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VK	 is	 actief	 in	 vier	 marktsegmenten:	 Healthcare,	
Buildings,	Industry	en	Infrastructure.	

In	Healthcare	biedt	VK	een	totaalpakket	onder	één	
dak:	 masterplanning,	 architectuur,	 engineering,	
interieur	en	landscaping.	

Vastgoedontwikkelaars,	 architecten,	 industriële	
klanten	 en	 overheden	 doen	 beroep	 op	 VK	
voor	 engineering	 van	 Buildings,	 Industry	 en	
Infrastructure.

Daarbij	is	duurzaamheid	voor	ons	een	topprioriteit.

VK’s	 BUILDINGS	 afdeling	 biedt	 zijn	 knowhow	
en	 expertise	 aan	 op	 de	 private	 en	 publieke	
markt,	 meer	 bepaald	 in	 de	 kantorenmarkt,	 de	
scholenbouw,	de	vrije	tijds-	en	residentiële	markt,	
en	in	de	overheidssector.

Onze	 multidisciplinaire	 raadgevende	 ingenieurs	
verrichten	studies	speciale	technieken	en	stabiliteit,	
van	 mechanica,	 elektriciteit	 en	 sanitair,	 over	
datacommunicatie,	 beveiliging,	 fi	re	 en	 acoustical	
engineering,	tot	beton-	en	staalstructuren.

Duurzaam	 bouwen	 is	 uiteraard	 altijd	 een	
topprioriteit	geweest	voor	VK	en	zal	dat	ook	blijven.	
Getuige	 daarvan	 enkele	 gelauwerde	 projecten	
zoals	 Renson,	 Infrax	 en	 het	 Gerechtsgebouw	 van	
Antwerpen.	Als	gereputeerd	studiebureau	volgt	VK	
dan	 ook	 nieuwe	 en	 toekomstige	 ontwikkelingen	
op	 de	 voet,	 zoals	 nachtkoeling,	 natuurlijke	
ventilatie,	betonkernactivering,	geothermie,	co-	en	
trigeneratie,	 zonne-collectoren,	 …	 ondersteund	
met	 geavanceerde	 rekensoftware	 en	 CFD	
simulaties.

Daarbij	 kunnen	 de	 ingenieurs	 van	 VK	 het	 belang	
van	‘integrated	 design’	 niet	 genoeg	 benadrukken:	
de	 integratie	 van	 architectuur,	 technieken	 en	
stabiliteit	van	in	de	beginfase	van	een	bouwproject	
laat	toe	om	engineering	en	innovatieve	technieken	
naadloos	 te	 integreren	 in	 het	 concept,	 ter	
ondersteuning	en	versterking	van	de	architecturale	
identiteit.

De	 BUILDINGS-afdeling	 kan	 terugblikken	 op	 een	
portfolio	 met	 veel	 uitdagende,	 grootschalige	 	 en	
minder	 grootschalige	 projecten,	 zowel	 nieuwe	
gebouwen	 als	 renovaties	 van	 (geklasseerde)	
monumenten,	audits	en	beheersexploitaties.
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2010	 Congres	Centrum	Square
	 Infrax
	 Platinum
2009	 Stadhuis	Menen
	 Infrax
	 Renson
2008	 Heulebrug
	 Gerechtsgebouw	Antwerpen
2007	 VK	Hoofdzetel
	 Belmont	Court
	 Gerechtsgebouw	Antwerpen
	 Empress	Court
	 Sint-Pietersplein	Gent
2006	 Gerechtsgebouw	Antwerpen
2005	 Mondriaan
2000	 Novalis

MIPIM		-		Special	Jury	Award
Chicago	Athenaeum		-		Green	Good	Design	Award
International	Property	Award		-		Best	European	Renovation
Federatie	van	Belgische	Architecten		-		Renoscripto	Renovatie	Award
2020challenge		-		2020challenge	award
Chicago	Athenaeum		-		Green	Good	Design	Award
Foundation	for	Architecture/Civicarch		-		Prix	Rotthier	voor	beste	tuinwijk
Chicago	Athenaeum		-		International	Architecture	Award
Brussels	Instituut	voor	Milieubeheer		-		Voorbeeldgebouw
MIPIM		-		Best	Refurbished	Office	Building
RIBA		-		European	Award
Brussels	Instituut	voor	Milieubeheer		-		Voorbeeldgebouw
Federatie	van	Belgische	Architecten		-		Beste	Publieke	Ruimte
Staalinfocentrum		-		Staalbouwprijs
MIPIM		-		Best	Business	Center
MIPIM		-		Best	Residential	Development

prijzen

CONGRES CENTRUM SQUARE MONDRIAAN BELMONT COURT

INFRAX RENSON GERECHTSGEBOUW ANTWERPEN
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VK	 heeft	 de	 traditie	 om	 samen	 te	 werken	 met	
nationale	en	internationale,	vaak	wereldvermaarde	
architecten.	VK	heeft	dan	ook	uitgebreide	ervaring	
met	 engineering	 studies	 van	 toonaangevende	
gebouwen,	 vaak	 met	 een	 hoge	 symbolische	
waarde.	

Als	 pleitbezorger	 van	 ‘integrated	 design’,	
beschouwen	 we	 de	 engineering	 daarbij	 als	 een	
integraal	 deel	 van	 de	 ontwerpopdracht,	 waarmee	
best	rekening	gehouden	wordt	vanaf	het	begin	van	
de	 ontwerpfase.	 Zodoende	 ontstaat	 een	 optimaal	
samenspel	 tussen	 alle	 engineering	 disciplines	
én	 het	 architecturale	 concept.	 Bijgevolg	 kan	
engineering	 en	 innovatieve	 technologie	 naadloos	
geïntegreerd	 worden,	 ter	 ondersteuning	 en	
versterking	van	de	architecturale	identiteit	van	het	
ontwerp.	

De	 historiek	 en	 het	 portfolio	 getuigen	 van	 de		
meerwaarde	van	het	‘Designing	together’-concept.		
Daarbij	 waarderen	 architecten	 de	 niet	 aflatende	
investeringen	 in	 innovatie.	 In	 het	 verleden	 heeft	
integrated	 design	 haar	 deugdelijkheid	 meermaals	
bewezen	 en	 geresulteerd	 in	 energie-efficiënte	
publieke	en	private	infrastructuur	wereldwijd.

designing togetherNAVO HOOFDKWARTIER

NATIONALE BIBLIOTHEEK KAZACHSTAN

ZENITH TOREN

NORWAY HOUSE

CONGRES CENTRUM SQUARE MONDRIAAN BELMONT COURT

INFRAX RENSON GERECHTSGEBOUW ANTWERPEN
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duurzaamheid
Jaren	 van	 ervaring	 leren	 ons	 dat	 een	 integraal	
concept	 op	 lange	 termijn	 de	 beste	 resultaten	
garandeert:	 een	 ontwerp	 waar	 architectuur,	
stabiliteit	 en	 speciale	 technieken	 geïntegreerd	
worden	vanaf	het	begin.

Ook	 veel	 geavanceerde	 technieken	 die	 naar	
een	 duurzaam	 resultaat	 leiden,	 moeten	 vanaf	
de	 allereerste	 ontwerpfase	 in	 rekening	 worden	
gebracht.	

Een	 geïntegreerd	 ontwerp	 resulteert	 in	 een	
gebouw	 dat	 minder	 energie	 verbruikt,	 en	 meer	
comfort	 (thermisch,	 visueel,	 akoestisch	 en	 naar	
luchtkwaliteit)	 en	 gebruiksvriendelijkheid	 biedt.	
Verder	 biedt	 een	 geïntegreerde	 benadering	 het	
ontwerpteam	de	kans	om	het	energetische	gedrag	
van	het	ontwerp/gebouw	in	iedere	ontwikkelings-	
en	levensfase	te	onderzoeken.

Als	 multidisciplinair	 bureau	 heeft	 VK	 het	 unieke	
voordeel	 om	 geïntegreerde	 concepten	 te	
ontwikkelen	en	realiseren.

	 B E S L I S S I N G 	 P R I O R I T E I T E N 	 V O O R O N T W E R P 	 O N T W E R P 	 A A N B E S T E D I N G 	 R E A L I S AT I E

simulaties
ondersteuning door VK
doelstelling
ja/nee

simulaties
beslissingsondersteunend
doelstelling
beslissingshulp + bewijzen
informatieve presentatie
kwalitatieve communicatie 

simulaties
gedetailleerde berekeningen
doelstelling
specificaties geven
gedetailleerde presentatie
kwantitatieve communicatie

Economische	levenscyclusanalyse

De	gemiddelde	 levenscyclus	van	een	gebouw	telt	
50	 jaar.	 Tijdens	 deze	 periode	 kan	 de	 functie	 van	
een	gebouw	variëren.	Een	duurzaam	gebouw	laat		
aanpassingen	toe,	architecturaal	en	technisch,	met	
een	minimum	aan	inspanningen.

De	 economische	 kost	 van	 een	 gebouw	 is	 een	
belangrijke	 factor.	 Daarom	 bestudeert	 VK	
verschillende	 scenario’s	 van	 de	 levenscyclus,	 op	
basis	 van	 knowhow,	 ervaring	 en	 geavanceerde	
software.	 Zo	 bieden	 wij	 onze	 klanten	
belangrijke	 inzichten	 doorheen	 het	 ontwerp-	 en	
realisatieproces.

Breeam	certificator

VK	 is	 officieel	 erkend	 als	 “BREEAM	 Assessor”.	
Daardoor	 kan	 de	 architectuur	 &	 engineering	
groep	 energetische	 prestaties	 van	 gebouwen	
evalueren,	 binnen	 internationale	 ontwerpnormen.	
Met	deze	continue	inspanningen	wil	VK	duurzame	
oplossingen	blijven	bieden	aan	zijn	klanten.

