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Achter de onbewogen, plechtstatige gevel van het oude depot van

EEN PALIMPSEST

Val Saint Lambert gaat een hele wereld schuil. Er wordt gedanst,
Om de traphal te kunnen uitbreiden,

gezongen, geschreven, gelachen, geluisterd, gecreëerd en geleefd.

wordt het stooklokaal verplaatst naar

Het gemeenschapscentrum De Markten is een veilige, gekoesterde

een nieuw volume in het dak

thuis voor heel wat (Nederlandstalige) Brusselaars, die dagelijks,
soms moeizaam, hun weg zoeken langs de grote koetspoort.

De historische traphal wordt verlengd
tot aan de Witte zolder, waardoor deze

Het vraagstuk is eenvoudig: een zichtbaar en integraal toegankelijk

een volwaardige toegang krijgt.

onthaal, en een tweede evacuatietrap voor de Witte zolder die met
zijn capaciteitsuitbreiding naar 120 personen één van de grote
zalen wordt binnen De Markten. Het antwoord lijkt even eenvoudig:
een buitentrap, een expressief architecturaal element dat landt op
het binnenplein, een prominent element, van overal zichtbaar! Maar
slechts gebruikt voor noodevacuatie? Hier lijkt het te wringen…
Deze buitentrap moet in zijn gebruik even prominent zijn als in zijn
expressie: de nieuwe hoofdtrap van De Markten! Met net ernaast
de historische traphal met zijn gesculpteerde houten trap en rode
loper? Toch niet zo eenvoudig dus… Of toch?
De context is sterk gelaagd, met een rijke geschiedenis en een
divers programma, maar de samenhang is wat zoek. Coherentie
is het sleutelwoord. Een ingreep die allesomvattend is, die een
logica en een vanzelfsprekendheid uitademt, en zich hierdoor ook
probleemloos inbedt in het verhaal van De Markten.
De

Witte

Zolder

wordt

door

zijn

capaciteitsuitbreiding

gebombardeerd tot een prominente zaal binnen De Markten. De
bestaande toegang voelt echter wat als een achteringang, zo langs
het sanitair en met zicht op enkele ventilatie-units. En met nog
een extra trapje na de hoofdtrap. Niet meteen de entree die je zou
verwachten bij een theaterzaal. De zaal heeft dus nood aan een
toegang evenwaardig aan deze tot de Spiegelzaal, via de historische
houten trap. Een trap die alles heeft om de toegang naar de Witte
Zolder te vormen, alleen landt hij een verdieping te laag. Geen
nieuwe buitentrap dus, maar wel de verlenging van de historische
trap. Door het plafond van de traphal.
Elk van de traphallen bedient nu één verticale stapel zalen, zonder
ruimtelijke verwarring. Beide traphallen worden op het gelijkvloers
verbonden - functioneel, visueel en ruimtelijk - in een vloeiende
en open scharnierruimte waarin het onthaal haar plek vindt.
Een nieuw transparant volume nestelt zich in de oksel van de
industriele baksteenachitectuur en kondigt zo op een zeer leesbare
manier het onthaal aan. Zoeken naar de juiste ingang is niet langer
nodig, elke deur geeft toegang tot dezelfde open ruimte. Zo ontstaat
een duidelijk en overzichtelijk geheel. De circulatiestromen worden
weer leesbaar en helder.
Een fijne stalen luifel als aankondiging
en als actief element in de beleving van
het binnenplein.

Een

fijne

stalen

luifel

definieert

mee

de

inkomzone

en

werkt als een subtiele, maar zichtbare aankondiging van het
gemeenschapscentrum in de publieke ruimte. Tegelijkertijd wordt
ze een actief element in de beleving van het binnenplein en het

Een nieuw glazen volume geeft toegang tot een

gehele complex van De Markten. Gekleurd licht in de koetsdoorgang

vloeiende en open scharnierruimte met het

en onder de luifel oefenen een aantrekkingskracht uit en creëren zo

onthaal en toegang tot de trappen.

een levendige leidraad naar De Markten, een welkome uitnodiging
tot ontdekking.
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De bestaande historische trap kan als evacuatietrap voor de Witte Zolder

EEN LOGISCHE VERTICALE CIRCULATIE

ingezet worden. We bespraken dit met de Dienst voor Brandbestrijding en

Een nieuwe expressieve trap (breedte 1m20) in wit zichtbeton wordt het
sluitstuk van de historische houten trap, en respecteert en versterkt
De historische traphal wordt uitgebreid naar de derde verdieping.

tegelijkertijd de ruimtelijke ervaring in de traphal.

Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH)
op 21/12/2018.
Vertaling voornaamste elementen bijgevoegd verslag van deze bespreking:

Het stooklokaal boven de traphal wordt hiertoe verplaatst naar het

1. Beschrijving van het project:

collectorlokaal en een nieuw volume in het dak dat verder bouwt op

“Transformatie van een zaal en verhoging van de capaciteit voor personen via

de bestaande volumetrie. Het huidige plafond van de traphal wordt

een bijkomende trap.”

zorgvuldig afgebroken boven de laatste wandmoulure, waardoor een

2. Belangrijke punten:

verticale verbinding van de tweede naar de derde verdieping mogelijk

“- De historische trap die +0 en +2 verbindt mag verlengd worden naar de 2e

is. Een nieuwe expressieve trap in wit zichtbeton respecteert en

[3e] verdieping om een tweede trap te bekomen.

versterkt tegelijkertijd de ruimtelijke ervaring in de traphal, terwijl

- bezetting van de zaal : 120 personen

een aantal nieuwe raam- en deuropeningen zorgen voor daglicht

- breedte hoofdtrap : 175cm

en de nodige verbindingen en doorzichten. De Witte Zolder, door de

- breedte historische trap : 122cm”

capaciteitsuitbreiding een belangrijke zaal geworden, krijgt met een
dubbele deur centraal in de ruimte een representatieve ingang van
dezelfde allure als deze van de Spiegelzaal. De voormalige toegang
wordt de secundaire uitgang. Een cassetteplafond met lichtelement
- verwijzend naar het plafond in het café - zorgt voor de bekroning
van de nu vervolledigde traphal.
Het volledige gebouwcomplex krijgt plots eenzelfde eenduidig
circulatieschema: elk van de traphallen, drie in totaal, bedient nu
één verticale stapel zalen.
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Referentiebeeld voor een trap in wit zichtbeton, geombineerd met staal en
hout. Peter Zumthor, Kolumba Museum, Keulen

De Witte Zolder, door de capaciteitsuitbreiding een belangrijke

EEN TOEGANG MET ALLURE VOOR DE WITTE ZOLDER

zaal geworden, krijgt met een dubbele deur centraal in de ruimte
een representatieve ingang van dezelfde allure als deze van de
Spiegelzaal. De voormalige toegang wordt de secundaire uitgang.
De nieuwe dubbele toegangsdeur centraal in de ruimte van de Witte
Zolder laat een flexibele inrichting van de zaal toe - de podiumzone
kan zo aan beide zijden van de ruimte ingericht worden.

De bestaande stookplaats welke zich bevindt op de 3e verdieping is opgesplitst in 2 verschillende
lokalen.
Lokaal 1 :

2 verwarmingsketels – Merk Viessmann met elektrische bord

Lokaal 2 :

Verdeelcollector met 4 kringen en sanitaire boiler

Het lokaal met verwamingsketels bevindt zich net boven de traphal welke als vluchtweg dienst zal
doen.
In de betrachting om traphal 2 uit te breiden tot de 3e verdieping werden 2 opties nagekeken.

6.

Optie 1 : Creëren stookplaats kelder
Een stookplaats (vervanging lokaal 1 op de 3e verdieping) wordt ingericht in de huidige
poetskelder.
Vastgestelde obstakels :
- Verbinding van de verdeelleiding vanaf de hoofdcollector tot de bestaande leiding op de
3e verdieping.
- Creëren van een hoge & lage verluchting
- Rookgasafvoer

7.

Door deze zaken zou er oppervlakte verloren gaan op de bovenliggende verdieping, zodat dit
aanzienlijke financiële kosten met zich zou meebrengen en er in uitvoering, bouwkundige
problemen zouden kunnen ontstaan.
Optie 2 : Creëren stookplaats in bouwkundig te realiseren lokaal op de 3e verdieping
Lokaal 1 van de stookplaats wordt verplaatst naar een bouwkundig te creëren stookplaats voor
traphal 1/1. Dit lokaal zal uitgerust worden volgens de heersende regelgevingen, hoge- en lage
verluchting, sas, brandweerstand…

1.

Optie 2 wordt in deze als meest gunstig gezien en weerhouden.

3.

Raming

2.

4.

5.

1.

2.
3.
4.
5.

grondplan niv. +3 scharnierzone - schaal 1:100
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6.
7.

TOTAAL

- Afkoppelen bestaande ketels, rookgasafvoer, elektriciteit en andere toebehoren : € 3000
- Verplaatsen bestaande componenten :
€ 2500
- Aansluiten van de verwarmingsleiding en andere toebehoren :
€ 16000
WERFINRICHTING
25.000,00
- Herplaatsen bestaande rookgasafvoer :
€€ 2000
- Isolatie :
€ 6000
- Aanpassen elektrische bekabeling en heraansluiten componenten :
€ 10000

nieuwe trap en bordes in wit zichtbeton als verlenging van de
historische traphal - plafond in houten cassette-structuur met
geïntegreerde verlichting (zoals verlichting in het café)
behoud bestaande collectoren en zonneboiler in stooklokaal 2
sas stooklokaal met noodstop en zelfsluitende brandwerende deuren
nieuwe dakuitbouw (REI 120) voor verplaatsing toestellen stooklokaal 1
gevelopbouw in metselwerk gelijkaardig aan bestaande metselwerk,
5cm terugspringend
bestaande ventilatie-units
optie: plaatsing traplift voor een verbeterde toegankelijkheid van de
Witte Zolder voor personen en goederen
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werfinrichting

