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GO

GO -secundair/circulatie

BIBLOITHEEK-SPELOTHEEK

CONSERVATORIUM

CONSERVATORIUM -secundair/circulatie

VERSMARKT -incl. horeca

CIRCULATIE -publiek

1400 M2

210 M2

1080 M2

350 M2

150 M2

GEMEENSCHAPSCENTRUM

GEMEENSCHAPSCENTRUM -secundair/circulatie

350 M2

45 M2

GEMEENSCHAPSCENTRUM -terras

VERSMARKT -secundair/circulatie/educatief

VERSMARKT -stadstuintjes

550 M2

145 M2

310 M2

35 m2

35 m2

CIRCULATIE -publiek (bestaande hal)

ANALYSE -relatie van versmarkt/horeca/educatief met andere functies

STUDIE 1 /. > 695 (550 + 145) M2 

> RELATIE MET CONTEXT

In dit scenario wordt de versmarkt met geïntegreerde horeca rechtsreeks gelinkt aan het gemeenschapscentrum. Beide
moeten afzonderlijk kunnen functioneren maar er kan afhankelijk van het ogenblik en de activiteit een synergie ontstaan met
de bar als spil tussen beiden.

In de grote hal worden publieke functies gemengd met semi-publieke functies. Het voordeel kan de interactie zijn tussen de
verschillende functies, een nadeel is de moeilijkere afscherming van bepaalde functies (met in het bijzonder de school) van
het openbare leven.

De bibliotheek en het conservatorium kunnen los van de grote hal functioneren. Hier ontbreekt dan wel de belangrijke 
interactie van deze functies met het publieke leven ("straat") in de grote hal. Hier kan dan ook het educatieve gedeelte van
Open Schuur in ondergebracht worden door de nabijheid van de bibliotheek. Het zou hier enkel om een permanente expo gaan
met een permanente verwijzing naar alle andere eductieve intitiatieven van Open Schuur op andere locaties.

Aangezien in dit scenario het aandeel horeca door de nabijheid van het gemeenschapscentrum vrij beperkt blijft kan 
de totale oppervlakte voor de versmarkt ook beperkt blijven. Het educatieve gedeelte wordt hier geplaatst in de ruimte voor de
bibliotheek door de nabijheid van de tuinzone en de link met de educatieve functies van de stad.

Vanuit commerciëel standpunt is dit ook een haalbaar scenario voor de versmarkt. De integratie van een gedeelte van de
horeca in het markt-concept verstert de wisselwerking.

> ARCHITECTURALE BELEVING VAN HET BESTAANDE GEBOUW

> OPPERVLAKTE-GEBRUIK

Door enkel aan één zijde van de grote hall met een verdieping te werken komen de architecturale kwaliteiten ervan
beter tot hun recht. Aan de zijde van de versmarkt zou de hal bijna uitsluitend op de begane grond worden ingenomen.
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GO

GO -secundair/circulatie

BIBLOITHEEK-SPELOTHEEK

CONSERVATORIUM

CONSERVATORIUM -secundair/circulatie/zaal

VERSMARKT -incl. horeca

CIRCULATIE -publiek

1400 M2

210 M2

1080 M2

550 M2

350 M2

GEMEENSCHAPSCENTRUM

GEMEENSCHAPSCENTRUM -secundair/circulatie - overlappend

350 M2

45 M2

GEMEENSCHAPSCENTRUM -terras

VERSMARKT -secundair/circulatie

VERSMARKT -stadstuintjes

750 M2

200 M2

310 M2

CIRCULATIE -publiek (bestaande hal)

ANALYSE -relatie van versmarkt/horeca/educatief met andere functies

STUDIE 2 /. > 950 (750 + 200) M2 

> RELATIE MET CONTEXT

Omdat in dit scenario het gemeenschapscentrum meer gescheiden wordt van de versmarkt is het vermoedelijk noodzakelijk
om het horeca-gedeelte uit te breiden, vandaar de grotere oppervlakte.

In de grote hal worden publieke functies gemengd met semi-publieke functies. Het voordeel kan de interactie zijn tussen de
verschillende functies, een nadeel is de moeilijkere afscherming van bepaalde functies (met in het bijzonder de school).

De bibliotheek en het conservatorium kunnen los van de grote hal functioneren. Hier ontbreekt dan wel de belangrijke 
interactie van deze functies met het publieke leven ("straat") in de grote hal.

