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SITE

In Zaventem werd de voormalige site van de Suchard-fabriek in 
het centrum getransformeerd tot cultuursite “De Factorij”, die 
de dorpskern een nieuw elan moet geven.

Site Suchard is een langgerekt terrein; een ‘verloren’ stukje 
grond gesitueerd tussen de achterkanten van de winkels 
van de stationsstraat en de woningen van de seliersstraat 
enerzijds en aan de spoorweg anderzijds. Bovendien is deze 
site onderhevig aan een strikt BPA. Deze site ontwikkelen 
betekent voor de dorpskern een ware socio-culturele 
injectie. De aangrenzende aanwezigheid van de academie 
in haar groene omgeving met prachtige bomen verruimt 
en voedt deze site en wordt het groene ankerpunt naar de 
dorpskern toe. Het geheel ontwikkelt zich tot een masterplan: 
‘cultuursite Suchard’.

PROGRAMMA

De Factorij omvat naast een bibliotheek, een grote theaterzaal 
met 679  zitplaatsen en daarnaast een polyvalente zaal. In het 
hoofdgebouw is voorts ruimte voor een foyer, een cultuurcafé, 
een dans- en balletzaal en repetitielokalen voor muziek-en 
voordracht, feestzalen, catering, tentoonstellingsruimten, 
vergaderlokalen en artiestenloges, naast administratieve 
ruimten. 

De schouwburg zelf is uitgerust met een volwaardige 
toneeluitrusting, toneelbergingen en –ateliers en een mobiele 
orkestbak (lift) voor een orkest van ca. 30 muzikanten. DENNIS DE SMET
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Het optimaal beheren van het budget start reeds bij het bepalen van de juiste 
inplanting en de eerste krijtlijnen van het voorontwerp. Rekening houdend 
met trillingsmetingen van de spoorweg werd de schouwburg op de minimale 
afstand van 60 meter t.o.v. de spoorweg ingepland. Overbodige isolatie en 
funderingskosten werden zo reeds uitgesloten. Dankzij het langgerekte terrein 
was dit perfect mogelijk. De zone die hiervoor vrijkwam, is ideaal voor het 
bovengronds parkeren met een capaciteit van 64 parkeerplaatsen. Het BPA maakt 
gewag van onteigenigen ter plaatse van het Heldenplein en een doorsteek in het 
midden van de stationstraat. Deze doorsteek sluit aan op ‘de promenade’ in het 
groen. De aanwezigheid van de restaurants aan het Heldenplein is een perfecte 
aanvulling van het geheel. Het masterplan biedt ruimte voor terrasjes aan deze 
promenade zodat de huidige achterkanten zich kunnen ontwikkelen tot nieuwe 
voorkanten. Niet alleen om te voldoen aan de voorschriften van een maximale 
bouwhoogte van 8m maar ook omwille van akoestische redenen werd geopteerd 
om de zaal gedeeltelijk ondergronds te maken volgens het principe ‘doos in 
doos’. 

SCHELPVORMIG

Opvallend in het ontwerp is de keuze om een gedeelte van de concertzaal 
ondergronds in te richten. Enerzijds omwille van de maximale bouwhoogte van 8 

meter, anderzijds bood deze werkwijze voordelen in de akoestische eigenschappen 
van de theaterzaal en ontstaat geen geluidsoverlast voor omwonenden. 

Op zoek naar de meest perfecte akoestische vorm evolueert het ontwerp naar 
een schelpvormige zaal. Er wordt hierbij verder gegaan dan de vaak veel te 
diepe rechthoekige zalen waaraan achteraf altijd iets moet worden bijgeschaafd. 
Reeds in de ruwbouw wordt de juiste vorm creëren nagestreefd. Een perfecte 
vorm die bovendien een geborgenheid schept waarbij élke toeschouwer het 
spektakel van dichtbij kan volgen; waarbij de artiest dicht bij zijn publiek staat. 
Deze uitgesproken vorm is ook voelbaar in de aangrenzende ruimtes van inkom, 
receptie, bar, cafetaria en foyer. Zij geeft het geheel een duidelijke leesbaarheid 
en begeleidt de eenvoudige bereikbaarheid; ook voor andersvaliden; vermits het 
gehele gebouw zich hoofdzakelijk slechts uitstrekt over twee bouwlagen. 

Deze specifieke schelpvorm maximaliseert ook het natuurlijk daglicht. Het doos 
in doos principe laat toe om de zaal te voorzien van natuurlijk daglicht zodat bij 
de repetities of voorstelligen overdag geen onnodig kunstlicht dient te worden 
verbruikt. Ook de ondergrondse foyer wordt voorzien van natuurlijk daglicht : 
enerzijds het noorderlicht dat via de vide langs ‘de schelp’ gefilterd naar beneden 
valt; ideaal voor kunsttentoonstelingen, anderzijds via de patio die met een grote 
glooiende beweging aansluit op de Lambertstraat en de groene promenade. 

ONTWERP
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Hierdoor wordt de foyer niet alleen voorzien van natuurlijk 
lucht- en lichtinval maar gaat tevens een interactie aan met haar 
omgeving. Hier situeert zich de centrale inkom van zowel het 
cultureel centrum als de bibliotheek en de dienst cultuur, die ook 
genieten van dit natuurlijke daglicht.

