W	+	CI	(dB) bronruimte

ontvangruimte

leslokaal

lokaal	m
uziek-

onderricht
1

turnzaal	/	
atelier

leslokaal 60 55 45	(te	vermijden	situatie)

lokaal	muziekonderricht 55 50 45	(te	vermijden	situatie)

atelier g.e. g.e. 65
(1)	percussie	 	instrumenten	en	piano s	vergen	een	speciaal	ontworpen	lokale	trillingsisolerende	montage.	Indien	die	niet	wordt	voorzien,	
dan	dienen	ruimtes	met	dergelijke	instrumenten	te	worden	geclassificeerd	als	ruimtesmet	een	zeer	hoge	contactgeluidproductie	(zoals	sporthallen).

Bij	een	nieuwbouw	kan	aan	deze	eisen	voldaan	worden	met	een	standaard	vloeropbouw	met	betonnen	draagvloer	en	chape	waartussen	een	akoestische	laag	voorzien	is.	
Bij	renovaties	is	verdere	studie	noodzakelijk,	al	dient	opgemerkt	te	worden	dat	het	voor	houten	vloeren	(zoals	bijvoorbeeld	in	de	muziekacademie	van	Schaarbeek)	zeer	moeilijk,	
zoniet	onmogelijk	is	om	aan	deze	eisen	te	voldoen.

agalm
agalmtijdeisen	voor	afgewerkte	en	onbemeubelde	ruimten	in	schoolgebouwen

t pe	ruimte T0	(sec) Aw	(m2)

klaslokaal 0,35	 	log10(1,25 )
=	+/-	0,8

0,7	 	S

lokalen	muziekonderricht 1

kleine	oefenlokalen 0,8

lokalen	voor	samenspel 0,9

concerteerruimtes 1,3

(S)	=	vloeroppervlakte

an	alle	mogelijke	akoestische	problemen	in	lokalen	voor	het	D 	is	de	nagalm	het	eenvoudigst	op	te	lossen.	De	eis	voor	nagalmtijd	kan	worden	herrekend	naar	aantal	m2	
perfecte	absorptie	(Aw),	waarbij	voor	 n	afwerkingsoppervlak	Aw	gelijk	is	aan	de	absorptieco ci nt	 w	maal	de	oppervlakte.	Indien	een	materiaal	met	een	absorptieco ci nt	
van	klasse	A	( w	≥	0,9)	toegepast	wordt	over	de	volledige	oppevlakte	van	het	plafond	is	dus	in	principe	aan	deze	eis	voldaan.	 en	in	scholenbouw	courant	toegepast	materiaal	als	
houtwolplaat	op	een	onderlaag	van	minerale	wol	bijvoorbeeld,	heeft	een	 w	=	van	0,95	 	1.	 en	verlaagd	plafond	in	akoestisch	absorberend	materiaal	is	zowel	bij	nieuwbouw	
als	bij	renovatie	de	meest	voor	de	hand	liggende	oplossing.
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De analyse van de elf Brusselse academies voor deeltijds 
kunstonderwijs toont aan dat er voldoende gelegenheid 
is om verbeteringen aan te brengen. 

We durven aanbevelen om in te zetten op lange termijn 
en een stapsgewijze aanpak. Het huidige landschap van 
de infrastructuur van het Brussels DKO is gegroeid door 
de jaren heen. Een aanpak waarbij zaken terug ontrafeld 
worden tot een aantal heldere bouwstenen is nu aan de 
orde. Er zijn veel verschillende plaatsen waar verbetering 
nodig is en er zijn veel parameters die op elkaar moeten 
worden afgestemd. 

Bovendien moet men rekening houden met het feit dat 
eender welke ingreep – hoe kleinschalig ook – voldoende 
studie en draagvlak vraagt en dat voor de meeste 
scenario’s een stedenbouwkundige vergunning nodig 
is. Vanaf bekendmaking studieopdracht tot indienen 
vergunningsaanvraag zijn meerdere maanden nodig 
(publicatie / wedstrijd / gunning / voorontwerp / overleg 
overheden / vergunningsaanvraag). 
Daarna volgen nogmaals minstens zes maanden voor 
opmaak van een aanbestedingsdossier tot gunning 
van de werken (in de meest optimale veronderstelling 
dat termijnen van opmaak aanbestedingsdossier en 
verkrijgen van stedenbouwkundige vergunning elkaar 
overlappen, wat altijd een risico inhoudt). 
Wil men toch echt snel resultaat boeken, dan volgt hier 
logischerwijs uit dat dit enkel kan bij ingrepen die niet 
afhankelijk zijn van een stedenbouwkundige vergunning.

Resultaten boeken op korte termijn lijkt niet evident. 
De toestand is vaak te schrijnend, tijdelijke ingrepen 
brengen (te) weinig zoden aan de dijk. Het risico bestaat 
erin dat overhaast handelen mogelijkerwijs resulteert 
in een paar gestes, weliswaar goed bedoeld maar met 
slechts een kortdurend effect.  

We verwachten een langetermijn verbeteringstraject 
met verschillende opeenvolgende stappen na elkaar. 
Elke ingreep is als investering dus uiterst kostbaar 
op zich. We bevelen daarom aan om elke ingreep te 
verankeren in een groter geheel met overzicht op het 
totale landschap. Uiteraard kunnen tijdelijke ingrepen 
reeds de slaagkans van een toekomstig scenario 
aantonen of een potentieel draagvlak creëren. Maar 
precies dan is ook voldoende studie en participatie 
nodig. Dit vraagt tijd.
 