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEEN

betonkernactivering
natuurlijke	ventilatie
nachtkoeling
fotovoltaische	cellen
regenwaterbeheer
geavanceerde	isolatie
geothermie
cogeneratie
trigeneratie
zonwering
warmterecuperatie
efficiënte	verlichting
vraaggestuurde	systemen
...
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stabiliteit

energie	&	comfort

akoestiek

zonwering

fire	engineering	+		
rookevacuatie

BESLISSING ONTWERPVOORONTWERPPRIORITEITEN

Rekensoftware

Voorbeeld van kostenvoorcalculatie  -  verschillende scenario’s voor een gebouw Simulatie van het temperatuurverloop in een kantooromgeving

duurzaamheid
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T H E 	 C A P I TA L
Brussel,	België

In	de	Europese	wijk	werd	The	Capital	opgetrokken.	
VK	 verzorgde	 de	 speciale	 technieken	 van	 dit	
indrukwekkende	 complex,	 met	 8	 etages	 en	
een	 gevellengte	 van	 700	 meter.	 De	 ontwerpers	
beantwoordden	 aan	 de	 gevraagde	 flexibiliteit	 via	
6	onafhankelijke	eenheden.	Het	gebouw	kan	 	dus	
worden	 gebruikt	 door	 een	 paar	 grote	 huurders,	
maar	 evengoed	 worden	 opgedeeld	 in	 kleinere	
ruimtes.	Elk	onderdeel	is	ongeveer	9.000	m²	groot,	
met	 een	 eigen	 ingang	 en	 liftkern.	 Airconditioning	
gebeurt	 via	 dynamische	 balken,	 met	 een	 eigen	
luchtbehandeling	 voor	 elk	 bouwdeel.	 Ook	 de	
warmte	 wordt	 geproduceerd	 per	 bouwvolume.	
De	 branddetectie	 werd	 wel	 veralgemeend	 voor	
het	 hele	 gebouw.	 Verder	 werd	 super	 isolerende	
dubbele	beglazing	gebruikt,	gebeurt	de	lichtsturing	
via	 aanwezigheidsdetectie,	 en	 zijn	 ultramoderne	
technologieën	geïntegreerd.

opdracht
nieuw kantorencomplex

klant
AXA

architect
Atelier de Genval
ELD Partnership

VK diensten
speciale technieken

oppervlakte
61.000 m²

2006 - 2009

offices
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Z E N I T H 	TO R E N
Brussel,	België

In	 de	 Noordwijk	 figureert	 de	 kantoortoren	 Zenith	
als	 sluitstuk	 van	 een	 belangrijke	 stadsboulevard.	
Met	 zijn	 smalle	 lijn	 voegt	 het	 ontwerp	 een	 mooi	
silhouet	 toe	 aan	 de	 horizon.	 De	 ontwerpers	
hebben	 een	 duurzame	 aanpak	 gebruikt.	 Zo	 laat	
de	 binnenruimte	 een	 flexibele	 indeling	 toe,	 met	
een	 optimale	 bruto/netto-verhouding.	 Ook	 het	
gevelconcept	 en	 de	 energetische	 oplossingen	
ondersteunen	 een	 optimale	 energieprestatie.	 Dit	
alles	 leidt	 tot	 een	 isolatiewaarde	 van	 K45	 en	 een	
energiewaarde	onder	E100.	Zo	wordt	het	gebouw	
verwarmd	 en	 gekoeld	 met	 klimaatplafonds.	 De	
energierecuperatie	op	de	terugnamelucht	gebeurt	
door	 middel	 van	 een	 hygroscopisch	 warmtewiel	
met	 een	 rendement	 van	 70%.	 Dit	 voor	 zowel	 de	
latente	als	de	voelbare	warmte.	Daarnaast	is	de	gevel	
qua	 isolatie	zo	optimaal	mogelijk	ontworpen,	met	
slechts	50%	beglazing	en	een	zontoetreding(ZTA)-
factor	van	25%.	Met	het	Zenith-gebouw	krijgt	een	
van	de	belangrijkste	boulevards	van	de	Noordwijk	
een	mooi	visueel	eindpunt.

opdracht
nieuwe kantoortoren

klant
Espace Gaucheret

architect
SCAU
Cerau

VK diensten
speciale technieken
energy engineering

oppervlakte
30.000 m²

2007 - 2009

offices
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Eind	 2009	 werd	 de	 nieuwe	 hoofdzetel	 van	
telecomoperator	 Mobistar	 ingehuldigd.	 Als	
centrum	 voor	 de	 internationale	 diensten	 van	 het	
bedrijf,	 bundelt	 het	 ontwerp	 een	 aantal	 aspecten,	
waardoor	 de	 opdrachtgever	 overtuigd	 werd	 van	
de	 kwaliteiten.	 Zo	 zijn	 er	 een	 aantal	 intrinsieke	
kwaliteiten,	 zoals	 de	 flexibiliteit,	 het	 comfort	 en	
de	 uitrusting.	 Daarnaast	 werd	 Mobistar,	 dat	 een	
minimaal	 energieverbruik	 ambieert,	 overtuigd	
door	 de	 sterke	 vooropgestelde	 energieprestaties.	
VK	 ontwikkelde	 een	 technologisch	 concept	
met	 klimaatregeling	 met	 ‘free	 cooling’	
(waarbij	 koudere	 buitenlucht	 wordt	 gebruikt),		
hoogrendementscondensatieketels,	 recuperatie	
van	 regenwater,	 automatisch	 beheer	 van	 lage	
energie-verlichting,	 …	 Dat	 alles	 resulteert	 in	 een	
energiepeil	 van	 E75	 bij	 een	 momenteel	 geldende	
norm	van	E90.	Op	vraag	van	de	opdrachtgever	werd	
het	gebouw	ook	op	extreem	korte	tijd	gerealiseerd.	
Op	 1	 jaar	 tijd	 werd	 een	 volume	 opgetrokken	
van	 29.500	 m²	 over	 9	 verdiepingen,	 waarvan	 3	
ondergronds	met	630	parkeerplaatsen.

M O B I S TA R
Evere,	België

opdracht
nieuwe hoofdzetel

klant
Banimmo

eindgebruiker
Mobistar

architect
Assar

VK diensten
speciale technieken
energy engineering

oppervlakte
30.000 m²
6 etages
630 parkeerplaatsen

kerncijfers
energiepeil E75

2007 - 2009
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N O R T H 	 G A L AX Y 	TO R E N S
Brussel,	België

Met	 zijn	 2	 kantoortorens	 vormt	 het	 North	 Galaxy-
complex	een	imposant	silhouet	in	het	zakendistrict	
van	 de	 Noordwijk.	 Van	 de	 32	 niveaus	 liggen	 er	 4	
ondergronds,	met	650	parkeerplaatsen,	archieven,	
ICT-	 en	 technische	 lokalen.	 Bovengronds	 is	 overal	
kantoorruimte,	behalve	op	de	2	bovenste	technische	
etages	en	op	de	niveaus	0	en	+1.	Die	bevatten	een	
keuken,	restaurant	voor	1.600	maaltijden,	cafetaria	
voor	800	maaltijden,	VIP-restaurant,	vergaderzalen,	
...	 De	 opvallende	 inkom	 heeft	 13	 meter	 hoge	
panelen	in	dubbel	glas,	bevestigd	met	spankabels	
met	 sensors.	 De	 torens	 bestaan	 vooral	 uit	
prefabkolommen	en	-balken,	gebouwd	volgens	de		
techniek	 van	 de	 niet-voortschrijdende	 instorting:	
het	wegvallen	van	een	kolom	leidt	niet	tot	instorting	
van	 het	 gebouw.	 De	 dubbelwandige	 actieve	
gevels	 hebben	 een	 geautomatiseerde	 zonwering.	
Energiebehoeften	zijn	centraal	voorzien:	de	koeling	
via	 klimaatplafonds,	 verwarming	 via	 hygiënelucht	
en	naverwarmingsbatterijen,	afstelbaar	per	niveau	
en	geveloriëntatie.

opdracht
nieuwe kantoortorens

klant
North Galaxy nv

eindgebruiker
Belgisch Ministerie van Financiën

architect
M. & J.M. Jaspers - Eyers & Partners
Art & Build
Montois & Partners

VK diensten
speciale technieken
stabiliteit
infrastructuur

oppervlakte
156.500 m²
650 parkeerplaatsen

2001 - 2005
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E L L I P S E 	 G E B O U W
Brussel,	België

Het	 Ellipse	 kantoorcomplex	 bestaat	 eigenlijk	 uit	 3	
gebouwen	 die	 onafhankelijk	 van	 elkaar	 kunnen	
functioneren.	 Opgesteld	 rond	 een	 ellipsvormige,	
gemeenschappelijke	 inkom	 die	 fungeert	 als	
centraal	 knooppunt,	 zijn	 ze	 ook	 verbonden	 via	
voetbruggen.	 De	 3	 kelderverdiepingen,	 tot	 10	
meter	 onder	 het	 straatniveau,	 fungeren	 voor	 de	
3	 gebouwen	 samen.	 De	 eerste	 kelderverdieping	
huisvest	 vergaderzalen,	 een	 bedrijfsrestaurant	 en	
cafetaria.	Door	een	binnentuin	op	hetzelfde	niveau,	
geniet	deze	verdieping	nog	volop	van	het	daglicht.	
De	 twee	 andere	 kelderverdiepingen	 worden	
gebruikt	als	parkeer-	en	archiefruimte.	Het	hoogste	
gebouw	is,	mede	door	zijn	ellipsvorm,	de	blikvanger.	
De	 22	 bovengrondse	 verdiepingen	 werden	 haast	
volledig	 gebouwd	 met	 prefabelementen,	 wat	 een	
snelle	 montage	 toeliet.	 De	 nodige	 uitsparingen	
werden	 voorzien	 als	 onderdeel	 voor	 de	 techniek	
van	de	niet-voortschrijdende	instorting.	De	gevels	
zijn	 bekleed	 met	 horizontale	 glazen	 banden,	 die	
rondom	doorlopen.	De	inkom	is	dan	weer	bekleed	
met	grote	glazen	panelen.	