€

20.000,00

meerprijs door fasering werken

€

5.000,00

VERPLAATSEN
info@stir.be
Stationsstraat 278

STOOKLOKAAL
EN UITBREIDING
STir bvba
T +32 TRAPHAL
2 410 33 97
-

1700 Dilbeek

-

RPR Brussel

-

€www.stir.be
110.536,05
BTW BE 0662.512.770
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-

volume-uitbreiding voor stooklokaal (REI 120)

€

29.061,30

-

OPTIE: versterken vloer nieuw stooklokaal (gewapende betonvloer bovenop €
bestaande vloer)

1.314,75

-

verplaatsen technische installatie naar collectorlokaal en nieuw stooklokaal

€

-

verplaatsen muurhaspel

€

500,00

-

bescherming elementen historische traphal + herstellingen

€

5.000,00

-

afbraak vloer tussen N2 en N3, met behoud van moulures

€

5.116,00

-

afbraak en dichtmetselen rooster

€

332,00

-

nieuwe trap van N2 naar N3 (wit beton met stalen borstwering)

€

11.474,00

-

raam naar binnenplein (ontrokingsluik traphal)

€

2.678,00

-

toegang Witte Zolder vanuit traphal (EI 30)

€

2.804,00

-

deur naar gang

€

1.246,00

-

binnenraam naar overloop tussen twee traphallen

€

1.480,00

-

houten plafondstructuur met verlichtingselement

€

6.830,00

-

kleine afwerkings- en herstellingswerken traphal

€

2.000,00

-

bijkomende noodverlichting en signalisatie

€

1.200,00

ONTHAAL

€

75.820,48

-

afbraak bestaande buitentegels voor recuperatie

€

750,00

-

nieuwe openingen in binnen- en buitenmuur

€

5.096,00

-

nieuw inkomvolume

€

44.337,48

-

gietvloer bovenop bestaande tegelvloer

€

5.500,00

-

wanden en vast meubilair nieuw onthaal

€

13.875,00

39.500,00

TOEKOMEN IN DE GEEST VAN VAL SAINT LAMBERT

Vier deuren geven elk op hun manier toegang tot de open scharnierruimte.

Via de koetspoort aan de voorgevel kom je aan de historische
toegang in de overdekte doorgang, waar je via de loketten en de
prestigieuze traphal naar de toonzaal van Val Saint Lambert werd
geleid. Een heldere circulatie, die door de transformatie naar
gemeenschapscentrum en de hiermee gepaard gegane toevoeging
van verschillende ruimtes en functies verspreid over het gebouw,
onduidelijk werd. We gaan terug naar dezelfde logica uit 1911
door in het verlengde van de historische inkomsas een glazen
inkomvolume met toegangsdeuren te voorzien, die via een open
scharnierruimte met een alzijdig onthaalmeubel leiden naar de twee
trappenhallen. Vier toegangen die allen naar dezelfde ruimte leiden,
maar toch onderscheiden zijn: de eerste toegang is de historische
herwaardeerde ingang, de tweede leidt vanaf het binnenplein naar
de Beaux-Arttrap en vormt de rolstoeltoegankelijke toegang, de
derde toegangsdeur geeft rechtstreeks uit op het onthaal, de vierde
leidt naar de tweede trappenhal. Deze laatste toegang is overdekt,
net als de eerste. De historische overdekte koetsdoorgang krijgt een
nieuwe tegenhanger boven het binnenplein.

Een aantal hellingen zorgen voor een integrale toegankelijkheid.

De circulatie naar het café voor personen met een beperkte
mobiliteit hoeft niet langer via een te steile helling en de sanitaire
zone. Het nieuwe inkomvolume integreert op vanzelfsprekende
wijze een toegankelijke helling, die vanaf de inkom het onthaal en
de volledige open inkomzone toegankelijk maakt. De verbinding
naar het café gebeurt nu langs de meer publieke zijde van het
onthaal, en niet langer langs het sanitair.

OFFICEU architects i.s.m. H110, Smart Energie & STir

Offerte De Markten - document D - p 4

Als vanzelf krijgt de luifel diverse functies. Een overdekte

EEN HISTORISCHE LOGICA VERDERGEZET

uitwaaierzone voor de tweede traphal. Een herinterpretatie van de
bestaande koetsdoorgang. Een balkon voor een diverser en actiever
gebruik van het binnenplein. Een zichtbare aankondiging van de
activiteiten vanaf de publieke ruimte. Een aanleiding voor artistieke
interventies.
10.

