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META & STORIMANS WIJFFELS ARCHITECTEN ism TRACTEBEL

Een gebouw met ambitie

Onderwijsgebouw O is een helder en 
compact volume met een zo klein mogelijke 
ruimtelijke stempel. Het is een alzijdig 
gebouw met een dubbele en diagonaal 
gespiegelde inkompartij.  
De gevel van het gelijkvloers is 1 module 
naar binnen geplaatst waardoor een 
overdekte rondgang ontstaat.  
Het zwevende volume erboven wordt 
omhuld door geperforeerde goudkleurige 
aluminiumplaten, tevens zonwering. 

Gebouw  O

Gebouw  M



VISUEEL CONTACT TUSSEN DE VERSCHILLENDE NIVEAUS

Maximale lichtinval met zwevend volume  
in geperforeerde gouden aluminiumplaten

De gevel van het gelijkvloers is 1 module naar binnen geplaatst waar-  
door een overdekte rondgang ontstaat. Het zwevend volume erboven  
wordt door geperforeerde goudkleurige aluminium platen omhuld.  
Deze platen vormen een vaste zonwering voor de auditoria, microscopie- 
en practicumzalen en zorgen voor zacht gefilterd licht en een buitenzicht. 
De panelen kunnen op de 3de verdieping geopend worden om in de 
praktijklokalen een maximale lichtinval te hebben.  
Door zowel de gevel als het plafond van de rondgang en de foyers  
uit te voeren in hetzelfde materiaal ontstaat er een coherent zwevend 
volume dat ’s avonds door strooilicht een spoor van gebruik laat zien  
aan zijn omgeving.

Spiegelsymmetrie in leesbaar gebouw

Op niveau -1 en +1 worden telkens 4 auditoria rond het centraal atrium 
met grote lichtstraat georganiseerd. Het gelijkvloers is voor gemeen-
schappelijke functies en voor ruime inkom- annex ontmoetings ruimtes. 
Van hieruit vertrekken 4 compacte trappenhuizen die zorgen voor korte 
circulatielijnen en snelle brandevacuatietijden. De bovenste verdieping (+3) 
is gereserveerd voor de practicum- en microscopiezalen.

Ruwbouw is afbouw

Ook hier hanteerde het ontwerpteam het ‘ruwbouw is afbouw’-principe. 
Door extra aandacht te besteden aan de ruwbouw kunnen diverse 
afwerkingslagen weggelaten worden. Dat resulteert in een solide,  
student-resistente constructie.

TOEGANKELIJKHEID AUDITORIAPARTI





Prominente rol voor kunstintegratie  
met kunstenaar Perry Roberts (UK)

Op de gevel werd een foto van studenten en docenten geponst in  
de goudkleurige aluminium gevelplaten. De afbeelding refereert  
naar de traditionele klasfoto’s en werd gerasterd in dots met vijf 
verschillende diameters.  
Op korte afstand krijgt men een abstrahering van het beeld,  
slechts op een grotere afstand wordt het beeld leesbaar.
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Drie Eiken Campus
  
De Drie Eiken-campus van de Universiteit Antwerpen in Wilrijk bestond 
tot voor kort uit een verzameling grijze en anonieme gebouwen, die 
zonder veel overzicht tussen het groen verspreid stonden. Het nieuwe 
gebouw O – officieel: Gebouw Gouverneur Andries Kinsbergen – staat in 
het hart van de campus, langs een van de belangrijkste circulatie wegen 
op de site. Die centrale positie komt voort uit de expliciete intentie van de 
opdracht gever om met dit nieuwe auditorium- en onderzoekgebouw ook 
een nieuwe identiteit aan de plek te geven – een eyecatcher, zoals dat  
dan heet. 

Ontwerpstrategie

META bediende zich van een eenvoudige ontwerpstrategie, waarbij 
ruimte en structuur van de constructie rechtstreeks ten dienste staan 
van het programma en ornament onafhankelijk aan het gebouw wordt 
toegevoegd. De gevel krijgt een symbolische functie – een beeld 
dat emotie en associaties oproept waarmee de gebruikers van de 
versnipperde campus zich kunnen identificeren.
Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van gebouw O was dat het 
meer moest zijn dan alleen een ruimtelijke vertaling van het programma 
van eisen. Het gebouw is een katalysator voor de campus, en brengt 
gebruikers bij elkaar. 

