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V. ONTWERP



Ontwerp

De diverse strategieën uit de conceptfase zijn model voor 

de verdere ontwikkelingen. Door middel van acupunctuur, 

tijdelijke ingrepen veranderd de perceptie van de plek. Ze 

brengen beetje bij beetje een verandering te weeg, waarin 

de functieverandering van de ring mogelijk wordt. De auto 

is uit de stad verdwenen, wat het stedelijk patrimoni-

um weer bewoonbaar maakt. De vrijgekomen monofunctionele 

plekken in de stad die slechts gebruikt werden om te par-

keren komen vrij om te verdichten, wat de trek naar de stad 

vanuit de buitenwijken kan faciliteren.

Het belangrijkste uitgangspunt naast het verdichtingsmo-

del, is het ontwerp van een OV-knooppunt. De benadering 

van ‘instappers‘, die a posteriori wordt bedacht wordt 

omgedraaid. Juist deze benadering, waarbij de eerste in-

vestering letterlijk onder de grond wordt gedaan, cree-

ert  bovengronds potentie. Hetgeen een logische sequentie 

is; acupunctuur - functieverandering ring R9 - realisatie 

OV-knooppunt - architectuur.



Inplanting

De inplanting komt voort uit de mogelijkheden die ontstaan 

uit het vrijkomen van de parkeerterreinen. De 

projectie van diverse gridsteden hebben een korrel opge-

leverd die aansluit op de bestaande structuur van de stad. 

Het is een verdichtingsmodel dat aansluit bij het verande-

rende gebruik en de trek naar de stad. De bestaande boule-

vard wordt verlengd en ‘lost op’ aan de voet van Terril des 

Piges. Verder worden de bouwblokken afgesneden of geknipt 

om aan te sluiten op bestaande structuren of een bestaande 

tramverbinding die zich letterlijk door de Terril graaft. 

Het bouwblok dat verder wordt uitgewerkt naar architectuur 

is ingeplant langs de avenue en flankeert de ring R9.



Visiebeeld ‘Keep the coins, I want change‘

Het volgende beeld werd als eerste ontworpen en toont de 

kwaliteiten van de ruimte onder ring R9 na het vrijspelen 

van de restruimte die werd gedomineerd door auto’s. Het 

beeld is genomen ter plaatse van het expogebouw. De kijk-

richting is waar in de volgende fase het project ingeplant 

wordt.





Axonometrie publiek domein

De volgende axonometrie’s onderzoeken de inplanting van 

de architectuur en de overgang met het publieke domein. 

Door middel van diverse landschappelijke elementen kan 

de overgang verzacht worden waardoor er een semi-private 

tussenzone ontstaat. [Op basis van onderzoek C.F. Moller]









Referentie ‘Parisian House’

De snede laat een snede zien door een Parijse woning, 

waar de sociale hiërarchie af te lezen is afhankelijk van 

het niveau. Van boven naar beneden, van arm naar rijk. De 

referentie is van toepassing op een goede sociale mix, 

waarbij grondgebonden woningen worden gemixt met apparte-

menten, studentenhuisvesting en studio’s. Het project is 

een extract van de stad waarbij een veelheid aan functies 

samenkomt in één gebouw.



Referentie ‘Mon Oncle, Jacques Tati, 1958’

Een iconisch beeld uit de film waarin de logica van de 

ontsluiting van ‘oude’ gebouwen wordt afgezet tegen de 

moderne gebouwen. Het hoofdpersonage beweegt zich op een 

ogenschijnlijk onmogelijke manier door het gebouw om zijn 

appartement te bereiken. De levendigheid die ontstaat is 

een van de uitgangspunten om het project op diverse manie-

ren te ontsluiten op verschillende niveaus.



Gevelstudie

Het volgende beeld laat diverse studies zijn op basis van 

diverse grids toegepast in het grondplan. Het is een on-

derzoek naar orde, structuur en verhoudingen.



Studie ruimtelijke inplanting

De volgende reeks beelden is een verkenning waarbij het 

verdichtingsmodel ruimtelijk wordt getest in relatie tot 

gebouwniveau. De verkenning doet uitspraken over materia-

lisatie, verhoudingen en het straatprofiel.