Het nieuwe inkomvolume past zich in de maatvoering van
het tegelraster van het binnenplein in. De kleine hoeveelheid
weggehaalde tegels wordt herbruikt als dakbedekking van de inkom.
Het kunstwerk van het binnenplein wordt subtiel vervolledigd.
schaal 1:150

Zowel de uitnodigende luifel als het plafond van de inkom
verwijzen naar het onder- of bovenliggende tegelraster en kennen
een zelfde maatvoering als de betegeling van het binnenplein. Het
zijn expressieve elementen die in dialoog gaan met de aanwezige
kunstwerken en de integratie van nieuwe artistieke interventies
mogelijk maken.

TOTAAL

6.
7.

1.
2.

3.

5.

8.

9.

3.
4.
5.
6.
7.
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9.

10.

25.000,00

werfinrichting

€

20.000,00

meerprijs door fasering werken

€

5.000,00
TOTAAL

VERPLAATSEN STOOKLOKAAL EN UITBREIDING TRAPHAL
WERFINRICHTING

€ 110.536,05
€ 25.000,00

-

volume-uitbreiding voor stooklokaal (REI 120)
€
werfinrichting
OPTIE: versterken vloer nieuw stooklokaal (gewapende betonvloer bovenop €
€
bestaande
vloer)
meerprijs
door
fasering werken
€

29.061,30
20.000,00
1.314,75

-

verplaatsen technische installatie naar collectorlokaal en nieuw stooklokaal

€

39.500,00

-

verplaatsen muurhaspel

€

500,00

5.000,00

-

afbraak vloer tussen N2 en N3, met behoud van moulures

€

5.116,00

-

volume-uitbreiding
voor stooklokaal
afbraak en dichtmetselen
rooster (REI 120)

€

29.061,30
332,00

--

OPTIE:
versterken
betonvloer bovenop
nieuwe trap
van N2vloer
naarnieuw
N3 (witstooklokaal
beton met(gewapende
stalen borstwering)
bestaande vloer)
raam naar binnenplein (ontrokingsluik traphal)
verplaatsen technische installatie naar collectorlokaal en nieuw stooklokaal
toegang Witte Zolder vanuit traphal (EI 30)
verplaatsen muurhaspel
deur naar gang
bescherming elementen historische traphal + herstellingen
binnenraam naar overloop tussen twee traphallen
afbraak vloer tussen N2 en N3, met behoud van moulures
houten plafondstructuur met verlichtingselement
afbraak en dichtmetselen rooster
kleine afwerkings- en herstellingswerken traphal
nieuwe trap van N2 naar N3 (wit beton met stalen borstwering)
bijkomende noodverlichting en signalisatie
raam naar binnenplein (ontrokingsluik traphal)

€
€

1.314,75
11.474,00

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.678,00
39.500,00
2.804,00
500,00
1.246,00
5.000,00
1.480,00
5.116,00
6.830,00
332,00
2.000,00
11.474,00
1.200,00
2.678,00

-

toegang Witte Zolder vanuit traphal (EI 30)

€

2.804,00

-

deur naar gang
ONTHAAL
binnenraam naar overloop tussen twee traphallen

€
€
€

1.246,00
75.820,48
1.480,00

-

houten plafondstructuur met verlichtingselement
afbraak bestaande buitentegels voor recuperatie

€
€

6.830,00
750,00

-

nieuw inkomvolume

€

44.337,48

-

gietvloer bovenop bestaande tegelvloer

€

5.500,00

-

wanden en vast meubilair nieuw onthaal
ONTHAAL
scheiding EI60 tussen beide traphallen

€
€
€

13.875,00
75.820,48
5.762,00

-

verplaatsen muurhaspel
afbraak bestaande buitentegels voor recuperatie

€
€

500,00
750,00

-

nieuwe openingen in binnen- en buitenmuur

€

5.096,00

-

nieuw inkomvolume
VISIBILITEIT - RELATIES
gietvloer bovenop bestaande tegelvloer

€
€
€

44.337,48
25.227,80
5.500,00

-

wanden en vast meubilair nieuw onthaal
verlichting doorgang & onthaal
scheiding EI60 tussen beide traphallen
dakstructuur stalen cassettes en stedelijk balkon
verplaatsen muurhaspel

€
€
€
€
€

13.875,00
5.000,00
5.762,00
20.227,80
500,00

LOGISTIEK
VISIBILITEIT - RELATIES

€
€

6.750,00
25.227,80

herstellen en verplaatsen bestaande goederenlift en buitentrap
verlichting doorgang & onthaal
werken voor herinrichting keldersas
dakstructuur stalen cassettes en stedelijk balkon