opdracht
nieuw kantoorcomplex

klant
Access
Immomills Development

eindgebruiker
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

architect
Art & Build
Montois & Partners

VK diensten
stabiliteit
infrastructuur

oppervlakte
52.000 m²

2004 - 2006
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B E L M O N T 	 CO U R T
Brussel,	België
MIPIM	Award	2007	-	Best	Refurbished	Office	Building

Belmont	 Court	 bestaat	 uit	 een	 reeks	 	
kantoorvleugels	 rond	 een	 grote	 binnenkoer.	 Het	
gebouw	 uit	 de	 jaren	 ’60	 was	 sterk	 verouderd,	
maar	 voor	 de	 bouwheer	 stond	 het	 vast	 dat	 het	
gebouw	 gerenoveerd	 en	 niet	 vervangen	 zou	
worden.	 Teveel	 aspecten	 spraken	 in	 het	 voordeel	
van	een	renovatie:	de	kwaliteit	van	de	gevelsteen,	
de	 omvangrijke	 volumes,	 de	 geringe	 diepte	 van	
het	gebouw	en	de	buitengewone	plafondhoogtes,	
tijdswinst,	ecologische	en	economische	voordelen.	
Alles	 wat	 enigszins	 bewaard	 kon	 worden,	 bleef	
dan	 ook	 intact.	 De	 opdrachtgever	 wou	 “het	
gebouw	 naar	 de	 21ste	 eeuw	 brengen	 zonder	 het	
architectonische	 patrimonium	 in	 het	 gedrang	 te	
brengen”.	De	grote	verdiepingshoogte	 liet	 toe	om	
de	technieken	in	valse	plafonds	te	integreren	zonder	
noemenswaardig	 volumeverlies.	 Een	 plastisch	
kunstenaar	zorgde	voor	een	bijzonder	accent	met	
gekleurde	 ramen.	 De	 primaire	 kleuren	 binnen	 en	
buiten	het	gebouw	creëren	een	hedendaagse	sfeer.	

opdracht
renovatie van een kantoorcomplex

klant
AXA

eindgebruiker
AXA
Bank of New York

architect
SCA Architectes Associés

VK diensten
speciale technieken

oppervlakte
33.000 m²

2005 - 2007
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M O N D R I A A N
Brussel,	België
MIPIM	Award	2005	-	Best	Refurbished	Office	Building

Een	 nieuw	 atrium	 gaf	 een	 hedendaags	 gezicht	
aan	 dit	 bestaande	 kantoorgebouw	 met	 klassieke	
gevels.	Voor	deze	grondige	renovatie,	waar	enkel	de	
gevels	overeind	bleven,	hadden	de	opdrachtgever	
en	 architect:	 flexibiliteit	 door	 modulering,	 en	 zorg	
voor	 het	 milieu.	 De	 stabiliteit	 stelde	 de	 nodige	
uitdagingen.	In	een	dicht	stedelijk	weefsel	mochten	
enkel	de	klassieke	gevels	behouden	blijven.	Daarbij	
waren	 de	 funderingen	 van	 de	 klassieke	 gevels	
weinig	 diep	 en	 variabel.	 Daarom	 werd	 eerst	 een	
wand	 van	 funderingspalen	 opgetrokken	 langs	
de	 gevels,	 gestabiliseerd	 via	 een	 stellage.	 Daarna	
werd	 de	 gevel	 vastgezet	 met	 metalen	 profielen,	
zodat	 de	 funderingen	 van	 het	 nieuwe	 deel	 tot	
tegen	de	bestaande	gevels	gelegd	konden	worden.	
Voor	 speciale	 technieken	 moesten	 de	 installaties	
naadloos	 aansluiten	 in	 alle	 bouwdelen	 tussen	 het	
bestaande	volume	en	de	uitbreiding	bij	verschillen	
qua	 verdiepingshoogte	 en	 gevelmodulatie.	 Ook	
het	 thermisch	 gedrag	 van	 beide	 delen	 varieerde,	
wat	de	nodige	uitdagingen	naar	klimatisatie	stelde.	

opdracht
renovatie van een kantoorgebouw

klant
Allfin

eindgebruiker
Europese Commissie

architect
Assar

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur

oppervlakte
31.000 m²

2002 - 2004
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K A R E L 	 D E 	 G R OT E
Brussel,	België

Dit	 iconische	 gebouw	 in	 de	 Europese	 wijk	 was	
toe	 aan	 renovatie	 en	 uitbreiding.	 Via	 honderden	
draagconsoles	 in	 de	 betonconstructie	 dragen	
opvallende	 architecturale	 staalstructuren	 alle	
vrije	 elementen	 van	 de	 vliesgevels.	 Daarbij	
werd	 gebruik	 gemaakt	 van	 spiderglas	 en	
spanstaven.	 	 De	 windkrachten	 werden	 bepaald	
via	 windtunnelproeven	 aan	 de	 universiteit	 van	
Stuttgart.	 Bovenop	 3	 ondergrondse	 parkeerlagen,	
die	 speciaal	 werden	 versterkt,	 zijn	 constructies	
toegevoegd	 voor	 nieuwe	 vergaderzalen,	 een	
keuken	 en	 restaurant.	 De	 niveaus	 zijn	 een	
combinatie	 van	 gewapend	 en	 voorgespannen	
beton.	 Bovenop	 het	 gebouw	 werd	 ook	 een	
bijkomende	verdieping	opgetrokken.	Verder	zijn	2	
vleugels	uitgebreid	met	nieuwe	trapzalen;	in	de	3de	
vleugel	zit	de	bijkomende	trapzaal	intern	verwerkt.	
Klimatisatie	gebeurt	met	hygiënelucht	per	module.	
Conferentiezalen,	 expositieruimtes,	 restaurants	 en	
cafetaria	hebben	aparte	luchtbehandelinggroepen.	
Met	de	afgezogen	 lucht	worden	de	ondergrondse	
parkings	geventileerd.

opdracht
renovatie en uitbreiding van een 
kantoorgebouw

klant
Cofinimmo

eindgebruiker
Europese Commissie

architect
Helmut Jahn
Montois & Partners
Atelier d’Architecture Paul Noël

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur

oppervlakte
74.500 m²

1996 - 1998
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I N F R AX
Torhout,	België
2020challenge	award
Green	Good	Design	Award	2010

Nutsbedrijf	 Infrax	 West	 wilde	 zijn	 diensten	
centraliseren	 in	 een	 nieuw	 kantoor	 en	
tegelijk	 zijn	 voorbeeldfunctie	 onderstrepen.	
Een	 doordacht	 ontwerp,	 met	 integratie	 van	
architectuur	 en	 technieken,	 resulteerde	 in	 een	
duurzaam	 kantoorgebouw	 met	 3	 bouwlagen,	
een	 magazijn	 en	 opslagterrein.	 Het	 kantoor	
combineert	 doorgedreven	 isolatie	 en	
hoogwaardige	 beglazing	 met	 een	 geïntegreerd	
gebouwen-	 en	 installatieconcept,	 waarvan	
de	 ontwerpberekeningen	 gebaseerd	 zijn	 op	
gedetailleerde	 simulaties.	 Het	 gebouw	 wordt	
‘s	 winters	 verwarmd	 en	 ‘s	 zomers	 gekoeld	 via	
betonkernactivering,	 aangestuurd	 door	 een	
boorgatenenergieopslagveld	 met	 performante	
warmtepomp,	 op	 zijn	 beurt	 aangestuurd	 door	
fotovoltaische	 cellen.	 De	 energiebesparing,	
aangevuld	met	een	uitgekiend	waterbeheer,	maken	
van	 Infrax	 een	 voorbeeldgebouw	 van	 duurzaam	
bouwen.	

opdracht
nieuwe hoofdzetel

klant + eindgebruiker
Infrax West

architect
CrepainBinst Architecture

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
energy engineering
infrastructuur

oppervlakte
9.690 m² 

kerncijfers
energiepeil E60
isolatiepeil K44

2008 - 2010

Beelden met dank aan CrepainBinst Architecture
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R E N S O N
Waregem,	België
Green	Good	Design	Award	2009

De	 ventilatie-	 en	 zonweringproducent	 Renson	
wilde	zijn	hoofdzetel	heropfrissen.	Met	zijn	ligging	
langs	 de	 drukke	 E17-snelweg,	 moest	 het	 gebouw	
daarbij	 de	 zichtbaarheid	 optimaal	 benutten.	
Enerzijds	door	kwalitatieve	architectuur,	anderzijds	
door	de	kernactiviteiten	van	het	bedrijf	in	de	verf	te	
zetten.	 Vanuit	 de	 Renson-slogan	“creating	 healthy	
spaces”	werd	een	kantoor	met	laag	energieverbruik	
ontworpen.	Het	gebouw	werd	een	pioniersproject	
voor	duurzaam	bouwen	in	België.	In	nauw	overleg	
met	 de	 architect	 en	 de	 opdrachtgever,	 dokterde	
VK	 een	 nieuwe	 ventilatie-strategie	 uit.	 Natuurlijke	
ventilatie	 in	combinatie	met	nachtkoeling	zorgt	 in	
alle	 seizoenen	 voor	 een	 aangenaam	 werkklimaat,	
zonder	 inzet	 van	 mechanische	 ventilatie	 en	
koelmachines.	 Het	 kantoor	 heeft	 geen	 verlaagd	
plafond,	 zodat	 de	 thermische	 inertie	 van	 de	
betonnen	 platen	 kan	 aangesproken	 worden.	 Op	
deze	 manier	 valt	 het	 energieverbruik	 beduidend	
lager	uit,	en	worden	de	levenscycluskosten	gunstig	
beïnvloed.

