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Climate Design

      “There is no logic that can be superimposed on the city. 
	 								People	make	it,	and	it	is	to	them,	not	buildings,	that	we	must	fit	our	plans.	“
          - Jane Jacobs, urban activist.
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4 FONTEINEN
4 fonteinen is een ontwikkelingsgebied gelegen in 
het zuiden van Vilvoorde dat grenst aan Brussel. Dit 
grootschalige	project	van	13	ha	wordt	gedefinieerd	door	
zijn aanliggende kanaal, de Zenne, het natuurgebied 3 
Fonteinen en het viaduct. De streek stond jarenlang bekend 
om zijn industriegebieden, maar ondergaat nu, door 
dit project en 3 andere aanliggende projecten, een 
omvangrijke transformatie. 

Matexi heeft als ontwikkelaar de ambitie een volwaardig 
stadsdeel te ontwerpen, me t duurzame projecten die 
een gezonde mix aan werken en wonen aanbieden en 
geintegreerd zijn met hun omgeving, om deze tot zijn 
volle te benutten en te activeren.

TEAM SPACE
Wij kregen de opdracht om in het zuiden van dit ontwik-
kelingsgebied een toren te ontwerpen, met de focus op 
het	 thema	 ‘Space’.	 Bij	 het	 reflecteren	 over	 het	 woord	
space zagen we dat we verder moesten kijken dan de 
kwaliteiten van de inviduele ruimtes en het grotere geheel  
moesten zien.

Het		 is	aan	ons	om	een	flexibel	grid	te	ontwikkelen,	zo-
dat de toren duurzaam genoeg is om functiewisselingen 
te ondergaan zonder te grote kosten. We moeten zorgen 
dat er een mengeling van verschillende functies onstaat, 
maar ook dat deze goed samenvallen en toegankelijk   
blijven voor iedereen. Ons doel is om al deze kwaliteiten 
harmonieus samen te brengen in een ontwerp en een 
toren te ontwikkelen dat een iconische plek wordt in het 
snel transformerende Vilvoorde.
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1. ALGEMENE INFORMATIE 

Vilvoorde
Oppervlakte: 21,47km2
Inwoners: 44.748
Inwoners per opp: 2084,21 inw/km2

Site: 4 Fonteinen

Vilvoorde in cijfers


1. Demografie (?)


Is Vilvoorde wel een plek waar groei bezig is?


Is wel zo! Sterke groei van de bevolking in 10-jarige tijd. 


Totaal oppervlakte: 21,47 km2

Totaal inwoners: 44.748

Inwoners per opp: 2084,21 inw/km2 
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VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

DUURZAAM PROJECT

De bouwindustrie zorgt voor een derde van al het afval in 
heel België. Winstgevende projecten worden zo snel en 
goedkoop mogelijk geconstrueerd om enkele decennia 
later terug afgebroken en vervangen te worden door een 
nieuw project. Dit is een materiaal- en arbeidsintensieve 
cyclus die de planeet niet eeuwig kan ondersteunen. Er 
moet dringend een verschuiving in mentaliteit komen die 
de duurzaamheid van een project boven de winstmarge 
van een project stelt.

Om te zorgen dat we deze kwaliteiten tijdens het ontwerp 
proces niet uit het oog verloren hebben we 10 regels 
opgesteld. Deze regels geven de belangrijkste waarden 
weer	die	onze	toren	moet	volgen	en	reflecteren.
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REGELS

1. OPEN BUILDING
We ontwerpen de toren volgens het open building 
concept.	Een	support	/	infill	systeem	dat	een	belangrijk	
onderscheid maakt tussen de permanente structuur van 
het gebouw en zijn invulling. De permanente structuur 
moet	flexibel	zijn	en	frequente	wijzigingen	in	de	tijdelijke	
structuur toelaten en stimuleren.

2. PERMANENTE STRUCTUUR
Onze permanente structuur bestaat uit een balk-kolom 
systeem van CLT en vier betonnen kernen. Door een 
vrije hoogte van 4 meter is er de veel ruimte voor aan-
passingen en toevoegingen in de toekomst.

3. GRID
Het grid van de permanente structuur is uitgelegd op 
een eenvoudig herhalend raster van kolommen op 5m x 
8m afstand.

4. TIJDELIJKE STRUCTUUR
Lichte, verwijderbare en herbruikbare wandelementen 
zullen gebruikt worden bij de constructie, om snelle 
veranderingen op te kunnen nemen.  

5. COMMUNITY / CULTURELE HUB
We zien de toren als een stedelijke woonkamer om een 
sterke gemeenschap te ontwikkelen. Het open building 
concept laat de gebruikers toe het gebouw zelf in te vul-
len en te activeren.

6. ACTIVATIE VAN DE PLINT
Het succes van een publiek gebouw begint bij zijn plint. 
Door deze transparant te maken, vier toegangspunten 
en verscheidene diensten te voorzien, maken we de plint 
toegankelijk en uitnodigend voor iedereen.

