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gevelfragment met parement en buitenschrijnwerk

ONDERWIJS & NAVORSING 1 BIS, LEUVEN
--

nieuwbouw uitbreiding van het ‘Onderzoek & Navorsing 1’-gebouw op Campus
Gasthuisberg, kaderend binnen het masterplan van AWG Architecten (2004)

--

vaardigheidscentrum voor anatomie met practicalokalen, seminarieruimtes en
dissectiezalen; ‘backservice’-gedeelte met koel- en vriescellen, preparatielokalen en
opslagruimtes; kantoorgedeelte met secretariaat en ontvangstruimtes voor donoren en
familieleden; high-tech onderzoekslaboratoria voor biotechnologie met hoogwaardige
analyseapparatuur (PET-, CT- en NMR-scan, autoradiografie, phasecontrastmicroscopie)

--

opdracht met toepassing van de wet van de overheidsopdrachten

--

winnend project na architectuurwedstrijd
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inplantingsplan O&N1 bis

ONDERWIJS & NAVORSING 1 BIS, LEUVEN
De Katholieke Universiteit Leuven wilde voor het bestaande ‘Onderwijs & Navorsing 1’–gebouw een uitbreiding, met als belangrijkste
eigenschappen een goed functionerend, flexibel en bouwtechnisch
doordacht laboratoriumgebouw, en het kostenefficiënt en rationeel
bouwen in een hedendaagse, no-nonsense architectuur.
Het gebouw is ingeplant op een toenmalige restruimte langs de
ringweg aan de noordzijde van de campus Gasthuisberg, op een
hellend perceel. Het wordt omgeven door een mix van oudere en
recentere onderzoeksgebouwen, waardoor er werd geopteerd om
het nieuwe gebouw geen uitgesproken eigen identiteit te geven
maar eerder als uitbreiding te zien op het bestaande O&N1gebouw. De 2 gebouwen werden verbonden door een smallere en
lagere verbindingsvleugel, waarin onderaan ook de nieuwe inkomhal van het gebouw is gesitueerd.
Het nieuw, vrijstaand hoofvolume van 8 bouwlagen heeft een flexibele en functionele planopbouw volgens een uitgekiend modulair
labo-concept.
Dit concept omvat een modulaire planopbouw (op basis van een
labomodule van 3,30 m breed) en een zonering volgens een ‘driebeuken-model’, bestaande uit een zone voor basislaboratoria
aan de noordzijde van het gebouw; een middenzone voor hoogwaardige laboratoria en laboratoria zonder daglichtbehoefte; een
kantoorzone aan de zuidzijde; met ten slotte tussen de labozones
een bredere, utilitaire gang en een smallere kantorengang aan de
andere zijde.

Ook werd de ventilatiestructuur opgebouwd volgens het zogenaamde ‘ring-concept’, waarbij de verticale structuur in grote
technische schachten aan de twee uiteinden van het gebouw wordt
voorzien en deze op elk niveau door een primaire horizontale structuur van luchtkanalen met vaste afmetingen worden verbonden,
per zone van het 3-beuken-model gedimensioneerd op een verschillend debiet.
Low-tech architectuur voor high-tech onderzoek
Het labogebouw is ontworpen als een solitair en monolithisch
balkvolume in baksteenmetselwerk, in overeenstemming met de
ruimtelijke en architecturale visie in het masterplan van AWG. Het
gebouw werd behandeld als een alzijdig volume, zonder voor- of
achterkant: de 4 gevels zijn evenwaardig behandeld en vertonen
een strak ritme van identieke raamopeningen. De afmetingen en
tussenafstanden van de ramen houden rekening met de modulaire
labo-indeling en de opstelmogelijkheden van de labotoestellen om
een maximale hoeveelheid licht en zicht toe te laten. De ramen liggen diep in het gevelvlak en hebben een omkadering in koper-bruin
gelakt staal, die door de afgeschuinde zijkanten optisch vergroten
naar buiten toe.
De verbindingsvleugel met het bestaande O&N1-gebouw werd
uitgewerkt als een transparant, beglaasd tussenvolume met een
open inkomhal op het gelijkvloers en kantoren op de verdiepingen.
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