opdracht
nieuwe hoofdzetel

klant + eindgebruiker
Renson

architect
CrepainBinst Architecture

VK diensten
speciale technieken
energy engineering

oppervlakte
3.000 m²

2000 - 2002
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P L AT I N U M
Brussel,	België
International	Property	Award	2010

Het	 gebouw	 dateert	 van	 de	 jaren	‘70	 en	 werd	 tot	
2008	 gebruikt	 door	 het	 Ministerie	 van	 Financiën.	
Daarna	 drong	 een	 renovatie	 zich	 op,	 waarvan	
de	 nieuwe	 gevel	 het	 meest	 zichtbare	 element	
vormt.	 Daarnaast	 werd	 de	 parking	 achter	 het	
gebouw	 vervangen	 door	 een	 tuin,	 toegankelijk	
voor	 de	 nieuwe	 huurders	 of	 eigenaars.	 VK	 stond	
in	 voor	 de	 speciale	 technieken	 en	 integreerde	
een	 duurzame	 aanpak,	 onder	 andere	 met	 een	
versterkte	 isolatie	 voor	 gevels	 en	 dak,	 nieuwe	
isolerende	 dubbele	 beglazing	 en	 een	 versterkte	
luchtdichtheid.	 Het	 gebouw	 beschikt	 over	 een	
mechanisch	ventilatiesysteem	met	dubbele	stroom	
en	 recuperatie	 van	 energie	 (70%).	 Op	 die	 manier	
wordt	de	besparing	van	primaire	energie	verhoogd	
met	52%	en	de	CO2-uitstoot	verminderd	met	60%.	
Polykristallijne	 fotovoltaïsche	 panelen	 zullen	 het	
energieverbruik	 nog	 verminderen.	 	 Ook	 werden	
een	 aantal	 waterbesparingsmaatregelen	 opgezet	
in	de	sanitaire	ruimtes	en	douches.	

opdracht
renovatie van een kantoorgebouw

klant
Burco

architect
Archi2000

VK diensten
speciale technieken
energy engineering

oppervlakte
25.000 m²

2007 - 2010
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M G 	TO R E N
Gent,	België

De	 MG	 Tower	 wordt	 met	 119	 meter	 en	 27	
verdiepingen	 de	 hoogste	 toren	 van	 Vlaanderen	
en	 zal	 plaats	 bieden	 aan	 1.200	 werknemers	 van	
KBC.	 Door	 zijn	 ligging	 vlakbij	 een	 afrit	 van	 de	
E40-snelweg	wordt	het	gebouw	een	nieuw	baken	
voor	 de	 stad	 Gent.	 Behalve	 de	 kantoorruimte	 en	
technische	 ruimtes	 in	 de	 bovenste	 etages,	 zal	 het	
gebouw	 een	 modern	 bedrijfsrestaurant	 bevatten,	
een	 auditorium	 en	 een	 brandweerkazerne.	 VK	
staat	 in	 voor	 de	 speciale	 technieken,	 de	 stabiliteit	
en	 infrastructuur.	 De	 opbouw	 met	 de	 schuine	
gevelwand,	 waarbij	 het	 ene	 blok	 als	 het	 ware	 aan	
het	 andere	 hangt,	 stelde	 de	 nodige	 uitdagingen	
voor	VK’s	ingenieurs.	Verder	is	de	toren	ontworpen	
volgens	 de	 techniek	 van	 niet-voortschrijdende	
instorting.	 Concreet	 zijn	 de	 doorlopende	
verankeringen	zo	ontworpen	dat,	mocht	een	kolom	
wegvallen,	 balken	 en	 vloeren	 slechts	 minimaal	
doorbuigen.	 Het	 gebouw	 zal	 ontsloten	 worden	
door	 een	 voetgangersbrug	 over	 de	 afrit,	 naar	
nabijgelegen	 bus-	 en	 tramhaltes,	 en	 door	 een	
tunnel.

opdracht
nieuwe kantoortoren

klant
Stasimo
De Paepe Group

eindgebruiker
KBC

architect
M. & J.M. Jaspers - Eyers & Partners

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur
energy engineering

oppervlakte
21.000 m²
430 ondergrondse parkeerplaatsen

2009 - 2012

Beelden met dank aan M. & J.M. Jaspers - Eyers & Partners
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opdracht
renovatie en conversie van winkelgalerijen 
naar een multifunctioneel project

klant
Nouvelles Galeries Boulevard Anspach

eindgebruikers
Casinos Austria International, Pierre & 
Vacances, Hilfiger, H&M, Neuhaus, Guess, ...

architect
Archi2000
Ateliers du Sart Tilman

VK diensten
stabiliteit
infrastructuur

oppervlakte
31.000 m²
140 hotelkamers
20 winkels

2006 - 2009

A N S PAC H 	 C E N T E R
Brussel,	België

Door	 jaren	 leegstand	 waren	 de	 winkelgalerijen	
“Galeries	 Anspach”,	 uit	 1898,	 dringend	 toe	 aan	
renovatie.	Met	het	Anspach	Center	krijgt	het	pand	
een	nieuwe	invulling.	Naast	23	appartementen,	zijn	
een	 casino,	 restaurant	 met	 panoramisch	 uitzicht,	
hotel	 en	 winkelgalerij	 ondergebracht	 in	 het	
gebouwenblok.	Enkel	een	deel	van	de	gevels	bleef	
behouden	tijdens	deze	grondige	renovatie.	Daarbij	
moesten	 de	 funderingen	 van	 de	 nieuwbouw	
onder	 de	 bestaande	 gevelfunderingen	 aangezet	
worden.	De	te	behouden	gevels	werden	structureel	
geschoord,	 en	 eventuele	 horizontale	 bewegingen	
nauwlettend	 in	 de	 gaten	 gehouden	 via	 sensors.	
Ook	 de	 dakstructuur	 van	 het	 Casino	 zorgde	 voor	
de	 nodige	 uitdagingen.	 Met	 een	 overspanning	
van	23	meter,	dragen	de	liggers	zowel	het	dak,	de	
technische	lokalen	als	het	technische	rooster	boven	
de	spektakelzaal.	

hospitality & leisure

BU NL binnenwerk.indd   18 6/05/2011   12:44:46



S Q UA R E
Brussel,	België
MIPIM	Award	2010	-	Special	Jury	Award

Het	 vroegere	 Congrespaleis	 werd	 gebouwd	 voor	
de	 wereldexpo	 van	 1958.	 Het	 gebouw	 bevindt	
zich	 deels	 onder	 de	 Kunstberg	 en	 huisvest	 enkele	
fresco’s	 van	 Magritte	 en	 Delvaux.	 De	 verwijdering	
van	 asbest	 werd	 aangegrepen	 om	 het	 volledige	
gebouw	grondig	te	renoveren.	Het	congrescentrum	
werd	 gemoderniseerd,	 met	 aandacht	 voor	
multimedia,	milieuzorg	en	veiligheid.	Daarbij	werd	
de	 zaalcapaciteit	 verdubbeld,	 met	 toevoeging	
van	 auditoria	 en	 talrijke	 modulaire	 zalen.	 Een	
polyvalente	 hal	 van	 6	 meter	 hoog	 en	 4.000	 m²	
kan	 gebruikt	 worden	 voor	 evenementen	 en	
tentoonstellingen.	Verder	biedt	een	panoramische	
hal	een	prachtig	zicht	op	de	hoofdstad	van	België.	
Het	 centrum	 krijgt	 ook	 meer	 zichtbaarheid	 door	
een	 grote	 glazen	 kubus,	 die	 fungeert	 als	 inkom.	
Tegelijk	 kan	 de	 trappenpartij	 naar	 de	 inkom	
gebruikt	 worden	 als	 openluchtauditorium	 voor	
concerten,	 feesten	 en	 filmvertoningen.	 Tenslotte	
verankert	 Square	 zich	 in	 de	 omgeving	 door	 een	
brasserie	met	terras,	een	restaurant	en	een	bar.	

opdracht
renovatie van een congrespaleis

klant
Square 

architect
A2RC

VK diensten
stabiliteit
infrastructuur

oppervlakte
52.000 m²
8.200 plaatsen

2007 - 2009

hospitality & leisure
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CO N C E R TG E B O U W
Brugge,	België

In	 2002	 was	 Brugge	 Culturele	 Hoofdstad	 van	
Europa.	 Als	 bekroning	 wou	 de	 Vlaamse	 Regering	
het	 Culturele	 Jaar	 aanvatten	 in	 een	 nieuw	
concertgebouw	met	een	 iconische	uitstraling.	Het	
ontwerp	 bestaat	 uit	 een	 meerlagige	 bovenbouw	 	
met	een	toneeltoren,	concertzaal,	repetitieruimtes,	
kleedkamers,	kantoren	en	technische	diensten.	Aan	
de	 kop	 van	 het	 gebouw	 staat	 een	 lantaarntoren,	
met	 kamermuziekzaal,	 cafetaria	 en	 restaurant.	
Het	 geheel	 stelde	 grote	 uitdagingen	 voor	 de	
stabiliteitsingenieurs	van	VK.	De	44.000	ton	werden	
opgetrokken	 boven	 een	 bestaande	 ondergrondse	
parking,	 oorspronkelijk	 niet	 voorzien	 voor	 dit	
gewicht.	 Tegelijk	 werd	 een	 nieuwe	 ondergrondse	
parking	 aangelegd.	 Bovendien	 moest	 elk	
contactgeluid	 verbannen	 worden	 uit	 het	 gebouw,	
ondanks	 een	 langslopende	 verkeerstunnel	
en	 de	 ondergrondse	 parkings.	 Daarom	 werd	
de	 constructie	 akoestisch	 ontkoppeld	 van	 de	
ondergrond.	 Via	 trillingsdempende	 elementen	
zweeft	 het	 gebouw	 als	 het	 ware	 boven	 de	
ondergrondse	parkings	en	de	verkeerstunnel.