De inplanting van de openbare bibliotheek laat ruimte vrij voor 
deze grote glooiende beweging. Ter plaatse van de Lambertstraat 
verheft het volume zich waardoor het geheel zeer leesbaar wordt 
en de centrale inkom een visuele aantrekkingspool. Door de 
bewuste schakeling van de volumes van het gehele complex 
kunnen de verschillende afdelingen afzonderlijk functioneren 
zonder mekaar te storen. De zonering van publieke, semi-publieke  
en privatieve vertrekken wordt hierbij strikt gehanteerd en sluiten 
naadloos op mekaar aan waardoor overbodige circulatie wordt 

vermeden. Hierbij werd rekening gehouden dat er steeds een 
sociale controle is vanuit de privatieve delen zodat de nodige 
personeelbezetting is geoptimaliseerd. De centrale ligging van 
bepaalde functies laat gemeenschappelijk gebruik toe waardoor 
‘dubbele’ ruimtes worden vermeden. Hierdoor wordt het geheel 
multifunctioneel en makkelijk transformeerbaar. 

Het centraal gelegen cultuurcafé zorgt voor de nodige sociale 
interactie tussen de cultuur- en literatuurliefhebbers of voor een 
ontmoeting met de toevallige voorbijganger die wordt uitgenodigd 
voor een terrasje. De doorgedreven vorm om overbodige dingen 
te elemineren en mogelijke kostenrovende energiesluizen uit 
te sluiten is het uitganspunt van dit ontwerp. Dit uit zich tevens 
inde aanpak van het verder uitwerken van bijhorende disciplines 
stabiliteit, akoestiek, en zeer bepalend technieken. 

Aansluitend op het cultureel centrum werd een parking voorzien 
voor 64 wagens bovengronds. In het ontwerp werd evenwel 
rekening gehouden om in een latere fase nog een ondergrondse 
parkeergarage te bouwen in twee ondergrondse lagen, met een 
totale capaciteit voor 143 wagens, met een directe aansluiting op 
de ondergrondse laag op nivo -1 van het cultuurcentrum, waar 
zich ook de ingang van de polyvalente feestzaal bevindt.

FOCUS OP GROEN

De bescheiden inplanting van de openbare bibliotheek sluit 
geluidloos aan op de omgeving. De bibliotheek ‘leunt’ als het 
ware tegen de resterende gevels van de Suchardfabriek, maar 

laat tegelijk ruimte voor het nieuwe architecturale ontwerp met 
een opvallende koperkleurige gevelbekleding. In haar groene 
omgeving verruimt en voedt de aangrenzende academie deze site 
als groen ankerpunt naar de dorpskern toe. Die aandacht voor 
‘groen’ vertaalt zich evengoed naar toegevoegde technieken. 
Er liggen groendaken over de volledige oppervlakte van het 
theaterdak, verwarming en koeling via het gebruik van geothermie 
is voorzien, regenwater wordt opgevangen in infiltratiebekkens 
en de roofing is uitgevoerd in eco-bitumen. Laatstgenoemde 
materiaal beperkt CO2-emissies en werkt zodoende in op 
de totale ecologische voetafdruk van het dak. Het witte 
reflecterrende mineraal resulteert bijkomend in een verbeterde 
luchtkwaliteit in het gebouw.
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De achterliggende filosofie van het totaalontwerp kadert 
binnen het thema van duurzaam bouwen: zuinig omgaan 
met energie en het ontwikkelen van nieuwe ideeën die 
met behulp van minimale middelen een eerlijk resultaat 
geven. Gemeente Zaventem wilde hét toonbeeld brengen 
van hoe toekomstgerichte gebouwen er moeten uitzien.

Omdat de verwarming- en koelingsbehoefte in dit project 
heel erg groot is, was geothermie de meest aangewezen 
oplossing. Natuurlijk zorgt dit op het vlak van E-peil 
wel voor een evenwichtsoefening. Geothermie levert 
pluspunten op, waardoor er meer glas in het ontwerp 
kan worden voorzien. Tevens kan er zonder al te dure 
elektrische apparatuur worden gekoeld, wat het gebruik 
van meer glas compenseert. Alhoewel een combinatie met 
betonkernactivering het beste rendement geeft, is besloten 
om dit niet te doen. Want dit zou tot akoestische problemen 
leiden. Vandaar dat er voor andere laagtemperatuur 
afgiftesystemen is gekozen in de vorm van verlaagde 
klimaatplafonds en vloerverwarming/koeling. Snelle 
reagerende radiatoren en convectoren vangen dan de 
wisselende piekbelasting op. Dynamische simulaties van 
de ondergrond en het ontwerp boden garanties inzake het 
vermogen dat uit de bodem zou kunnen worden onttrokken 
en de minimale/maximale aanvoertemperaturen doorheen 
de verschillende seizoenen. Een hybride systeem van 
geothermie en condenserende gasketels, met een 
terugverdientijd van amper dertien jaar, was dus de ideale 
oplossing.”

Gezien de beperkt toegelaten boordiepte, werden relatief 
veel sondes geïnstalleerd: 107 in totaal. De boringen 
werden per vier verbonden en op de collector aangesloten, 
waardoor deze in grootte kon worden beperkt. Op het 
geothermisch systeem is een warmtepomp aangesloten. 
Hiermee kan het in 60 % van de warmtebehoefte 
voorzien. De resterende vraag wordt opgevangen door 
gasgestookte condensatieketels.

TOONBEELD VAN DUURZAAMHEID 
DANKZIJ HYBRIDE OPLOSSING
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