Aangezien in dit scenario het aandeel horeca door de afwezigheid van het gemeenschapscentrum in de directe omgeving 
groter dient te zijn dan in scenario 1+3 zal het geheel van versmarkt en horeca meer ruimte innemen. Het educatieve 
gedeelte wordt hier geplaatst in de ruimte voor de bibliotheek door de nabijheid van de tuinzone en de link met de educatieve
functies van de stad.

Vanuit commerciëel standpunt is dit een minder interessant scenario voor de versmarkt als ook de horeca-uitbating die in dit
geval los staat van het gemeenschapscentrum. Beter is het om het gemeenschapscentrum (zoals in 1& 3) sterk aan elkaar te
linken. Dit scenario is voor ons ook een manier om de chaal af te toetsen aan de volledige ruimte.

> ARCHITECTURALE BELEVING VAN HET BESTAANDE GEBOUW

> OPPERVLAKTE-GEBRUIK

Door enkel aan één zijde van de grote hall met een verdieping te werken komen de architecturale kwaliteiten ervan
beter tot hun recht. Aan de zijde van de versmarkt zou de hal bijna uitsluitend op de begane grond worden ingenomen.
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GO

GO -secundair/circulatie

BIBLOITHEEK-SPELOTHEEK

CONSERVATORIUM

CONSERVATORIUM -secundair/circulatie/concertzaal

VERSMARKT -incl. horeca

CIRCULATIE -publiek

1780 M2

255 M2

770 M2

350 M2

295 M2

GEMEENSCHAPSCENTRUM

GEMEENSCHAPSCENTRUM -secundair/circulatie

350 M2

45 M2

GEMEENSCHAPSCENTRUM -terras

VERSMARKT -secundair/circulatie/educatief

VERSMARKT -stadstuintjes

550 M2

145 M2

370 M2

35 m2

35 m2

CIRCULATIE -publiek (bestaande hal)

210 m2175 m2

100 m2

350 m2 120 m2

ANALYSE -relatie van versmarkt/horeca/educatief met andere functies

STUDIE 3 /. > 695 (550 + 145) M2

> RELATIE MET CONTEXT

In dit scenario wordt de versmarkt met geïntegreerde horeca rechtsreeks gelinkt aan het gemeenschapscentrum. Beide
moeten afzonderlijk kunnen functioneren maar er kan afhankelijk van het ogenblik en de activiteit een synergie ontstaan.

In de grote hal worden publieke functies gemengd. Het grot voordeel is de interactie tussen de verschillende functies, 
het openbare leven speelt zich af in de grote hal rond de "straat". Verschillende gebeurtenissen kunnen op elkaar inspelen
(concerten van het conservatorium - wachtende ouders - feesten ...)

De school kan in dit geval volledig onafhankelijk functioneren. Hier ontbreekt dan wel de belangrijke interactie van deze 
functies met het publieke leven ("straat") in de grote hal. Dit kan overdag wel opgevangen worden door de link met
de inkomhal en het eductieve gedeelte van Open Schuur.

Het bundelen van de publieke functies vergroot de commerciële aantrekkingskracht van Hal 4. Daarenboven zorgen de
publieke functies voor meer passage op traditioneel minder drukke momenten.

Aangezien in dit scenario het aandeel horeca door de nabijheid van het gemeenscahpscentrum vrij beperkt blijft kan 
de totale oppervlakte voor de versmarkt beperkt blijven. Het eductieve gedeelte wordt hier geplaatst in de ruimte voor de
bibliotheek door de nabijheid van de tuinzone en de link met de educatieve functies van de stad.

Vanuit commerciëel standpunt is dit ook een haalbaar scenario voor de versmarkt. De integratie van een gedeelte van de
horeca in het markt-concept versterkt de wisselwerking.

> ARCHITECTURALE BELEVING VAN HET BESTAANDE GEBOUW

> OPPERVLAKTE-GEBRUIK

Door enkel aan één zijde van de grote hall met een verdieping te werken komen de architecturale kwaliteiten ervan
beter tot hun recht. Aan de zijde van de versmarkt zou de hal bijna uitsluitend op de begane grond worden ingenomen.
Het dossier dat we destijds indiende in het kader van de marktverkenning illustreert nog steeds de beeldwaarde van de grote hal
(zie 3D presentaties uit dat dossier). In die beelden is ook duidelijk het verschil in hoogte tussen de 2 zijden van de hal te zien.