opdracht
nieuw concertgebouw

klant
Concertgebouw vzw

architect
Robbrecht & Daem

VK diensten
stabiliteit
infrastructuur

oppervlakte
23.000 m²

1999 - 2002
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N AT I O N A A L 	T H E AT E R
Brussel,	België

Het	 Théâtre	 National	 werd	 opgericht	 in	 1945	 om	
cultuur	te	promoten	onder	de	Franstalige	Brusselse	
bevolking.	 Na	 verschillende	 huisvestingen	 in	 de	
hoofdstad,	kocht	de	Franse	Gemeenschap	 in	1994	
een	 pand	 in	 het	 centrum.	 Tussen	 1999	 en	 2004	
werd	het	gebouw	omgeturnd	tot	een	hedendaagse	
cultuurtempel.	Het	gebouw	heeft	2	zalen	met	800	
en	 250	 plaatsen,	 repetitieruimtes,	 een	 publieke	
foyer,	 loges,	 kantoorruimte	 en	 bergruimtes.	 De	
uiteenlopende	 oppervlaktes	 van	 deze	 ruimtes	
stelde	voor	de	ingenieurs	van	VK	een	uitdaging	naar	
klimatisatie.	In	de	zalen	wordt	de	lucht	aangevoerd	
onder	 de	 stoelen	 en	 afgevoerd	 via	 het	 dak.	 De	
verluchtingsinstallaties	 zijn	 ook	 voorzien	 van	 een	
noodstroomaggregaat.	 Zeker	 even	 belangrijk	
in	 een	 publiek	 gebouw	 zijn	 brandveiligheid	 en	
rookverwijdering.	 De	 rookafzuiging	 in	 de	 grote	
zaal	gebeurt	door	luchtaanvoer	op	het	gelijkvloers	
en	 afvoer	 via	 het	 dak.	Voor	 transport	 van	 mensen	
en	 middelen	 werd	 het	 gebouw	 voorzien	 van	 een	
panoramische	publiekslift,	twee	dienstliften	en	een	
decorlift	van	8.800	kg.

opdracht
conversie van een gebouw naar een theater

klant
Franse Gemeenschap van België
Immomills De Waele
Brussels Business Center

architect
SCA  Architectes Associés
L’Escaut
Atelier Gigogne

VK diensten
speciale technieken

oppervlakte
9.000 m²
1.050 plaatsen

1999 - 2004
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C R O W N E 	 P L A Z A 	 H OT E L
Zaventem,	België

Vlakbij	 de	 luchthaven	 werd	 een	 vijfsterrenhotel	
opgetrokken	 door	 de	 InterContinental	 Hotels	
Group.	 Het	 telt	 315	 kamers,	 waaronder	 15	
suites,	 16	 vergaderzalen,	 een	 fitnessruimte,	
restaurant	 en	 cocktail	 lounge.	 In	 dit	 hotel	 was	
akoestiek	 een	 belangrijk	 aspect,	 vooral	 met	
het	 drukke	 vliegverkeer.	 Alle	 kamers	 hebben	
dan	 ook	 drievoudige	 ramen.	 Ook	 werd	 een	
multifunctionele	 zaal	 gebouwd	 als	 doos-in-een-
doos,	 los	 van	 de	 structuur	 van	 het	 hotel.	 Verder	
beantwoorden	 geavanceerde	 technieken	 aan	
de	 vijfsterrennorm.	 Qua	 comfort	 en	 veiligheid	
is	 overal	 	 (draadloos)	 internet	 beschikbaar	 en	
zijn	 vergaderzalen	 uitgerust	 met	 de	 nieuwste	
audiovisuele	 middelen.	 Klimatisatie	 gebeurt	 apart	
per	 lokaal,	 tot	 in	 de	 badkamer.	 Ook	 de	 lobby	 met	
atrium,	 de	 bar,	 fitnessruimte	 en	 het	 restaurant	
hebben	 een	 eigen	 luchtbehandelingsysteem.	 Een	
variabel	 luchtvolume-systeem	 klimatiseert	 de	
vergaderzalen.	 Veiligheidsmaatregelen	 omvatten	
onder	 andere	 de	 noodverlichting,	 branddetectie,	
sprinklers,	rookafvoer	en	inbraakbeveiliging.

opdracht
nieuw 5* hotel

klant
Airport Gardens 2000

eindgebruiker
Crowne Plaza

architect
M. & J.M. Jaspers -  Eyers & Partners
Storme-Van Ranst

VK diensten
speciale technieken

oppervlakte
20.275 m²
315 kamers

2000 - 2003
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M A R R I OT T 	 H OT E L
Gent,	België

Aan	 de	 Korenlei,	 een	 historische	 trekpleister	 met	
geklasseerde	 gevels,	 betrok	 Marriott	 een	 nieuw	
viersterrenhotel.	 Voor	 de	 fundamentswerken	
werden	de	historische	gevels	geschoord.	De	zachte	
ondergrond	 noodzaakte	 een	 secans	 palenwand,	
die	 de	 grond-	 en	 waterdruk	 opvangt.	 Het	 nieuwe	
deel	 stelde	 de	 nodige	 uitdagingen	 door	 de	
complexe	 betonskeletstructuur.	 De	 kamervleugels	
tellen	6	etages	rond	een	atrium,	met	een	overhang	
voor	de	3	bovenste	bouwlagen.	Een	gesofisticeerde	
glas-en-staalconstructie	 overdekt	 het	 geheel.	
In	 de	 banketzalen	 konden	 dankzij	 een	 metalen	
vakwerk	 hinderlijke	 kolommen	 en	 draagbalken	
vermeden	 worden.	 Het	 hotel	 voldoet	 ook	 aan	 de	
hoge	comforteisen	van	de	viersterrencategorie.	Zo	
heeft	elke	kamer	een	eigen	warmtepomp,	voor	een	
constante	temperatuur,	ventilatie	en	stofvrije	lucht.	
In	het	atrium	gebeurt	dit	via	pulsieroosters.	Drukke	
ruimtes	 zijn	 afgeschermd	 met	 geluidsisolerende	
deuren	 met	 hoge	 brandweerstand.	 Verder	 heeft	
iedere	ruimte	sprinklers	en	rookdetectors,	met	een	
eigen	watertank.

opdracht
nieuw 4* hotel en renovatie van 4 historische 
panden

klant
Immogranit

eindgebruiker
Marriott

architect
Studiebureau Arrow

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur

oppervlakte
150 kamers

2003 - 2007
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A R T E V E L D E 	 S TA D I O N
Gent,	België

Vlakbij	 grote	 verkeersaders,	 en	 buiten	 het	
stadscentrum,	wordt	een	nieuw	stadion	gebouwd.	
Naast	20.000	zitplaatsen	en	1.500	parkeerplaatsen,	
omvat	het	20	luxueuze	skyboxen,	een	lounge	voor	
1.500	 personen,	 business	 restaurant	 met	 1.000	
plaatsen	 en	 clubrestaurant	 met	 250	 plaatsen.	 De	
publieke	 faciliteiten,	 zoals	 sanitair,	 winkels,	 en	
horeca	 zijn	 voorzien	 langs	 promenades	 op	 de	
verdiepingen.	 Distributie	 en	 logistiek	 zitten	 dan	
weer	 onder	 de	 tribunes,	 en	 de	 technische	 lokalen	
op	het	dak.	Het	project	 is	duurzaam	opgevat,	met	
de	 integratie	 van	 veel	 nieuwe	 technologieën.	
Zo	 zijn	 fotovoltaïsche	 cellen	 ingewerkt	 in	 de	
luifelpanelen,	 en	 zorgen	 zonnepanelen	 voor	
de	 warmwaterproductie.	 Ook	 bevochtigen	
gastoestellen	de	ventilatielucht.	De	veldverlichting,	
een	 bron	 van	 lichtpollutie,	 zit	 onder	 de	 luifels	
om	 het	 licht	 zo	 veel	 mogelijk	 in	 het	 stadion	 te	
houden.	 Regenwaterputten	 en	 infiltratiebekkens	
op	de	parking	zijn	dan	weer	voorzien	op	voldoende	
capaciteit	 voor	 besproeiing	 van	 het	 veld	 en	
spoeling	van	het	sanitair.	

opdracht
nieuw voetbalstadion

klant
Artevelde cvba

eindgebruiker
K.A.A. Gent

architect
Bontinck Architecture and Engineering

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur

oppervlakte
56.000 m²
20.000 plaatsen
1.500 parkeerplaatsen

2010 - 2012
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N AT I O N A L E 	 B I B L I OT H E E K
Astana,	Kazachstan

