
beeld vanaf de Triomflaan

 - nieuwbouwproject voor de VUB met studentenkamers en bijhorende faciliteiten 

 - 650 studentenkamers met conciërgewoning, leslokalen en onderzoeksruimten, cultuurcafé met 
concertzaal, parkeerplaatsen, fietsstallingen en omgevingswerken

 - opdracht met toepassing van de wet van de overheidsopdrachten

 - architectuurwedstrijd (2e laureaat)

 - raakvlakken “Dockside”: woongelegenheden in combinatie met publiek deel; het gebouw is een 
transitie tussen de groene campus en de stedelijke omgeving, maar is zeer in relatie met haar 
omgeving; zeer duurzaam ontworpen
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NIEUWBOUWPROJECT XY, ELSENE

INPLANTING EN STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT

De keuze werd gemaakt om de nieuwe studentenunits in te planten 
op het scharnierpunt van het groene hart van de campus en de 
stedelijk rand. Het is net de kracht van die plek die de beide 
kwaliteiten (groene parkrelatie – stedelijk discours) zal verenigen 
in een helder en leesbaar stedenbouwkundig concept, een 
architectuur die aard en een relatie aangaat met haar omgeving 
alsof het een evidentie is. De integratie in het stedelijk weefsel en 
tegelijkertijd een aansluiting met het campusleven.

Er werd geopteerd om verschillende losse bouwvolumes te enten 
op de Triomflaan. Deze keuze biedt niet alleen de mogelijkheid om 
zeer flexibel, gefaseerd en maximaal aanpasbaar te gaan bouwen 
(duurzaamheidsprincipe) maar biedt ook een zekere transparantie 
zowel richting stad als richting campus

De studentenunits worden in functie van de beschikbare of 
vooropgestelde bouwdiepte ingericht in afzonderlijke gebouwen. 
De verschillende bouwvolumes worden waar mogelijk met elkaar 
verbonden. Transparantie geldt als uitgangspunt. Op die manier 
kunnen we een 5-tal gebouwenclusters onderscheiden die telkens 
op hun manier via een pleintje of een groene ‘dries’ een relatie 
aangaan met de Triomflaan.

De cultuurgerelateerde functies worden in een cluster 
samengebracht. Deze bouwvolumes geven uit op een 
‘Cultuurplein’. Vanaf hier is er via een monumentale trappenpartij 

een rechtstreekse toegang tot het campuspark en de esplanades.
De aaneenschakeling van de verschillende kleine pleintjes, 
toegangen tot het park en de verschillende studentenunits zorgen 
voor een zeer levendige en geanimeerde sfeer langsheen de 
Triomflaan. 

Op het scharnierpunt tussen de stedelijke rand en het campuspark 
wordt een nieuw onderzoeksgebouw ingeplant. Deze prominente 
plek biedt de mogelijkheid voor het oprichten van een landmark.

Het dak van de parking op niveau van het maaiveld wordt voorzien 
van een groen grastapijt en op taluds groeiende bomen. Het groene 
parktapijt wordt als het ware over de wagens heen tussen de 
verschillende bouwvolumes door getrokken. Dit opgetilde maaiveld 
maakt dat de nieuwe studentenunits niet alleen in een aangename 
groene parkomgeving staan, maar door hun geanimeerde 
toegangen op maaiveldniveau langsheen de Triomflaan tevens een 
relatie met de stad onderhouden.

Het schikken van verschillende losse bouwvolumes haaks op de 
Triomflaan zorgt voor een transparantie zowel richting stad als 
richting campus. Naast de transparantie ontstaat hierbij ook een 
functionele filter naar de Campus. Een overgang van stedelijke 
functies, wonen en cultuur, naar meer educatieve functies in de 
kern van de site, leslokalen en onderzoeksruimtes.



aanzicht - snede

ARCHITECTURAAL CONCEPT

Gebouw CA+SW 01– CULTUUR en WONEN
Op parkniveau (het groene tapijt) wordt de dienst huisvesting 
gepland. Dit geeft een gemakkelijke toegang voor de studenten door 
zijn centrale ligging en is vrij toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Deze dienst is ondergebracht naast de conciërgewoning.