€
€
€
€

3.000,00
5.000,00
3.750,00
20.227,80

TOTAAL

€ 243.334,33

Een
gelijkaardig
plafond
met lichtelement
- kleine
afwerkingsen herstellingswerken
traphal wordt gebruikt voor het
€ nieuwe
2.000,00
- nieuwe openingen in binnen- en buitenmuur
€
5.096,00
glazen
inkomvolume.
- bijkomende
noodverlichting en signalisatie
€
1.200,00

historische toegangsdeur
rolstoeltoegankelijke toegangsdeur die rechtstreeks uitgeeft op de
historische Beaux-Arttrap
toegangsdeur die rechtstreeks uitgeeft op het onthaal
toegangsdeur die rechtstreeks uitgeeft op de tweede trap
een nieuw glazen inkomvolume kondigt op zeer leesbare wijze het
onthaal aan
open verzamelruimte in de scharnierzone van het gebouw
flexibele onthaalbalie met twee of meer werkplekken
een fijne stalen luifel definieert mee de inkomzone en werkt als een
subtiele, maar zichtbare aankondiging van het gemeenschapscentrum
in de publieke ruimte
herstelde en verplaatste goederenlift en aangepaste sasruimte kelder
maakt leveren van goederen zowel van buitenaf als vanuit het nieuwe
inkomvolume mogelijk
het bestaande sanitair kan met enkele beperkte aanpassingen via een
gezamenlijke sas in een toegankelijke WC voorzien

OFFICEU architects i.s.m. H110, Smart Energie & STir

€

Referentie voor een expressieve en veelzijdige luifel met een stalen
STOOKLOKAAL
UITBREIDING
TRAPHAL
€ 110.536,05
- VERPLAATSEN
bescherming elementen
historischeEN
traphal
+ herstellingen
5.000,00
cassettestructuur. Robbrecht & Daem, paviljoen Middelheimpark, Antwerpen

4.

1.
2.

-

WERFINRICHTING
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-

EEN FLEXIBEL ONTHAAL

Het onthaal vormt het hart van de open inkomzone en is gepositioneerd
tussen beide trappen. De gelijkvloerse scharnierruimte vormt één
vloeiende plek, waarin elk van de toegangen in de ruimte komt.

+012

Beide trappen zijn zichtbaar van overal in de ruimte, net zoals het

+000

onthaal zelf.
Het onthaalmeubel verwijst zowel in vormentaal als materialiteit
naar de historische houten lokettenwand tussen het café en de

De twee trappen vormen afzonderlijke brandcompartimenten.

inkomzone. Het meubel is uitnodigend en transparant en biedt
toch voldoende geborgenheid voor de onthaalmedewerkers. Het
meubel is flexibel opgevat, zodat vele gebruiksscenario’s mogelijk

De traphal naar de zalen aan de voorzijde en de traphal naar de zalen

zijn. Een verdere verfijning zal via een co-creatief participatief

in de middenzone vormen twee aparte brandcompartimenten. De

traject verlopen, samen met de medewerkers, gebruikers … Welke
gebruiken zijn er allemaal nodig? Wie moet/wil er allemaal gebruik

brandcompartimentering tussen de twee vluchtwegen wordt,
+012

zonder hiermee de openheid van de inkomruimte in het gedrang

+006

kunnen maken van het meubel? Hoe worden tickets aan de balie

te brengen, bekomen door een glazen brandwerende deur en twee

verkocht? … We willen de grote aanwezige creatieve kracht van
de vele diverse gebruikers, bezoekers en medewerkers ten volle

brandwerende gordijnen, allen bij brand zelfsluitend. De bestaande
-006

houten trap met rode loper mag van de brandweer gebruikt worden

inzetten. Het verdere ontwerpproces voor het meubel zal dan ook
vertrekken vanuit een uitnodigende dialoog, waarin de inzichten

als evacuatieweg (zie eerder). De noodverlichting en signalisatie
-024

-012

van de bestaande traphal worden uitgebreid. Het nieuwe raam aan

+000

en wensen van deze diverse stroom mensen het ontwerp verder

de verlengde historische trap fungeert als rookluik, dat vanuit de

kunnen prikkelen, verrijken en versterken.

inkom door de brandweer geopend kan worden. De nieuwe deuren
die de traphal omsluiten en de omsluitende elementen van het
nieuwe stooklokaal hebben allen de nodige brandweerstand. De
brandhaspels op de niveau’s +0 en +3 worden verplaatst naar een
bereikbare plek in de nabijheid, om de trapuitbreiding en open
inkomzone mogelijk te maken.