Sinds	1997	is	Astana	de	hoofdstad	van	Kazachstan.	
Deze	 nieuwe	 status	 wordt	 kracht	 bijgezet	 met	
talloze	 bouwprojecten,	 waaronder	 de	 Nationale	
Bibliotheek.	 Ook	 dit	 gebouw	 moet	 uitgroeien	 tot	
een	symbool	voor	de	natie:	“De	cirkel,	de	rotonde,	
de	 boog	 en	 de	 yurt	 zijn	 opgegaan	 in	 een	 Möbius	
strip”,	 zegt	 ontwerper	 Bjarke	 Ingels,	 laureaat	 van	
de	 internationale	 ontwerpwedstrijd	 voor	 dit	
project.	Het	nieuwe	gebouw	bestaat	uit	2	in	elkaar	
grijpende	 structuren,	 als	 een	 Möbiusband:	 een	
cirkel	en	spiraal.	Het	ontwerp	combineert	verticale	
hiërarchie,	horizontale	connectiviteit	en	diagonale	
lijnen.		De	Nationale	Bibliotheek	is	geconcipieerd	als	
de	integratie	van	4	ontwerpmetaforen:	de	perfecte	
cirkel	 van	 het	 Nationaal	 Archief,	 de	 spiraal	 van	 de	
openbare	ruimten,	de	complexe	geometrie	van	de	
Möbius	als	‘gebouwenschil’,	en	de	radiale	verdeling	
als	 metafoor	 voor	 het	 Kazachse	 landschap.	 VK	
fungeert	 als	 de	 lokale	 partner	 voor	 ‘Zero	 Cycle	
Engineering’,	 de	 aanpassing	 aan	 de	 lokale	 SNIP-
normen,	detailarchitectuur,	gedetailleerde	speciale	
technieken	en	ondersteuning	bij	het	toezicht.	

opdracht
nieuwe nationale bibliotheek

klant
Stedelijke Administratie Astana

architect
Bjarke Ingels Group

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
energy engineering
infrastructuur

oppervlakte
45.000 m²

2009 - 2014
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G E R E C H TS G E B O U W
Antwerpen,	België
RIBA	European	Award	2007
International	Architecture	Award	2008

Plaatsgebrek	 en	 versnippering	 hinderden	 de	
werking	van	de	Antwerpse	gerechtelijke	diensten.	
Een	 internationale	 ontwerpwedstrijd	 bracht	
uitkomst.	 Het	 ontwerp	 van	 laureaat	 Rogers-VK-
Arup	huisvest	6	grote	en	26	kleinere	rechtzalen.	De	
hyperbole	 vorm	 van	 de	 opvallende	 schaaldaken	
ontstond	 na	 zorgvuldige	 afweging	 van	 allerlei	
variaties	 en	 windtunnelproeven.	 De	 wedstrijdjury	
hechtte	ook	veel	belang	aan	het	duurzame	aspect.	
Zo	 gebeurt	 klimatisatie	 via	 natuurlijke	 ventilatie	
en	 nachtkoeling.	 Grote	 glaspartijen	 laten	 dan	
weer	 overvloedig	 daglicht	 toe,	 terwijl	 uitgekiende	
zonwering	 oververhitting	 voorkomt.	 Regenwater	
wordt	opgeslagen	voor	het	sanitair,	irrigatie	van	de	
binnentuinen	en	onderhoud	van	het	gebouw.

opdracht
nieuw gerechtsgebouw

klant
Regie der Gebouwen

eindgebruiker
gerechtelijke diensten Antwerpen

architect
Rogers-Stirk-Harbour
VK
Arup

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
energy engineering
infrastructuur

oppervlakte
75.000 m²
32 rechtzalen

1998 - 2006

public & government
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N AV O 	 H O O F D K WA R T I E R
Brussel,	België

Het	 huidige	 NAVO	 hoofdkwartier	 is	 verouderd	
en	 kampt	 met	 plaatsgebrek.	 Een	 internationale	
architectuurwedstrijd	 werd	 georganiseerd	 voor	
een	 nieuw	 hoofdkwartier,	 met	 het	 ontwerp	 van	
SOM	+	Assar	als	laureaat.	VK	neemt	de	engineering	
van	 dit	 enorme	 project	 voor	 zijn	 rekening.	 Het	
nieuwe	 hoofdkwartier	 zal	 plaats	 bieden	 aan	 de	
functies	 van	 de	 Alliantie,	 met	 geavanceerde	 pers-	
en	 vergaderzalen,	 kantoren	 en	 gesofisticeerde	
beveiliging,	 ICT-	 en	 audiovisuele	 installaties.	
Daarnaast	 worden	 ondersteunende	 diensten	
geïntegreerd,	zoals	 restaurants,	een	bank,	winkels,	
vrijetijds-	en	sportfaciliteiten.	Dit	ambitieuze	project	
moet	op	energetisch	vlak	ook	onafhankelijk	kunnen	
functioneren,	en	stelt	lage	energievereisten	voorop.	
Zo	 worden	 de	 warmteverliezen	 beperkt	 door	 de	
isolatie	 van	 de	 gebouwenschil.	 Zonnepanelen	
ondersteunen	 de	 warmwaterproductie,	 en	 de	
site	 zal	 een	 gesloten	 geothermisch	 systeem	 en	
cogeneratie	 gebruiken.	 De	 thermische	 massa	 van	
het	gebouw	zal,	samen	met	koelbalken,	het	volume	
aan	geklimatiseerde	lucht	beperken.

opdracht
nieuw hoofdkwartier

klant
Belgisch Ministerie van Defensie

eindgebruiker
NAVO

architect
SOM
Assar

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
energy engineering
infrastructuur

oppervlakte
240.000 m²

2005 - 2014

public & government
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E U R O P E E S 	 PA R L E M E N T
Brussel,	België

Door	de	uitbreiding	van	de	Europese	Unie	drong	ook	
een	 uitbreiding	 van	 het	 Europees	 Parlement	 zich	
op.	De	nieuwe	vleugels	D4	en	D5	bieden	de	nodige	
extra	ruimte.	Het	voormalige	Luxemburgstation,	een	
geklasseerd	monument,	wordt	geflankeerd	door	de	
vleugels,	en	zo	geïncorporeerd	in	de	site.	De	nieuwe	
vleugels	tellen	elk	8	verdiepingen	en	zijn	gebouwd	
volgens	 de	 niet-voortschrijdende	 instorting	 -	 het	
wegvallen	 van	 een	 draagelement	 brengt	 niet	 de	
hele	 structuur	 in	 gevaar.	 D4	 huisvest	 kantoren,	
parkings	 en	 een	 polyvalente	 ruimte.	 D5	 bevat	
een	 restaurant	 en	 brasserie,	 technische	 lokalen,	
5	 congreszalen	 met	 tolkcabines	 en	 audiovisuele	
diensten,	 waaronder	 een	 televisiestudio	 en	
verschillende	 radiostudio’s.	 De	 2	 vleugels	 hebben	
gemeenschappelijke	 ondergrondse	 niveaus,	 die	
doorlopen	 tot	 onder	 het	 Luxemburgstation.	 Door	
het	monument	 te	ondermetselen,	kon	het	zonder	
schade	 geïntegreerd	 worden	 in	 het	 geheel.	 Een	
voetgangersbrug,	 eveneens	 met	 medewerking	
van	 VK,	 verbindt	 de	 nieuwe	 gebouwen	 met	 de	
bestaande	D3-vleugel.

opdracht
uitbreiding met 2 vleugels

klant
Promotion Leopold

eindgebruiker
Europees Parlement

architect
Van Campenhout
Cerau
Atelier de Genval

VK diensten
stabiliteit
infrastructuur

oppervlakte
80.000 m²

2001 - 2007
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N O R WAY 	 H O U S E
Brussel,	België

Norway	 House	 huisvest	 de	 ambassade	 van	
Noorwegen	 en	 verschillende	 Noorse	 organisaties.	
Het	 gebouw	 uit	 1968,	 jarenlang	 gehuurd	 en	
uiteindelijk	 gekocht	 door	 de	 ambassade,	 had	
nood	 aan	 een	 opfrissing.	 Het	 ontwerp	 van	 Hille	
Melbye	en	Altiplan	breekt	met	de	bureaucratische	
stijl	 van	 de	 Europese	 wijk	 in	 Brussel.	 Het	 gebouw	
combineert	een	strak	design	met	comfort,	waarbij	
specifiek	Noorse	materialen	werden	gebruikt.	Voor	
een	 ambassade	 is	 veiligheid	 essentieel,	 maar	 ook	
de	energetische	aspecten	kregen	veel	aandacht.	Zo	
werd	de	gebouwenschil	voorzien	van	extra	isolatie.	
De	 glazen	 oppervlakken	 werden	 geoptimaliseerd	
voor	 verminderde	 warmtelasten	 door	 zonstraling.	
Ook	 structureel	 werd	 het	 gebouw	 aangepakt:	
de	 voorgevel	 werd	 uitgebreid	 met	 een	 glazen	
uitbouw	en	achteraan	werd	een	metalen	noodtrap	
opgehangen.	 Daarvoor	 moest	 de	 constructie	 op	
bepaalde	 plaatsen	 versterkt	 worden.	 Daarnaast	
moesten	 openingen	 in	 de	 structuur	 aangebracht	
worden	 voor	 een	 nieuw	 trappenhuis	 en	 een	
prominente	hoofdinkom.

opdracht
renovatie van een ambassade

klant + eindgebruiker
Koninkrijk Noorwegen

architect
Altiplan
Hille Melbye Arkitekter

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken

oppervlakte
7.500 m²

2006 - 2009
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V L A A M S 	 A D M I N I S T R AT I E F 	 C E N T R U M
Leuven,	België