Duurzaamheid

Met de realisatie van ‘gebouw O’ toont het ontwerpteam ervaring te 
hebben met een duurzaam inzetbaar ontwerp. In het geval van ‘gebouw O’ 
werden de archi tecten door de opdrachtgever uitgedaagd om te voldoen 
aan strengere eisen dan de geldende wettelijke eisen. De architecten 
hebben met hun aanpak een meervoudig antwoord gegeven op de 
verschillende aspecten van duurzaamheid zowel op bouwtechnisch als 
ontwerpniveau. 
De thermische isolatie van de gebouwschil voldoet aan de Belgische 
passiefhuisnorm (K16).  
Dit past in een lange termijnvisie waarbij tijdens het bouwen geïnvesteerd 
wordt in die gebouwdelen die onvervangbaar zijn. De thermische inertie 
van het betonnen gebouw en het doordacht gevelconcept maakt dat er 
geen actieve koeling dient te worden voorzien en er gekozen kan worden 
voor een energiezuinige en kostenbesparende (nacht)koeling via het 
opengaand dak van het atrium. Weerstations met continue monitoring 
sturen de gevel en de nachtkoeling.

Repetitiviteit zowel in van plan als van afzonderlijke bouwelementen 
is slechts één van de middelen die werden ingezet om de bouw- en 
exploitatiekosten te drukken. Hierbij is er een constante alertheid voor 
het bewaken van de ruimtelijke en architectonische kwaliteit. 
Het ontwerp vertrekt vanuit het ‘ruwbouw-is-afbouw’ principe.  
Door voldoende aandacht aan de ruwbouw te schenken, krijgt deze de 
kwaliteit van een goede binnenafwerking en is minder nabewerking 
vereist. In de praktijk blijkt dit een budgetvriendelijke methode te zijn, 
die geenszins afbreuk doet aan de kwaliteit en de architectuur van het 
gebouw. Sober vuurhouten timmerwerk is met veel gevoel voor ritme en 
verhouding ingezet bij binnenramen, deuren, trappen en borst weringen. 
Samen schept dat een verrassend tijdloze architectuur. 

Technieken

Voor de verwarming van het gebouw wordt uitgegaan van een combinatie 
van een preferente en niet- preferente warmte opwekking met als prefe-
rent systeem een warmtepomp (BEO-veld). Het BEO-veld – afkorting voor 
boorgat- energie-opslagveld – onttrekt de warmte uit de dieper gelegen 
aardlagen met een volledig hydraulisch gesloten circuit bestaande uit 
een lang leidingsysteem (tot 145 meter onder het aard oppervlak) en 
drieëntwintig verschillende boor gaten. Door dit gesloten leiding circuit 
wordt er geen invloed uitgeoefend op de bodem gesteld heid en de aan-
wezige bio-activiteit.

In de laboratoriumruimtes, onderzoekslokalen en auditoria worden 
speciale technieken nooit verborgen, maar maken ze steeds deel uit van 
de architectuur. META ontwierp voor de labo’s tot op schaal van het vast 
binnenmeubilair.  
De geëmailleerde werkbladen van de practicumtafels, de opstelling 
van de zuurkasten met hun afzuiginstallatie, de docenten- en 
microscopietafels, etc. werden geïntegreerd vormgegeven. 

De architecten zijn erin geslaagd de ambities van de opdrachtgever  
te onder steunen en duurzame oplossingen aan te reiken voor kosten  
en gebruik. 
Hun overtuiging dat duurzaam bouwen begint met een duurzaam 
ontwerp heeft een helder ontwerp opgeleverd dat neutraliteit en 
degelijkheid uitstraalt, dat logisch in mekaar steekt, en geschikt is  
voor huidige en toekomstige tech nieken en gebruikers. 