7. GEMENGD GEBRUIK
We voorzien een mix aan verschillende functies en dien-
sten om zowel de bewoners als de bezoekers een ruime 
keuze te kunnen aanbieden en de toren aantrekkelijk te 
maken voor een ruime bevolkingsgroep.

 8. GROENE WANDELING
Een van de elementen die onze toren zowel morfolo-
gisch als functioneel zeer sterk bepaald is de groene 
straat doorheen het gebouw. Deze start in de plint 
en brengt de gebruiker tot het bovenste verdiep. Zo 
trachten we het idee van ‘village in a tower’ te versterken 
en de verschillende diensten binnen deze culturele hub 
op een betekenisvolle manier te verbinden en toegan-
kelijk te maken.

9. CO-HOUSING
De laatste jaren is er een trend waarbij het type huis-
houdens voor alleenstaanden aan het stijgen is. Grote 
private appartementen worden vaak te duur en onnodig 
groot voor deze groep. We trachten een systeem van 
co-housing te creëren die de focus legt op gemeen-
schappelijk wonen zonder de private kwaliteiten uit het 
oog te verliezen.

10. IEDEREEN WELKOM
de mindset achter onze dorp is een toren is dat het voor 
iedereen toegankelijk is.
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2. A VILLAGE IN A TOWER
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VORMING VAN EEN CULTURELE HUB 
IN HET STADCENTRUM

Dit is een belangrijk punt. Een levende omgeving door 
gemengd gebruik die het net- en samenwerken mogelijk 
maakt en toeristen aantrekt. In dergelijke gebieden bren-
gen bars, cafés en clubs creatieve mensen samen en 
leiden ze tot een stad die haar eigen kunst genereert. Of-
ficiële	 initiatieven	 zoals	een	gemeenschapsfestival	 kun-
nen helpen de reputatie van de wijk als een centrum van 
creativiteit en entertainment te veranderen. Terwijl de stad 
organisch haar eigen identiteit ontwikkelt, moeten nieuwe 
locaties en culturele centra’s tegemoetkomen aan de be-
hoeften	van	alle	specifieke	gemeenschappen,	diversiteit	
en sociale inclusie garanderen.
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GROENE WANDELING

Een van de elementen die onze toren zowel morfologisch 
als functioneel zeer sterk bepaald is de groene straat. 
Deze start in de plint en brengt de gebruiker tot het 
bovenste verdiep, zonder gebruik te maken van liften. 
Het is een ruime wandeling in de open lucht, die de 
gebruikers doorheen het project leidt en uitnodigt tot 
het verder verkennen van de toren. 

Zo trachten we het idee van ‘village in a tower’ te 
versterken en de verschillende diensten binnen deze 
culturele hub op een betekenisvolle manier te verbinden 
en toegankelijk te maken. Via deze groene wandeling 
verbinden we op bijna elk verdiep ‘groene pleintjes’, dit 
zijn verzamelplekken die verspreid zijn over de toren 
en rechtstreeks verbonden zijn met de groene straat. 
Dit is een referentie naar de echte werking van een stad, 
waar verzamelplekken een belangrijke rol spelen en 
zowel via een wandelroute als een snellere route 
(de kernen) bereikbaar zijn.

Het gebruik van gangen wordt op deze manier ook 
geminimaliseerd, waardoor er meer oppervlakte 
vrij komt voor kwalitatieve buitenruimten die de wel 
waardevol zijn voor het project en zijn gebruikers. 
De wandeling is doorheen niet volledig publiek en huist 
ook semi private delen, om een maximale privacy voor 
residentiële bewoners en werknemers te waarborgen.



KULeuven . 2020

1. Voor de basis van onze 
toren vertrekken we van het 
‘open building’ concept waar-
bij we een open grid creëren 
van 5x8m grote modules 
uit CLT. Samen met de 4 
betonnen kernen vormen 
deze structuur het perman-
ente deel van het gebouw.

4. Aan de hand van een 
schaduwstudie die we later 
verder zullen bespreken, 
besloten we de toren op de 
zuidwesthoek van het ge-
bouw te plaatsen. Deze 
plaatsing zorgt voor een 
goede hoeveelheid licht op 
zowel de terrassen als het 
atrium, zonder storende 
schaduwen te creëren op be-
langrijke publieke plekken zo-
als het plein voor het gebouw.

2. Het succes van een publiek 
project begint bij de toegan-
kelijkheid en de transparan-
tie van het gebouw. Door de 
plint dubbel hoog te maken 
en 4 ruime toegangspunten 
te voorzien langs elke zi-
jde, leggen we de nadruk 
op zijn publieke functie en 
trachten we de plint uitnodi-
gend te maken voor iedereen.

5. Aan de hand van terrassen 
creëren we op elk verdiep 
interessante ruimtes die 
rechtstreeks verbonden zijn 
met een groene buitenruimte. 
Samen met de toren vormen 
de terrassen een morfolo-
gisch opbouwend project, 
dat zich integreert met de 
omgeving door een visuele 
overgang te bieden tussen 
het viaduct en het 4 fonteinen 
project.