Prioriteiten.
Hoe beslissen waar eerst te starten ? Afhankelijk van 
de termijn waarbinnen er budgetten kunnen worden 
vrijgemaakt (5, 10, 20 jaar ?), zijn er verschillende criteria 
denkbaar om deze afweging te kunnen maken . Maar 
wegen deze criteria allen even sterk door ?  
 
• grote verbetering voor de werking van de academie
• meerwaarde voor de buurt, gemengd programma
• investeringsbedrag 
• complexiteit :

- eigendom / eigenaar : gemeente, overheid, 
scholengroep, ...
- aantal partners / actoren 
- vergunningen : bestemmingswijziging ? monument?
- afhankelijkheid van onbekende / onbesliste factoren
- politiek gedragen ja dan nee 

Er is bijkomend overleg nodig van alle partijen, om 
prioriteiten te kunnen stellen, om te resulteren in een 
stappenplan dat gedragen is door iedereen.
 
Meerdere projecten kunnen tegelijkertijd opgestart 
worden in de fase van voorbereidend studiewerk: 
opmetingen, bodemonderzoeken, organisatie van 
ontwerpwedstrijden, etc... 
Budgetten die op korte termijn kunnen vrijgemaakt 
worden, worden dan uitermate zinvol gespendeerd.

De studie toont aan dat de specifieke situatie van een 
aantal academies mogelijkheden biedt tot het boeken 
van winst voor meerdere betrokkenen. Een aantal 
startprojecten kunnen dus in de nabije toekomst blijvend 
overtuigen van de meerwaarde van een degelijke 
infrastructuur voor het DKO.  Tegelijkertijd kan op vlak 
van participatie, omgaan met partnerinstellingen, 
nieuwbouw afstemmen op gedeeld gebruik etc. veel 
kennis opgedaan worden om in te zetten bij volgende 
projecten.
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aan de slag.
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Jens De Schutter
Marie-Caroline Kawa
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Ross Pérez Aiyer
Joost Raes
Patricia Ruiz Matilla
Els Van Meerbeek

colofon
• tussentijds overleg : Samenwerkingsplatform DKO, Dirk Derom
• terugkoppeling / bijsturing : vier stuurgroepen
 Ann Steenwinckel, teamhoofd Coördinatie Brussel, Vlaamse overheid
 Kassandra Bulckaert, beleidsthemabeheerder - Team Coördinatie Brussel, Vlaamse overheid
 Gunter Bousset, beleidsondersteuner - Team Coördinatie Brussel, Vlaamse overheid
 Michaël Goris, Stafmedewerker kabinet Gatz, cel Brussel
 Dirk Derom, SDKO
 
• sitebezoeken en gevoerde gesprekken met :
 Brigitte Gooris, 
  Schepen van Nederlandstalig Onderwijs, Jeugd, Cultuur en senioren, Jette
 Maude  Van Gyseghem,
  Schepen van Nederlandstalig Onderwijs,  Academie,  Bibliotheek,  Cultuur en Jeugd, St Agatha Berchem
 Sandra Goegebeur,
  Departementshoofd opvoeding en vrije tijd, St Agatha Berchem
 Helmut De Vos,
  Schepen van Nederlandstalig Onderwijs, Academie, Cultuur, Bib en Kinderdagverblijven, St Pieters Woluwe
 Jurgen Wayenberg, 
  Algemeen Directeur Scholengroep Brussel, GO !
 Marisa Molinari,
  Bouwcoördinator stafdienst infrastructuur Scholengroep Brussel, GO!
 Elise Simoens, Onderwijsinspecteur Vlaamse Overheid
 Sandra De Nies, Inspecteur-generaal voor het Nederlandstalig onderwijs, Stad Brussel
 Gordan Cengic, Directeur Gebouwen en Patrimonium VGC
 Geert Ruebens, Directie Luisterpuntbibliotheek 

 Daniël De Clerck, Directie Muziekacademie Etterbeek MWD
 Karel Detand, Directie Sint Lukasacademie Schaarbeek
 Hans François en Katelijne Lanneau, Directie Jetse Academie MWD
 Joris Verschueren, Directie Academie St Pieter Woluwe MWD
 Ivo Bryon, Directie Academie Beeldende Kunsten Anderlecht
 Rudy Croon, Directie Academie St Lambrechts Woluwe MWD
 Minne Wietze, Directie Academie St Agatha Berchem MWD
 Hilde Valcke, Directie Muziekacademie Fiocco Schaarbeek MWD
 Thierry Verhellen, Directie Academie Beeldende Kunsten Etterbeek
 Solange Bertrand, Waarnemend Directeur Hoofdstedelijke Academie MWD
 Luc Bartholomeus, Directie Muziekacademie Anderlecht MWD

Dank voor de hartelijke ontvangst, de dialoog en de inhoudelijke reflecties.
Veel moed en doorzettingsvermogen aan allen. 

We zijn er van overtuigd dat verdere gezamenlijke inspanningen mooie vruchten zullen afwerpen.
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