Grondplan-N0

OFFICEU architects

Paleizenstraat 153, 1030 Brussel

project

+32 (0)2 244 44 37

locatie

info@offic.eu

opdrachtgever

www.offic.eu
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40MARKT - Wedstrijd
Oude Graanmarkt 5
GC DE MARKTEN

datum

dossie

16/01/2019

40MA

schaal

plannr

formaat

1/100 ISO A3

1

Het gebouwencomplex van De Markten wordt gevormd door het

EEN LICHTRIJKE LINK TUSSEN BINNENPLEIN EN PUBLIEKE RUIMTE

voormalige toonzaal- en kantoorgebouw in Beaux-Artstijl aan de
straatzijde en de industriële bakstenen depots aan het binnenplein.
Tussen beide is een scharnierend volume, dat elementen van beide
stijlen in zich draagt. De ingrepen beperken zich tot de zone van dit
volume en versterken zo de scharnierfunctie ervan, zonder afbreuk
te doen aan de erfgoedwaarde van zowel het voorgebouw, de depots,
als het binnenplein. De historische logica wordt verder gezet in elk
van de elementen die we toevoegen.

De vlaggenmasten aan de historische voorgevel bieden weinig
meerwaarde. Het gebouw lijkt deze toevoeging maar moeilijk te
TOTAAL

verdragen, de eventuele vlaggen zijn weinig zichtbaar achter de
statige platanen. Een vlag claimt ook het gebouw, is niet neutraal.
25.000,00
We WERFINRICHTING
stellen dan ook voor deze weg te halen en voluit in te€ zetten
op

de poëtische lichtelementen in de onderdoorgang, de expressieve
werfinrichting

€

20.000,00

meerprijs door fasering werken

€

5.000,00

VERPLAATSEN STOOKLOKAAL EN UITBREIDING TRAPHAL

€ 110.536,05

-

volume-uitbreiding voor stooklokaal (REI 120)

€

29.061,30

-

OPTIE: versterken vloer nieuw stooklokaal (gewapende betonvloer bovenop €
bestaande vloer)

1.314,75

-

verplaatsen technische installatie naar collectorlokaal en nieuw stooklokaal

€

-

verplaatsen muurhaspel

€

500,00

-

bescherming elementen historische traphal + herstellingen

€

5.000,00

-

afbraak vloer tussen N2 en N3, met behoud van moulures

€

5.116,00

-

afbraak en dichtmetselen rooster

€

332,00

-

nieuwe trap van N2 naar N3 (wit beton met stalen borstwering)

€

11.474,00

-

raam naar binnenplein (ontrokingsluik traphal)

€

2.678,00

-

toegang Witte Zolder vanuit traphal (EI 30)

€

2.804,00

-

deur naar gang

€

1.246,00

-

binnenraam naar overloop tussen twee traphallen

€

1.480,00

-

houten plafondstructuur met verlichtingselement

€

6.830,00

-

kleine afwerkings- en herstellingswerken traphal

€

2.000,00

-

bijkomende noodverlichting en signalisatie

€

1.200,00

ONTHAAL

€

75.820,48

-

afbraak bestaande buitentegels voor recuperatie

€

750,00

-

nieuwe openingen in binnen- en buitenmuur

€

5.096,00

-

nieuw inkomvolume

€

44.337,48

-

gietvloer bovenop bestaande tegelvloer

€

5.500,00

-

wanden en vast meubilair nieuw onthaal

€

13.875,00

-

scheiding EI60 tussen beide traphallen

€

5.762,00

-

verplaatsen muurhaspel

€

500,00

VISIBILITEIT - RELATIES

€

25.227,80

-

verlichting doorgang & onthaal

€

5.000,00

-

dakstructuur stalen cassettes en stedelijk balkon

€

20.227,80

LOGISTIEK

€

6.750,00

luifel en de inkom. Licht dat de kunstwerken van Niele Toroni extra
in de verf zet.

OFFICEU architects i.s.m. H110, Smart Energie & STir

39.500,00
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TOTAAL

TEAM

METHODOLOGIE

FASERING VAN DE WERKEN

WERFINRICHTING

€

25.000,00

werfinrichting

€

20.000,00

meerprijs door fasering werken

€

5.000,00

VERPLAATSEN STOOKLOKAAL EN UITBREIDING TRAPHAL

€ 110.536,05

Het initiële team bestaande uit OFFICEU architects (architectuur),

We zijn ons ten volle bewust van de impact van het ontwerpvoorstel.

