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MAISON DES SCIENCES HUMAINES, BELVAL (L)

Belval is een brownfieldsite ten westen van Esch-sur-Alzette. 
Naar een masterplan van Jo Coenen werd het herontwikkeld 
tot een nieuw stadsdeel met woningen, kantoren, leisure en de 
ontwikkeling van de Universiteit Luxemburg. Het ontwerp voor de 
‘Maison des Sciences Humaines’ maakt deel uit van ‘La Cité des 
Sciences’, de universiteitscluster binnen voorgenoemd masterplan.

Het omvangrijke programma met les- onderzoeksruimten, 
conferentiezalen, kantoren, laboratoria, een mediatheek en een 
bibliotheek, biedt plaats aan onderzoekers en masterstudenten 
van de faculteiten Literatuur, Humane Wetenschappen, Kunst en 
Onderwijswetenschappen en van Ceps/Instead (studiecentrum 
voor bevolking, armoede en socio-economische politiek). 

Het gebouw heeft twee hoofdfuncties, namelijk het gespecialiseerd 
onderwijs en het onderzoek in het domein van de humane en 
sociale wetenschappen. De educatieve activiteiten beperken zich 
tot onderzoekseminaries voor de masterstudenten. Deze vinden 
plaats in de seminarie- en de practicazalen. 
De onderzoeksactiviteiten hebben als hoofddoel de analyse en 
ondersteuning van de menselijke samenleving in zijn ontwikkeling. 
Een deel van het onderzoek gebeurt in de kantoren, terwijl 
een ander deel plaatsvindt in de speciale laboratoria zoals de 
multimedialaboratoria of de observatie-, cognitie- en fonetieklabo’s. 
Er is een capaciteit van 850 werkplekken met aanvullend een 
universitaire bibliotheek en een openbare bistro.

Het gebouw is gerealiseerd binnen een zeer compact volume. 
Twee patio’s zorgen voor de nodige lichtinval en voor de ruimtelijke 
relaties tussen de verschillende functies, binnen en buiten het 
gebouw. De architectuur van het gebouw is terughoudend zonder 
afstandelijk te worden. 
De gevel is bekleed met vezelbetonpanelen, geritmeerd door een 
spel van verticale raamopeningen met beweegbare zonneweringen. 
De inplanting van het gebouw verweeft de publieke ruimten in 
het gebouw met de openbare ruimte in de omgeving. Het 
bouwblok houdt rekening met een latere uitbreiding van het 
universiteitsgebouw. Het samenbrengen van de verschillende 
faculteiten in de buurt van een commercieel centrum kan zorgen 
voor een interessant en kleinschalig gemeenschapsleven.

In een latere fase zullen vier woontorens worden ontwikkeld, met 
hoge ambities inzake sociale en ecologische duurzaamheid.
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Als architecten streven wij ernaar om een moderne en hedendaagse architectuur te verenigen met een duurzaam totaalconcept. 
Dit duurzaam totaalconcept wordt gerealiseerd door middel van geïntegreerd ontwerpproces gebaseerd op 2 belangrijke pijlers: het energiezuinig 
bouwen (Trias Energetica) en het bio-ecologisch bouwen met de nadruk op een duurzaam water- en materiaalgebruik. Wij maken hiervoor gebruik 
van een ‘duurzaamheidsmeter’ gebaseerd op 8 onderdelen: inplanting; mobiliteit; natuurlijk milieu; water; grondstoffen en afval; energie; gezondheid, 
leefbaarheid en toegankelijkheid; samenleving en economie. Deze elementen worden in elke studiefase getoetst en bijgestuurd.

DUURZAAMHEIDSMETER 

1. INPLANTING

•	 De universiteit van Luxemburg heeft er voor gekozen zijn 
gebouwen in te planten op de site van de vroegere hoogovens van 
Belval. 

•	 Een gedeelte van de oude gebouwen wordt gerecupereerd en krijgt 
een nieuwe functie als visuele aantrekkingspool.

•	 Een groot deel van het gebouw zelf wordt opgetild om op die 
wijze een interessante vrije buitenruimte onder en doorheen het 
bouwvolume te over te houden.  

2. MOBILITEIT

•	 De site is makkelijk bereikbaar via openbaar vervoer. 
•	 Het treinstation en de bushalte vanuit Luxemburg stad Belval ligt 

op loopafstand.
•	 Fietspaden werden aangelegd over de volledige site.
•	 Enkel zachte weggebruikers en openbaar vervoer worden 

toegelaten in de centrale zone van de site.

3. NATUURLIJK MILIEU

•	 Binnen het Masterplan is er een respectabel gedeelte van de vrije 
ruimte voorzien voor groenaaplantingen en waterpartijen.

•	 Mechanisch verkeer wordt maximaal geweerd.

4. WATER

•	 Het regenwater wordt apart opgevangen en gestockeerd in 
de oude citernes van de industriële site. Van hieruit wordt het 
hergebruikt voor irrigatie van de beplanting en de bevoorrading van 
waterpartijenen fonteinen. 

5. GRONDSTOFFEN EN AFVAL

•	 Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan het gebruik van 
duurzame bouwmaterialen met een goede NIBE-classificatie. 

•	 Het gebruik van producten en materialen die schadelijk zijn voor 
de menselijke gezondheid worden geweerd. 

6. ENERGIE 

•	 De volledige site is aangesloten op een centrale gas-stoom turbine. 
Dit voorkomt een vermenigvuldiging van individuele stookcentrales.

•	 De volledige site is aangesloten op een centrale 
koudwaterproductie. 

•	 De afkoeling van het gebouw verloopt volledig op basis van 
nachtkoeling opgeslagen in de massa.

•	 De beweegbare zonnewerende luiken voorkomen de oververhitting 
van het gebouw en regelen het binnenklimaat.

•	 De hoogwaardige thermische isolatie van de buitenschil samen 
met de driedubbele thermische beglazing van alle ramen en 
vliesgevels zorgt voor thermisch hoogwaardig en energiezuinig 
gebouw.

•	 De kantoorruimtes zullen uitgerust worden met lichtsensoren en 
bewegingsmelders. 

7. GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID

•	 Enkel zachte weggebruikers en openbaar vervoer worden 
toegelaten in de centrale zone van de site.

8. SAMENLEVING EN ECONOMIE

•	 Het samenbrengen van de verschillende faculteiten in de 
buurt van een commercieel centrum, gecombineerd met een 
concerthall en een belangrijk bankcentrum, dit alles bereikbaar 
door alle mogelijke vormen van openbaar vervoer en dicht bij een 
bestaand residentieel gebied, kan zorgen voor een interessant en 
kleinschalig gemeenschapsleven.

   OPMERKING

•	 Wegens een andere classificatie en benoeming van de 
energiezuinigheid in Luxemburg; is het onmogelijk een effectief E 
of K-peil door te geven.

•	 Echter zijn de eerste onderhandelingen opgestart voor het behalen 
van een BREEAM certificatie.  
BREEAM is het acroniem van “Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method” en staat voor een 
milieucertificaat van de prestaties van een gebouw tijdens zijn 
volledige levenscyclus.  
In tegenstelling tot andere normen volgt BREEAM een multicriteria-
aanpak die heel wat meer dan de energieprestatie omvat, 
aangezien deze norm onder meer het comfort van de bewoners, 
de toegankelijkheid met het openbaar vervoer, de impact van de 
constructie op de fauna en flora en de sanering van het terrein 
analyseert. 