Gebouw CA+SW 02 – CULTUUR
Het ‘Cultuurgebouw’ is gelegen aan het ‘Cultuurplein’ met 
een tentoonstellingsruimte toegankelijk van op straatniveau. 
De inplanting van deze functie op een stedelijk plein werkt 
drempelverlagend voor het publiek en nodigt de stad uit. 
De gevels van de tentoonstellingsruimte zijn volledig open, het 
openstellen naar de stad. Dit versterkt de verweving van stad en 
campus. 

Gebouw CA+SW 01 en 02 - STUDENTENUNITS
Blok 01 bestaat uit 7 verdiepingen met 18 units, blok 02 bestaat 
uit 4 verdiepingen met 6 units.

Gebouw CC– CONCERTZAAL, CAFE en RAADZAAL
Het ‘Cultuurplein’ krijgt vorm door de inplanting van de concertzaal 
en het café. Gebouw CA+SW 02, gebouw CC en de monumentale 
trap geven het plein een stedelijk decor. De functies cultuur 
zorgen voor de verweving van het stedelijke publieke leven, de 
monumentale trap zorgt voor een filter naar het studentenleven.

De concertzaal wordt opgevat als een black box, een volledig 
gesloten volume. Het laden en lossen van podiummateriaal 
kan gemakkelijk gebeuren op het plein via de zijkant van de 
concertzaal. Enkel het café en de toegang tot de concertzaal met 
vestiaire hebben een open glasgevel.

Gebouw SF+SW 01,02 en 03 – STUDENTENUNITS
Dit gebouw herbergt studentenunits en de daarbij horende 
functies. Het gebouwencomplex wordt opgebouwd uit 2 haaks 
op de Triomflaan geplaatste volumes met daartussen een dwars 
volume dat de 2 volumes op de verdieping verbindt waardoor een 
overdekte buitenruimte ontstaat. 

Gebouw SW 01,02 en 03 – STUDENTENUNITS
Het gebouwencomplex is opgebouwd uit 3 haaks op de 
Triomflaan geplaatste volumes. Het complex is volledig bezet met 
studentenunits, 41 in totaal.

Gebouw OO–LESLOKALEN en ONDERZOEKSRUIMTES
Op het scharnierpunt tussen de stedelijke rand en het campuspark 
wordt een onderzoeksgebouw ingeplant, het herkenningspunt van 
de universiteit. 



MATERIAALGEBRUIK EN ONDERHOUD GEBOUWEN

De verschillende functies krijgen hun eigen identiteit. 
De studentenhuisvesting wordt opgetrokken in een wit-
lichtgrijze baksteen met een zonwering in geperforeerd/ 
geplooid bronskleurig geanodiseerd aluminium en aluminium 
buitenschrijnwerk.

De passerelles worden bekleed met panelen in hetzelfde 
geperforeerde aluminium die tegelijk de borstwering vormen. De 
bekleding van de passerelles breekt de horizontaliteit
ervan en zorgt ervoor dat ze een deel worden van het volume 
weliswaar een transparanter volume. De bronskleur zorgt voor 
een warme uitstraling, de baksteen voor het huiselijke.

De passerelles die de gebouwen verbinden krijgen een andere 
identiteit. De borstwering wordt zo transparant mogelijk 
gehouden, de vloeren worden voorzien in glasdallen waardoor
het geheel een lichte meer transparante indruk geeft. 

Het cultuurgebouw wordt opgevat als een black box en wordt 
opgetrokken in een zwarte baksteen. Redelijk gesloten voor 
akoestische redenen maar met strategisch interessante 
gevelopeningen. Het studentencafé wordt opengetrokken naar 
het plein, de raadzaal krijgt een fragmentarisch zicht naar de 
Triomflaan en een groot raam naar de groene campus.

Het leslokalen gebouw wordt afgewerkt met donkerkleurige 
vezelcementpanelen. De middelgrote en kleine leslokalen krijgen 
daglicht via de zijkant. De gevelopeningen zijn gemaakt volgens 
de functionaliteit van de achterliggende lokalen. 

gevelstudie - renders