 8.520 m2 oppervlakte gebouw
 ruimte voor 1.850 studenten
 2.856 unieke gevelpanelen 
 700 geponste gaten per m2

 meer dan 400 funderingspalen
 400 ton wapeningsstaal
 3.300 m3 ter plaatse gestort beton
 geothermie: 24 verticale boringen met een diepte van 145m
 1.400 verlichtingsarmaturen
 2.500 stopcontacten
 27 km databekabeling 

Facts & Figures

ADRES  Campus Drie Eiken 
PLAATS  2610 Wilrijk  (BE)
OPDRACHTGEVER  Universiteit Antwerpen, Antwerpen
PROGRAMMA  8 auditoria, 2 microscopiezalen, bio ruimte,  
 practicumzaal, reprografische dienst,  
 230 fiets parkeerplekken, ruime entree/foyer

ONTWERPBUREAU  META architectuurbureau, Antwerpen 
 Niklaas Deboutte & Eric Soors 
SAMENWERKENDE ARCHITECT  Storimans Wijffels architecten, Tilburg
PROJECTARCHITECT(EN)  Frederik Bogaerts 
MEDEWERKERS  Stijn Elsen, Simone Valerio, Rob Wesselink 
INTERIEURARCHITECT  META architectuurbureau, Antwerpen 
LANDSCHAPSARCHITECT  Urban Design & Landscape Architecture  
 West 8, Rotterdam 
BEELDEND KUNSTENAAR  Perry Roberts, Antwerpen (UK) 
FOTO’S  Filip Dujardin (BE)

AANNEMER  THV Atro CFE, Brasschaat (BE) 
ADVISEUR CONSTRUCTIE  Tractebel, Gent (BE) 
ADVISEUR INSTALLATIES  Tractebel, Gent (BE) 
ADVISEUR AKOESTIEK  Tractebel, Gent (BE) 
ADVISEUR BOUWFYSICA  Tractebel, Gent (BE) 

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE 8584 m2

NETTO VLOEROPPERVLAKTE 8040 m2

BRUTO INHOUD  40.500 m3

NETTO INHOUD  35.500 m3

VOORLOPIG ONTWERP  mei 2013 
DEFINITIEF ONTWERP  juni 2014 
AANVANG BOUW  december 2014 
OPLEVERING  augustus 2016 

BOUWSOM INCLUSIEF INSTALLATIES 13.200.000 € 
BOUWSOM EXCLUSIEF INSTALLATIES  10.050.000 €
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Als een zonnewiel rond een atrium schikte Meta vier auditoria,  
en dat twee keer boven elkaar. Met stapelbouw bereikte het bureau 
een Akropolis van hoorzalen. Zo simpel kan architectuur zijn.  
Achter die eenvoud schuilt echter veel complexiteit.  
Een auditorium stelt hoge eisen voor brandveiligheid.  
Bij brand moeten op korte tijd veel mensen geëvacueerd worden. 
Daarom kreeg elk van de auditoria een eigen traphal, die in 
kruisvorm uitgeven op het atrium. Het zenitale licht vanuit de 
centrale koepel maakt deze trappenhal tot hart en ziel van het 
complex. Een vanzelfsprekende ontmoetingsruimte die het hele 
gebouw doet stralen. 
 Koen van Synghel in ‘De Standaard’ 

De helderheid van het grondplan werd doorgetrokken in de betonnen 
constructie (…) Het resultaat is een naakte ruwbouw waarin de 
sporen van het constructieproces een vormelijke component 
worden binnen het ontwerp. Van de stortpennen in de wanden, 
over het ritme van de dubbele T-liggers in het plafond en de 
deur- en raamopeningen in de wanden tot zelf de plaatsing van 
de akoestische panelen en rookmelders: alle elementen werden 
ingenieus in elkaar gepast en uitgelijnd volgens het rationele grid. 
Deze benadering levert een duurzaam gebouw op dat de doorstroom 
van duizenden studenten per jaar zonder enige moeite kan 
verdragen, zonder daarbij een rijkdom aan detaillering te verliezen. 

Bart Decroos in A+    

Pers