In	 het	 nieuwe	VAC	 vlakbij	 het	 station	 van	 Leuven,	
werken	 800	 ambtenaren	 in	 26	 diensten.	 Het	
ontwerp	bestaat	uit	een	lange	sokkel	en	een	toren	
met	 17	 verdiepingen.	 De	 Vlaamse	 overheid	 wou	
met	 het	 VAC	 een	 voorbeeld	 van	 duurzaamheid	
neerzetten,	 met	 doorgedreven	 isolatie	 en	 een	
laag	 energieverbruik.	 Drievoudige	 beglazing	
en	 automatische	 zonwering	 spelen	 hierin	 een	
grote	 rol.	 De	 resterende	 energievraag	 wordt	
ingevuld	 met	 energiebesparende	 maatregelen.	
Zo	 wordt	 het	 gebouw	 geklimatiseerd	 via	 de	
opslag	 van	 bodemenergie	 in	 een	 geothermisch	
gesloten	 systeem.	 Ruimtes	 met	 een	 hoge	
bezettingsgraad	 worden	 verlucht	 volgens	 het	
free	 cooling	 principe.	 Bovendien	 is	 de	 ventilatie	
vraaggestuurd.	De	verlichting	wordt	gestuurd	door	
daglichtcompensatie	 en	 bewegingsdetectie.	 Met	
al	 deze	 maatregelen	 gebruikt	 het	 gebouw	 50%	
minder	primaire	energie	dan	een	standaard	nieuw	
kantoor.	 Volgens	 de	 handleiding	 over	 duurzaam	
bouwen	van	de	Vlaamse	Overheid,	behaalt	het	VAC	
dan	ook	de	maximum	quotering	van	4	sterren.

opdracht
nieuw Vlaams Administratief Centrum

klant + eindgebruiker
Vlaamse Overheid

architect
M. & J.M. Jaspers - J. Eyers & Partners
Gigantes Zengelis Architects
Bureau Bouwtechniek

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
energy engineering
infrastructuur

oppervlakte
30.000 m²

kerncijfers
isolatiepeil K21
energiepeil E49

2008 - 2010
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G E M E E N T E H U I S
Koksijde,	België

Het	 nieuwe	 gemeentehuis	 centraliseert	 de	
verspreide	 gemeentediensten.	 Een	 atrium	 van	
25	 bij	 25	 meter	 en	 20	 meter	 hoog	 verbindt	 2	
kantoorvleugels.	 In	 het	 atrium	 is	 de	 bolvormige	
raadzaal	 de	 blikvanger.	 Dit	 volume	 rust	 op	 4	
kolommen,	 6	 meter	 hoog,	 die	 ook	 de	 technische	
voorzieningen	 bevatten.	 Binnenin	 heeft	 de	
raadzaal	3	niveaus:	de	raadzaal	zelf	in	het	midden,	
een	technische	ruimte	onderaan	en	een	gaanderij	
bovenaan.	De	constructie	vergde	een	gedetailleerd	
3D-tekenmodel,	en	is	samengesteld	uit	12	verticale,	
ellipsoïde	spanten.	Horizontaal	wordt	de	structuur	
versterkt	 door	 verbindingsringen.	 Het	 bovenste	
platform,	 voor	 de	 gaanderij,	 is	 opgehangen	 aan	
de	 spanten.	 Zo	 worden	 in	 de	 raadzaal	 hinderlijke	
kolommen	 vermeden.	 De	 technieken	 zorgen	
voor	 een	 duurzaam	 aspect,	 met	 nachtkoeling	
en	 natuurlijke	 ventilatie.	 De	 verlichting	
wordt	 gestuurd	 met	 daglichtdetectie.	 Een	
gebouwenbeheersysteem	 houdt	 alle	 technieken	
onder	controle.	Een	leuk	extraatje:	de	raadsbol	kan	
oplichten	in	alle	mogelijke	kleuren.	

opdracht
nieuw gemeentehuis

klant
Dexia

eindgebruiker
gemeentelijke diensten Koksijde

architect
Storme-Van Ranst

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur

oppervlakte
6.500 m²

2004 - 2006
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U P- S I T E
Brussel,	België

Met	 het	“UP-site”-project	 krijgt	 de	 kanaalzone	 van	
Brussel	 een	 nieuwe	 impuls.	 De	 vitalisering	 van	
het	gebied	werd	al	 ingezet	door	de	 renovatie	van	
het	 Tour	 &	 Taxis-gebouw,	 ook	 met	 bijdrage	 van	
VK	 voor	 de	 stabiliteitsstudies.	“UP-site”	 wordt	 met	
140	 meter	 de	 hoogste	 woontoren	 van	 België.	 Het	
project	 telt	 50.000	 m²	 residentiële	 ontwikkeling	
en	 30.000	 m²	 kantoren.	 Op	 1,25	 hectare	 zullen	
800	 inwoners	samenleven	met	2.500	werknemers.	
Verder	 wordt	 het	 project	 aangevuld	 met	 een	
ontspanningscentrum,	met	winkels,	een	zwembad,	
spa,	fitness	en	cinema.	Op	de	bovenste	verdieping	
worden	 observatieterrassen	 voorzien.	 Het	
geheel	 wordt	 ingeplant	 in	 een	 groene	 long	 van	
6.600	 m²,	 waardoor	 de	 wijk	 een	 bruisend	 geheel	
wordt.	 VK	 verzorgt	 de	 totale	 engineering	 van	 het	
project:	 stabiliteitsstudies,	 speciale	 technieken	 en	
infrastructuur.

opdracht
nieuwe stadsontwikkeling met residenties, 
kantoren, winkels en vrijetijdsfaciliteiten

klant
Atenor

architect
A2RC
Ateliers Yves Lion

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur

oppervlakte
85.000 m²
800 residenties

2009 - 2013

residential
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B I R M I N G H A M
Brussel,	België

Deze	voormalige	 industriële	site	met	 inbegrip	van	
de	 schoorsteen	 werd	 omgeturnd	 tot	 een	 project	
voor	 gemengd	 gebruik.	 Tussen	 1935	 tot	 1985	
werd	 de	 site	 constant	 uitgebreid.	 In	 de	 jaren	 ‘90	
werd	 ze	 verlaten,	 waarna	 ze	 in	 verval	 raakte.	 Een	
grootschalige	 renovatie,	 waarbij	 ook	 asbest	 werd	
verwijderd,	 blies	 het	 complex	 nieuw	 leven	 in.	
Afbraak	werd	beperkt	tot	een	minimum,	om		CO²-
productie	te	beperken.	Zo	werd	ook	de	schoorsteen	
behouden:	 de	 liften	 zijn	 ertegenaan	 gezet.	 Na	
renovatie	telt	de	site	3	gebouwen	die	verschillende	
functies	huisvesten.	Aan	de	straatkant	zijn	4.500	m²	
kantoren	ondergebracht,	naast	41	appartementen	
en	 15	 lofts	 in	 2	 lange	 vleugels.	 Het	 niveauverschil	
tussen	de	omringende	straten	wordt	opgevangen	
door	 hellende	 vlakken,	 trappen	 en	 loopbruggen,	
die	aansluiten	op	de	centrale	patio’s	en	esplanade.	
Verder	 werd	 veel	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 daken	
met	terrassen,	waar	men	geniet	van	een	fantastisch	
uitzicht	 over	 de	 omgeving.	 De	 voormalige	
industriële	 site	 vormt	 zo	 een	 mooi	 afgesloten	
geheel	binnen	de	stad.

opdracht
conversie van een industriële site naar een 
multifunctioneel complex

klant
JCX Immo

architect
GUS

VK diensten
speciale technieken

oppervlakte
16.300 m²
41 appartementen
15 lofts

2005 - 2009

residential
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D E 	 Z A AT
Temse,	België

De	 Zaat	 is	 onderdeel	 van	 een	 ambitieus	 plan	 om	
de	 terreinen	 van	 een	 voormalige	 scheepswerf	 te	
herwaarderen.	De	stopzetting	van	de	activiteiten	op	
de	Boelwerf	liet	indertijd	een	leegte	in	de	gemeente	
Temse.	 Deze	 wordt	 nu	 ingevuld	 met	 bedrijven,	
eengezinswoningen	 en	 appartementen.	 In	 een	
1ste	fase	zijn	3	blokken	gebouwd,	met	winkels	op	
het	gelijkvloers.	De	gebouwen	zijn	genoemd	naar	
schepen	 die	 op	 de	 scheepswerf	 zijn	 gemonteerd:	
Amurgo,	Alcedo	en	Arcadia.	In	alle	appartementen	
is	 een	 zelfregulerende	 klimaatinstallatie	 met	
uitgebalanceerd	 ventilatiesysteem	 geïntegreerd.	
Om	de	gevelarchitectuur	te	vrijwaren	van	roosters,	
voeren	 ventilators	 lucht	 af	 en	 aan	 via	 het	 dak.	
Daarbij	wordt	de	gebruikte	lucht	afgezogen	via	de	
vochtige	 kamers.	 Verse	 lucht	 wordt	 aangezogen	
in	 de	 woonkamers,	 en	 via	 warmterecuperatie	
verwarmd	 met	 de	 afgezogen	 lucht.	 Daardoor	
is	 geen	 voorverwarming	 nodig	 van	 de	 centrale	
installatie	en	worden	de	ventilatieverliezen	beperkt	
tot	een	minimum.

opdracht
conversie van een industrieterrein tot een 
multifunctioneel project

klant
Nieuw Temse nv

architect
M. & J.M. Jaspers - Eyers & Partners

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
infrastructuur

oppervlakte
24.000 m²
114 appartementen
4 penthouses

2006 - 2008
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A L E XA N D E R ’S 	 P L A Z A
Brussel,	België