Beeld genomen ter plaatse van de kruising met de stedelijke 

as vanuit het centrum. Rechts in beeld is het stadsarchief 

te zien, met open plint, gesloten gevels ter plaatse van 

het archief en kantoorruimte op de bovenste laag. De toren 

die in een latere fase wordt toegevoegd aan het ontwerp, 

ontbreekt nog in deze fase.



Beeld genomen over de stedelijke as, waar de gebouwhoogte 

het profiel en de ruimtelijke beleving van deze verbinding  

definiëren.



Beeld genomen met zicht op het stadarchief. De colonnade en 

onderdoorgangen maken deel uit van het verdichtingsplan. 

Ze voegen een laag toe aan het gebruik van de openbare 

ruimte en breken de lengte van de voorgestelde straten.



Beeld genomen met zicht langs de stedelijke as.



Beeld met gevelfragment van het stadsarchief en de univer-

siteit. Er is een verschil in materialisatie tussen beide 

functies, met een massiever materiaalgebruik voor het ar-

chief [steenachtig] en licht [combinatie beton en staal].



Beeld onder de ring met archief en passage richting de 

stedelijke as.



Verkenning materialisatie, boogstructuren universiteit en 

relatie binnen - buiten.



Referentie ‘Jan Gehl‘

Het volgende beeld laat een onderzoek zien naar relatie 

tussen gebouwhoogte en beleving vanuit de straat en ge-

bouw. Het vormde een van de uitgangspunten voor de gebouw-

hoogtes van het project. De relatie tussen het binnenge-

bied en het gebouw is optimaal als het niveauverschil niet 

hoger is dan 5 lagen. Door middel van het introduceren van 

verschillende niveaus en circulatie en terrassen te ver-

spreiden door het plan, onstaat een grote diversiteit aan 

visuele verbindingen.



Niveau -1

Plattegrond ter plaatse van het perron van de hogesnel-

heidslijn, welke de basis was voor de ontwikkeling van de 

architectuur bovengronds.

Functies

OV-knooppunt

Concertzaaal / auditorium Universiteit

Auditorium universiteit

Openbare fietsenstalling en verhuur



Niveau 0

Plattegrond ter plaatse van aansluiting binnengebied, met 

diverse doorsteken naar de omliggende straten ter vergro-

ting van de doorwaadbaarheid. Schakel tussen OV-knooppun-

ten boven- en ondergronds.

Functies

Openbare buitenruimte

Stadscafé

Openbare bibliotheek

Fietsenverhuur

Collectieve keukens studentenhuisvesting

Basketbal veld

Kleinschalige bedrijvigheid, kantoren aan huis

Universiteit, collegezalen, studieplekken



Niveau +1

Plattegrond ter plaatse van aansluiting ring R9, waarbij 

de meeste connecties ontstaan met boven- en onderliggende 

niveaus.

Functies

Bovengrondse OV-halte

Ring R9

Lineair park

Stadsarchief

Studentenhuisvesting

Appartementen

Stadswoningen

Universiteit, klaslokalen, docentenkamers



Niveau +5

Plattegrond ter plaatse van de bovenste laag van de laag-

bouw. Hier zijn een aantal publieke functies geplaatst die 

de beweging en levendigheid op de hogere niveaus activeren.

Functies

Universiteit

Fitness

Boulderhal

Kantoren stadsarchief

Studio’s



GIOVANNI BATTISTA PIRANESI
CARCERI

Het volgende beeld was een inspiratie tijdens het ontwer-
pen van de snede, waarbij er een veelheid van werelden aan 
elkaar verbonden wordt met zeer diverse sferen.



Snede A

Snede over de concertzaal, OV knooppunt, ring R9, univer-
siteit, stadscafé en stadsarchief. Thema’s die de basis 
zijn van de snedes zijn; verbindingen, sequentie van sfe-
ren, multimodaal.



Snede B

Snede over de openbare bibliotheek, OV knooppunt, ring R9, 
universiteit, basketbal veld het residentieel programma. 
De publieke ruimte wordt gecontinueerd tot de bovenste ni-
veaus, door het voorzien van publieke daktuinen.



Voorgevel

De toren met residentieel programma en skybar zijn een 
hoogteaccent dat zichtbaar is vanuit de stad en de stede-
lijke as. De universiteit en bibliotheek zijn langs deze 
as geplaatst als gezicht naar de stad.