H110 architecten-ingenieurs (stabiliteit), Smart Energie (EPB en

We wensen daarom steeds een voldoende onderbouwd en realistisch

veiligheidscoördinatie) wordt aangevuld met het studiebureau

overzicht van de fasering van de werken te communiceren naar

-

volume-uitbreiding voor stooklokaal (REI 120)

€

29.061,30

STir voor de studie speciale technieken, een specialisatie die

alle betrokken partijen en te actualiseren. Voldoende overleg

-

1.314,75

we noodzakelijk achten voor deze opdracht en de genomen

met alle gebruikers in de eerste ontwerpfases en een duidelijke

OPTIE: versterken vloer nieuw stooklokaal (gewapende betonvloer bovenop €
bestaande vloer)

-

verplaatsen technische installatie naar collectorlokaal en nieuw stooklokaal

€

ontwerpkeuzes.

communicatie spelen hierin een belangrijke rol. In elke fase van het

-

verplaatsen muurhaspel

€

500,00

voorbereidende ontwerpproces zal de fasering van de werken verder

-

bescherming elementen historische traphal + herstellingen

€

5.000,00

-

afbraak vloer tussen N2 en N3, met behoud van moulures

€

5.116,00

-

afbraak en dichtmetselen rooster

€

332,00

-

nieuwe trap van N2 naar N3 (wit beton met stalen borstwering)

€

11.474,00

39.500,00

We werkten reeds meermaals goed samen met elk van de andere

verfijnd worden (zowel tekstueel als grafisch), steeds in overleg met

teamleden, die als onderaannemer van OFFICEU architects ingezet

de opdrachtgever en de gebruikers, zodat de vlotte werking van De

zullen worden. Dit vereenvoudigt het proces voor de aanbestedende

Markten niet in het gedrang komt. De wachttijd tot het afleveren van

-

raam naar binnenplein (ontrokingsluik traphal)

€

2.678,00

overheid: de architect neemt de rol van aanpreekpunt, coördinator

de stedenbouwkundige vergunning vormt de ideale aanleiding om

-

toegang Witte Zolder vanuit traphal (EI 30)

€

2.804,00

en eindverantwoordelijke op zich voor het volledige ontwerpteam.

onder de vorm van een workshop met alle mogelijke betrokkenen

-

deur naar gang

€

1.246,00

-

binnenraam naar overloop tussen twee traphallen

€

1.480,00

-

houten plafondstructuur met verlichtingselement

€

6.830,00

-

kleine afwerkings- en herstellingswerken traphal

€

2.000,00

-

bijkomende noodverlichting en signalisatie

€

1.200,00

ONTHAAL

€

75.820,48

-

afbraak bestaande buitentegels voor recuperatie

€

750,00

-

nieuwe openingen in binnen- en buitenmuur

€

5.096,00

-

nieuw inkomvolume

€

44.337,48

-

gietvloer bovenop bestaande tegelvloer

€

5.500,00

-

wanden en vast meubilair nieuw onthaal

€

13.875,00

-

scheiding EI60 tussen beide traphallen

€

5.762,00

-

verplaatsen muurhaspel

€

500,00

VISIBILITEIT - RELATIES

€

25.227,80

-

verlichting doorgang & onthaal

€

5.000,00

-

dakstructuur stalen cassettes en stedelijk balkon

€

20.227,80

LOGISTIEK

€

6.750,00

-

herstellen en verplaatsen bestaande goederenlift en buitentrap

€

3.000,00

-

werken voor herinrichting keldersas

€

3.750,00

TOTAAL

€ 243.334,33

deze fasering verder af te stellen. Voorbereidende besprekingen met
OFFICEU architects for urbanity (architectuur) is een team Brusselse

de aannemer(s) van de werken garanderen een vlotte gefaseerde

(ir.) architecten - twee vennoten aangevuld met drie zelfstandige

uitvoering. Ook tijdens de uitvoeringsfase nemen we de coördinatie

medewerkers. Duurzame stedelijke renovaties en ingrepen vormen

van de fasering op ons, in continu overleg met de aannemer(s),

één van de peilers binnen onze praktijk. Naast de ruime ervaring

De architecten zijn naast ontwerpers ook de projectregisseurs en

gebruikers en opdrachtgever. Hieronder geven we graag een eerste

met eigen projecten en de stedelijke geëngageerdheid hebben beide

leiden het proces en de expertise van de verschillende teamleden

aanzet van een mogelijke fasering van de werken mee, die uiteraard

zaakvoerders een jarenlange eerdere expertise als projectarchitect

in goede banen. Een gestroomlijnde input van elk van de teamleden

verder uit te werken en te verfijnen is.

met o.a. openbare projecten bij de Brusselse bureau’s Bogdan & Van

is essentieel om tot een harmonieus eindresultaat te komen. De

Broeck en atelier tom vanhee.

coördinatie en leiding van ons multidisciplinair team alsook de
communicatie naar de opdrachtgever en de verschillende actoren

H110 architecten-ingenieurs (stabiliteit) heeft een uitgebreide

zal door de projectleider van OFFICEU verzorgd worden, zodat

ervaring en focust op stabiliteitssudies met een belangrijke

er één Single Point Of Contact (SPOC) is. De uitwisseling van alle

architecturale waarde, zoals bijvoorbeeld de transformatie van een

documenten, communicatie en informatie gebeurt via een digitaal

doe-het-zelf magazijn tot stedelijk park met ontmoetingscentrum

platform, zodat elk van de teamleden steeds over de meest recente

voor het project “Standaertsite” in Ledeberg.

gegevens beschikt. De architecten van OFFICEU houden binnen het
volledige proces de coördinerende en sturende rol aan.