De	 voormalige	 Prins	 Boudewijn-kazerne	 in	
Schaarbeek	verkommerde	3	decennia	lang	en	werd	
een	 stadskanker.	 Toen	 de	 kazerne	 werd	 gekocht	
door	 een	 ontwikkelaar,	 kon	 het	 gebouw	 eindelijk	
een	 nieuwe	 bestemming	 krijgen.	 De	 gemeente	
stelde	wel	de	eis	om	voornamelijk	een	woonfunctie	
te	voorzien.	Het	gebouw	bevat	dan	ook	89	luxeflats,	
met	winkels	op	het	gelijkvloers.	Het	gebouw	werd	
volledig	 gestript,	 met	 uitzondering	 van	 enkele	
historische	 elementen	 zoals	 de	 gevel,	 de	 gangen	
en	enkele	trappen	in	Art	Nouveau-stijl.	De	enorme	
binnenhoogte	van	de	ruimtes,	tussen	5	en	6	meter,	
stond	toe	om	tussenverdiepingen	te	creëren.	Deze	
zijn	 gemaakt	 uit	 staal	 en	 hout	 en	 verhogen	 de	
bruikbare	oppervlakte	met	6.000	m².	Verder	werden	
de	 vloeren	 vernieuwd.	 Een	 nieuwe	 drukdeklaag	
loste	 daarbij	 enkele	 nivelleringsproblemen	 op.	
Waar	het	dak	niet	meer	gerenoveerd	kon	worden,	
werden	 3	 nieuwe	 niveaus	 gebouwd.	 Om	 het	
woonaanbod	te	diversifiëren,	werd	op	de	hoek	een	
nieuw	volume	toegevoegd	aan	het	geheel.

opdracht
renovatie van een kazerne en conversie tot 
appartementen

klant
CAP Properties

architect
SCA Architects Associés
Bassam Farès

VK diensten
stabiliteit
infrastructuur

oppervlakte
14.500 m²
89 appartementen

2005 - 2008
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E U R O PACO L L E G E
Brugge,	België

Het	Europacollege	biedt	in	Brugge	en	Natolin	(Polen)	
postuniversitaire	 opleidingen	 rechten,	 economie	
en	 politiek	 aan,	 met	 nadruk	 op	 de	 Europese	
dimensie.	Het	organiseert	ook	opleidingen	op	maat	
voor	 kaderleden	 en	 hoge	 functionarissen.	 Door	
het	toenemend	aantal	promoties	en	de	verspreide	
diensten	had	de	campus	in	Brugge	dringend	nood	
aan	uitbreiding.	Daarom	werden	aan	de	Verversdijk	
2	 nieuwe	 blokken	 gebouwd	 (arch.	 Xaveer	 De	
Geyter),	 met	 auditoria,	 seminariezalen,	 een	 foyer	
en	receptie.	VK	besteedde	vooral	aandacht	aan	de	
gevel	met	dragende	prefabelementen	van	gepolijst	
zichtbeton.	 Binnen	 zorgen	 grote	 overspanningen,	
tot	 10	 meter	 en	 meer,	 ervoor	 dat	 dragende	
kolommen	het	gezichtsveld	niet	verstoren.	Tegelijk	
werd	 op	 de	 campus	 een	 geklasseerd	 gebouw	
gerenoveerd	(arch.	Michel	Van	Langenhove).

opdracht
renovatie en uitbreiding van een 
postuniversitaire campus

klant + eindgebruiker
Europacollege vzw

architect
E. Vanassche
Michel Van Langenhoven
Xaveer De Geyter

VK diensten
stabiliteit
infrastructuur

oppervlakte
8.150 m²

2004 - 2007

education
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U N I V E R S I T E I TS B I B L I OT H E E K 	VA N 	 U N I V E R S I T E I T 	 G E N T
Gent,	België

De	 universiteitsbibliotheek,	 een	 ontwerp	 van	
Henry	 van	 de	 Velde	 uit	 1939,	 huisvest	 veel	
waardevolle	 en	 unieke	 boeken,	 voornamelijk	
in	 de	 20	 niveaus	 tellende	 Boekentoren.	 Het	
geklasseerde	 monument	 is	 echter	 dringend	 toe	
aan	 restauratie.	 De	 technische	 uitdaging	 stelt	
zich	 in	 het	 optimale	 binnenklimaat	 dat	 de	 unieke	
collectie	boeken	en	manuscripten	vereist,	met	een	
relatieve	vochtigheid	van	50	%	en	een	temperatuur	
tussen	 15	 en	 25°C	 als	 jaargemiddelde.	 Maximale	
afwijkingen	 bedragen,	 seizoensafhankelijk,	 10%	
voor	de	relatieve	vochtigheid	en	10°C.	Een	centrale	
luchtbehandelinggroep	 op	 niveau	 +20	 zal	 verse	
lucht	leveren	aan	alle	niveaus,	maar	per	etage	is	de	
temperatuur	en	relatieve	vochtigheid	regelbaar	met	
een	 lokale	unit.	Om	de	energievraag	 te	beperken,	
worden	passieve	ingrepen	aangewend:	thermische	
isolatie,	 verbetering	 van	 de	 luchtdichtheid	 en	
buitenzonwering.	Daarnaast	zullen	installaties	actief	
de	energievraag	verminderen:	warmterecuperatie-
groepen,	 vraaggestuurde	 ventilatie,	 freecooling,	
hergebruik	van	regenwater,	…

opdracht
renovatie

klant + eindgebruiker
Universiteit Gent

architect
Robbrecht & Daem

VK diensten
speciale technieken

oppervlakte
20.000 m²

2007 - 2014

education
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K AT H O L I E K E 	 H O G E S C H O O L 	 L E U V E N
Leuven,	België

De	 afdelingen	 Rega	 en	 Verpleeg-	 en	 Vroedkunde	
hadden	nood	aan	een	nieuw	gebouw.	CrepainBinst-
VK	 werden	 laureaat	 van	 een	 ontwerpwedstrijd,	
waarbij	 de	 jury	 vooral	 gewonnen	 was	 voor	 de	
integratie	 van	 de	 technieken	 in	 het	 totaalconcept	
en	 voor	 de	 duurzame	 aanpak.	 Zo	 worden	 klassen	
en	 kantoren	 gekoeld	 met	 natuurlijke	 ventilatie	
en	nachtkoeling.	 In	de	auditoria	 is	er	 free	cooling,	
via	 verdringingsventilatie.	 Auditoria	 worden	 dus	
bijna	 het	 hele	 jaar	 gekoeld	 met	 buitenlucht.	 De	
labo’s	 worden	 geklimatiseerd	 via	 een	 variabel	
luchtvolume.	In	de	trekkasten,	waar	gewerkt	wordt	
met	chemicaliën,	gebeurt	afzuiging	vraaggestuurd,	
met	 een	 debiet	 volgens	 het	 aantal	 werkende	
trekkasten.	 Verder	 heeft	 elk	 labo	 specifieke	
technieken	per	soort.	Labo’s	waar	met	chemicaliën	
wordt	 gewerkt,	 hebben	 trekkasten,	 afzuigplena,	
en	 zuurkasten.	 Ook	 is	 elke	 labotafel	 en	 zuurkast	
voorzien	 van	 aardgas,	 een	 vacuümsysteem	
en	 perslucht.	 Voor	 labo’s	 met	 de	 nadruk	 op	
biotechnologie,	werd	dan	weer	rekening	gehouden	
met	het	inperkingsniveau	(L2).

opdracht
uitbreiding van een hogeschool

klant + eindgebruiker
Katholieke Hogeschool Leuven

architect
CrepainBinst Architecture

VK diensten
speciale technieken

oppervlakte
11.800 m²

2003 - 2008
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H O G E S C H O O L 	W E S T-V L A A N D E R E N
Kortrijk,	België

Het	 leerlingenaantal	 van	 de	 afdeling	 Industrieel	
Ontwerpen	 groeide	 de	 laatste	 jaren	 explosief.	
Via	 Vlaams	 Bouwmeester	 lanceerde	 Howest	 een	
ontwerpwedstrijd	 voor	 een	 uitbreiding	 en	 voor	
een	 nieuwbouw	 voor	 de	 Centrale	 Diensten.	 De	
hogeschool	 wilde	 een	 flexibel,	 energiezuinig	 en	
duurzaam	 gebouw	 op	 een	 lang,	 smal	 terrein.	VK’s	
winnende	 ontwerp	 vertaalde	 de	 flexibiliteit	 naar	
een	modulair	raster.	De	2	blokken	zijn	in	de	lengte	
uitbreidbaar	en	kunnen	zelfs	op	elkaar	aansluiten.	
Mede	door	de	vraag	naar	een	korte	realisatietermijn	
werd	 geopteerd	 voor	 een	 stalen	 skeletstructuur,	
met	prefab	betongewelven	als	vloeren.	Het	geheel	
is	 bekleed	 met	 demonteerbare	 gevelplaten.	 De	
energiebehoefte	 wordt	 maximaal	 beperkt.	 De	
restvraag	 wordt	 zo	 zuinig	 mogelijk	 ingevuld,	
met	 condenserende	 ketels,	 debietbeperkende	
kranen	 en	 automatisch	 gestuurde	 verlichting.	 Een	
mechanisch	 luchtafvoersysteem	 past	 het	 debiet	
aan	 naar	 de	 gemeten	 luchtkwaliteit.	 Daarbij	
centraliseert	 een	 gebouwenbeheersysteem	 alle	
technische	installaties.	

opdracht
uitbreiding van een hogeschool

klant + eindgebruiker
Hogeschool West-Vlaanderen

architect
VK

VK diensten
stabiliteit
speciale technieken
infrastructruur

oppervlakte
3.885 m²

2005 - 2006
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België

+32	2	414	07	77
brussels@vkgroup.be

+32	9	210	31	50
gent@vkgroup.be

+32	50	39	05	53
brugge@vkgroup.be

+32	51	26	20	20
roeselare@vkgroup.be

Rusland

+79	111	161	635
russia@vkgroup.be

Kazachstan

+77	172	731	838
astana@vkgroup.be

Vietnam

+84	8	3512	9032
vietnam@vkgroup.be www.vkgroup.be/nl/contact
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Value by design

BUILDINGS INDUSTRY INFRAHEALTHCARE

Value by design
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