
dmvA architecten

Mobile student 
housing. HUB_01

Ontwerpbureau:
dmvA architecten en A3 Ontwerpbureau

Adres:
Campus Doorniksesteenweg
8500 Kortrijk

Opdrachtgever: vzw KATHO
Algemeen aannemer: Lionel Steenlandt (staal 
& glas), NMC (steel units), D-interieur, Pro-
voost, AVC (interieur), Enfinity (zonnepanelen), 
Denutte (Elektriciteit), Vandewalle (HVAC), AEP 
(epdm), Kalitec/Vink (polycarbonaat)
Stabiliteit: bvba Studiebureel Vansteelandt

Fotografie: Mick Couwenbergh
Tekst: Dominique Pieters

verpersoonlijkt studeren als leerproces

Spacebox in onder meer Delft (2004), Keetwonen in Amsterdam (2006), Cité 

A’Docks in Le Havre (2010), Mill Junction in Johannesburg (2014)… 

Architecten De Vijf, Tempo Housing, Alberto Cattani Architecte en 

projectontwikkelaar Citiq hebben er met deze ontwerpen —in navolging van de 

woonprojecten Container City 1 (2001) en II (2002) in de Londense Docklands— 

voor gezorgd dat studentenhuisvesting in containers baan maakt. Hoewel de 

jonge generatie bewoners enthousiast is over het alternatieve onderdak, blijven 

de ontwerpen steken in een gestapelde, monotone woontypologie die het meer 

moet hebben van het besef van herkomst van de compartimenten en occasioneel 

van de aangepaste hippe huid (cfr. Spacebox), dan van een geïndividualiseerde 

ruimte.

Mart de Jong, Spacebox



Het project HUB_01 Mobile Student Housing Terminal doet in eerste instantie 

denken aan bovengenoemde voorbeelden, maar vertrekt vanuit een andere 

basisbehoefte dan noodhuisvesting. Omdat ook het hedendaagse hoger 

onderwijs flexibel en gepersonaliseerd is en omdat ook werk- en leefomgevingen 

krachtige leeromgevingen zijn geworden, is het ontwerpteam van HUB_01 

(dmvA architecten in samenwerking met A3 / Art, Architecture and More) van 

mening dat ook studentenhuisvestingen deze intenties in zich moeten dragen. 

Toekomstige bewoners kunnen zowel de huid als de inrichting van hun woonunit 

en op deze manier ook hun manier van leven bepalen. Niet alleen kan op basis van 

budget en persoonlijkheid een keuze worden gemaakt uit een waaier van binnen- 

en buitenmaterialen, bouwelementen in combinatie met oppervlaktekeuze en 

woonaccessoires, maar kunnen de studenten ook participeren aan het eigenlijke 

ontwerp. Vijf gepersonaliseerde modules kunnen aan de hand van gele accordeon 

sluizen, samen met een warmtepomp container, tijdelijk inpluggen op een 

centrale dienstenkern ‘HUB’, met open keuken, een badkamer en een transparante 

en polyvalente leefruimte. Omdat de units verplaatsbaar zijn, kan regelmatig 

van hub worden gewisseld. Met deze ingreep komt de lat van sociale interactie 

hoger te liggen dan bij vergelijkbare studentenunitcomplexen, wordt ingespeeld 

op het aspect van geglobaliseerd onderwijs. Indien de beoogde productie van 

bijkomende hubs werkelijkheid wordt, kunnen units immers ook van school naar 

school worden verplaatst. 

Transport



Deze baanbrekende leeromgevingen zijn niet alleen ontsproten aan het brein van de 

leden van het ontwerpteam. Het opzetten van een Campuslab waar drie studenten 

gedurende drie maanden in drie random toegewezen prototype-units verbleven, 

mondde uit in een uitgebreide procesevaluatie. Dit ontwikkelingsconcept is 

aangevuurd door de ‘feedback loops’ die diep geworteld zijn in de IT-wereld, 

maar zelden zijn gezien in architectuur, waar schaal, complexiteit en bouwfysica 

inertie in de hand werken. Toch is het ontwerpteam erin geslaagd razendsnel te 

experimenteren, te leren, te verbeteren en te implementeren. 

Na één jaar onderzoek is HUB_01 met de als voorbeeld uitgedachte units Streetlife, 

Passive, iTechno, Back-to-basics en Minimal ontwikkeld en gerealiseerd voor de 

Katho Hogeschool ter gelegenheid van de Biennale Interieur 2012, de designbeurs 

van Kortrijk. Het concept moet echter op een aantal plaatsen verschijnen, terwijl 

het onderweg van proces tot product niet alleen van gebruikers leert, maar ook de 

gebruikers zelf leert om te overleggen en te doen. Het innovatieve studentenhuis 

is dan ook gebaseerd op de principes mobiliteit, duurzaamheid, educatief ontwerp 

én participatie.
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