DEELFASE 1 : toegang Witte Zolder
1.
2.
3.
4.
5.

Smart Energie (EPB en veiligheidscoördinatie) is een dynamisch en
meerkoppig team van ingenieurs voor expertise en advies op het

Het ontwerpvoorstel in deze offertebundel is nog geen definitief

vlak van veiligheid en energie met een jarenlange ervaring binnen

ontwerp, niet te nemen of te laten. Het vormt een eerste onderbouwde

de Brusselse context.

aanzet, waarbij het ontwerpteam zijn globale visie en ambitie
wil weergeven. Deze visie kwam tot stand door een uitgebreide

STir (speciale technieken) zet voluit in op geïntegreerde oplossingen

analyse van de bestaande context en de ambities en wensen

die groeien binnen het ontwerp in een zo vroeg mogelijk stadium

van de opdrachtgever, het mogelijke potentieel, de financiële

vanuit een intense samenwerking binnen het ontwerpteam. STir

haalbaarheid, de nodige externe besprekingen (met bijvoorbeeld

heeft een uitgebreide ervaring met Brusselse en renovatieprojecten.

de brandweer) en plaatsbezoeken en de eerder opgedane kennis

6.
7.
8.
9.
10.
11.

van het ontwerpteam. Het moet gelezen worden als een tussentijds
Stedelijkheid (urbanity) vormt de kern van wat we als architect

resultaat van onze interpretatie van de opgegeven projectdefinitie

doen. We werken binnen de alomvattende context, in en met de stad

en vormt de kapstok voor een alomvattend ontwerptraject, waarin

en met en voor haar bewoners. We observeren, luisteren en brengen

participatie van alle toekomstige gebruikers gewenst en vereist

de discussie op gang. We kennen geen dogma’s of bevooroordeelde

is. Een intensief proces van dialoog, workshops en tussentijdse

blikken. We willen bestendigen wat werkt, slechts toevoegen wat

besprekingen tussen de opdrachtgever en uiteindelijke gebruikers

nodig is.

enerzijds en het ontwerpteam van architecten bijgestaan door

DEELFASE 2 : onthaal en inkom
12.

13.

de verschillende studiebureaus anderzijds zal gevolgd worden.
Bovendien zullen er ook voldoende gesprekken worden aangegaan
met externe partners, waaronder de stedenbouwkundige diensten,
de brandweer, Monumenten en landschappen, enz.
Onze vestiging in en sterke betrokkenheid met Brussel en De Markten
maakt een efficiënt ontwerp-, begeleidings- en realisatieproces
mogelijk.

OFFICEU architects i.s.m. H110, Smart Energie & STir

Bescherming van de niet te verplaatsen technische installaties in het
stooklokaal
Dakuitbouw met beperkte afbraakwerken ten behoeve van het
verplaatsen van het stooklokaal
Verplaatsen van het stooklokaal
Stofvrij afsluiten van de historische traphal (alle lokalen voorzijde
bereikbaar vanuit de tweede traphal)
Beschermingswerken van de historische traphal en van de alle zones
rond de traphal waar toekomstige openingen in de dragende wanden
gemaakt zullen worden.
Creëren van de nodige muuropeningen in de toekomstige traphal op
niv. +3
Afbraak van de vloer tussen het oude stooklokaal op niv. +3 en de
onderliggende traphal
Plaatsing van de nieuwe betonnen trapdelen d.m.v. een mobiele hijslift
in de traphal
Afwerkingen op niv. +3 rond de traphal
Voorlopige oplevering van de werken van deelfase 1
Heropenen van de historische traphal, met stofvrije en veilige
afscherming van de zone voor de gelijkvloerse doorgang naar het
onthaal (zowel in de traphal als in het onthaal) en de toekomstige
uitbreiding van de inkom

14.
15.
16.
17.
18.

Verplaatsen en herstel van de goederenlift, aanpassingen aan het
toegangssas in de kelder en afscherming van de goederenlift ifv. de
volgende werken
Uitvoering van de nieuwbouw uitbreiding van de inkom en de
luifel, waarbij de leveringen via de goederenlift mogelijk blijven. De
hoofdtoegang verloopt tijdelijk via de historische inkomsas, beide
traphallen, het bestaande onthaal en de lift blijven bereikbaar.
Uitvoering van de lichtinstallaties.
Inrichting van een tijdelijk beperkter onthaal
Afbraak van het bestaande onthaal
Uitvoering van het nieuwe onthaal, vloer- en andere afwerkingen
inkomzone
Voorlopige oplevering van de werken van deelfase 2
Openen van de nieuwe inkom en het nieuwe onthaal
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