Linker zijgevel

De gevel is meer gesloten en is slechts op twee plekken 
doorwaadbaar naar het binnengebied.



Geveldetail

Detail genomen ter plaatse van bovenste verdieping stads-

archief. De gevel, uitgevoerd in baksteen, wordt geken-

merkt door een diepe negge met als doel een hogere plas-

ticiteit van de gevel. Ter plaatse van het archiefdeel, 

is geen rechtstreekse zoninstraling gewenst. De gevel is 

hier gesloten gehouden, echter is de ritmiek van de gevel 

gecontinueerd.



Gevelfragment universiteit

Beton - stalen kozijnen



Gevelfragment toren

Baksteen - afwisseling horizontaal/verticaal



Gevelfragment universiteit

Beton - stalen kozijnen



Gevelfragment residentieel

Beton - stalen kozijnen - afwisseling open/gesloten



Toekomstbeeld ‘Basketbal‘

Vanuit het overdekte basketbal veld is de kijkrichting 

naar het binnengebied met links de universiteit en rechts 

de woontoren.





Toekomstbeeld ‘Stadscafé‘

Vanuit het café dat op gelijk niveau ligt met de binnen-

ruimte is de kijkrichting naar de ring R9, de hellingbaan 

en rechts de universiteit en bibliotheek in de plint. De 

openbare functies in de plint activeren het binnengebied. 





Toekomstbeeld ‘Bibliotheek‘

De dubbelhoge ruimte van de bibliotheek is toegankelijk 

vanuit de brede stedelijke as vanuit het centrum en sluit 

aan op het binnengebied. Verder is de hellingbaan te zien 

die de verschillende niveaus met elkaar verbind; hoge 

snelheidslijn ondergronds, het openbare binnengebied en de 

tramverbinding en lijnvormig park op de ring R9.





Toekomstbeeld ‘Verval‘

Verder in de toekomst gekeken, is de kijkrichting rich-

ting de ring, de universiteit en rechts het stadsarchief. 

Verval is een thema dat altijd aanwezig is binnen de ar-

chitectuur. Het gebouw is opgezet met een structuur die 

een monumentale esthetiek heeft en zich tevens leent om te 

vervallen tot een moderne ruïne.





Toekomstbeeld ‘Universiteit‘

De kijkrichting is vanuit de universiteit richting het ar-

chief aan de linkerzijde en op de achtergrond een deel van 

het residentieële programma.





Daarmee wil ik Saar bedanken voor het steeds scherper wil-

len krijgen van het ontwerp door herhaaldelijk uit te dagen 

tot verschillende benaderingen en methodieken. Ook bedank 

ik Maikel voor zijn onuitputtelijke bron van inspiratie- 

en referentieprojecten en wijze anekdotes.

Paul Gorissen, Jeroen Brosky en Franz Ziegler bedank ik 

voor hun bijdrage tijdens de presentatiemomenten.

Mijn ouders en schoonouders, bedank ik voor de steun op 

persoonlijk vlak.

Mijn partner Romy, bedankt voor de onvoorwaardelijke steun 

op alle vlakken. Het was geen gemakkelijke weg, maar we 

zijn er samen doorgekomen!

Dankwoord

Tijdens een intensieve periode van afstuderen in 2019 en 

2020 kan ik achteraf terugblikken op een onderzoek en 

ontwerp waar ik oprecht trots op ben. Het proces was geen 

vanzelfsprekende lijn van A naar B. Het was een proces met 

vele interessante zijsporen, deelonderzoeken maar ook een 

proces van versnellen en vertragen. Eigenlijk gelijkaardig 

aan de architectuurpraktijk.

Dit heb ik niet alleen gedaan. Daarom wil ik bij dezen 

de personen bedanken die mij tijdens mijn onderzoek raad 

hebben gegeven, hebben geholpen en ondersteund op alle 

vlakken.   

Ten eerste wil ik Christian Kieckens † bedanken. Hij heeft   

het examen tot groot verdriet niet meer mogen bijwonen. 

Hij was een rode draad in het afstuderen, van begin tot 

bijna einde. Hij gaf me op de eerste afspraak het volgende 

advies: “Charleroi is een wilde kat, die met twee handen 

aangepakt dient te worden!“

Maikel Willems en Saar Meganck bevestigden dit na het be-

halen van het examen.
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