3. In het midden van de plint 
creëren we een atrium. Dit 
verbindt de vier toegang-
spunten en hier vertrekken de 
twee groene wandelingen die 
de bezoekers doorheen de to-
ren zullen leiden. Het atrium 
is niet bedekt en zorgt ervoor 
dat er genoeg licht alle del-
en van de structuur bereikt.

6. Een van de elementen 
die onze toren zowel mor-
fologisch als functioneel zeer 
sterk bepaald is de groene 
straat. Deze start in de plint 
en brengt de gebruiker tot 
het bovenste verdiep. Het is 
een ruime wandeling in de 
open lucht, die de gebruikers 
doorheen het project leidt 
en uitnodigt tot het verder 
verkennen van de toren. Zo 
trachten we het idee van ‘vil-
lage in a tower’ te versterken 
en de verschillende diensten 
binnen deze culturele hub op 
een betekenisvolle manier te 
verbinden en toegankelijk te 
maken.

OPBOUW TOREN
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SNEDE A
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ZUID-OOST GEVEL
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ZUID-WEST GEVEL
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CO LIVING

De laatste jaren zien we een trend waarbij het type huis-
houdens voor alleenstaanden aan het stijgen is en het 
aantal gezinnen langzaam aan het dalen is. Het grote 
aanbod aan private appartementen blijft vaak te duur en 
onnodig groot voor vrijgezellen. Vaak zoeken ze naar 
goedkopere appartementen met minder onderhoud en 
meer contact met andere mensen.

We trachten in onze Village in a Tower een systeem 
van co-housing te ontwikkelen waar de focus op ge-
meenschappelijke ruimte ligt, zonder de nodige private 
kwaliteiten uit het oog te verliezen. We ontwerpen kleine 
klusters van 4-10 private units die toegang geven tot 
een grotere gemeenschappelijke ruimte. Deze units zijn 
klein en dienen enkel om te slapen, eten en te wassen. 
De grotere gemeenschappelijke ruimtes brengen deze 
mensen samen in een ruimte waar ze kunnen koken, 
samen eten, TV-kijken, etc... 

De clusters van co-housing verspreiden we doorheen 
het gebouw, maar zijn allemaal verbonden door de 
publieke groene straat. Zo zijn er kleinere communities 
die samen een grotere community kunnen vormen. De 
groene straat geeft ook toegang tot grotere residenties 
voor gezinnen.
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3. LOW TECHNIC

Toren - Noord

Toren - Oost

Toren - Zuid

Toren - West

20/03 20/06 20/09 20/12

- Werpt een te 
frequente / grote 
schaduw op het 
plein en ’t Sas

- Minste direct 
zonlicht in het atrium 
en op de terrassen

- Werpt een te 
frequente / grote 
schaduw op het 
plein en ’t Sas

+ Iets langer licht in 
het atrium

+ Iets langer licht in 
het atrium

= Goede balans zon 
op de terrassen en 
in het atrium

+ Geen storende 
schaduw op plein 
en ’t Sas

+ Vormt morfologische 
eenheid met project

+ Geen storende 
schaduw op plein 
en ’t Sas

SCHADUWSTUDIE

Om de beste locatie voor onze toren te bepalen onder-
zochten we de vier verschillende opties aan de hand 
van een schaduwstudie. Zo konden we de hoeveel-
heid licht zien die er op de terrassen en in het atrium 
binnenkomt naargelang het seizoen, maar ook welke 
schaduwen eventueel ongewenst zijn voor de omgeving, 
hoofdzakelijk de schaduw afkomstig van de hoge toren.

De toren in de zuidhoek zetten bleek al snel de slechtste 
optie door een gebrek aan licht dat het atrium kon bereik-
en. De toren in de oosthoek of de noordhoek gaven al-
lebei een optimale kwaliteit van licht binnen het atrium, 
maar zorgde wel voor een storende schaduw op het plein 
drie seizoenen lang. Uiteindelijk hebben we voor de toren 
in de westhoek gekozen, alhoewel deze net iets minder 
zonlicht toeliet, vermeden we wel de schaduwen die op 
het plein vielen. Deze optie paste ook beter in de mor-
fologische vormgeving van de omgeving en werkte als  
transitie tussen het 4 fonteinen project en het hoge viaduct.
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zontoetreding winter

ZONNEWERING

Statisch geplaatste latjes laten 
de zon het hele jaar door ge-
controleerd binnen. Tijdens de 
zomer is het warm en willen we 
afkoeling. In deze tijd van het jaar 
staat de zon het hoogst, hierdoor 
zal de zon geen stralen kunnen 
doorlaten over de hele glaspartij. 
Wat leidt tot minder opwarming 
van de ruimte door  

zontoetreding zomer

groene straat

In de winter zal de zon laag 
staan. Dit betekent dat er meer 
zonnestralen doorkomen. Zo zal 
door middel van het serre effect 
de ruimte natuurlijk opwarmen 
zonder energie te verbruiken.   

Op de groene wandeling wordt 
volop	gebruik	gemaakt	van	flora.	
Niet is dit enkel positief voor 
het milieu, ook zal de plint koel 
blijven doordat de planten de 
energie van de zon zullen opne-
men.
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4. ZERO IMPACT
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VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

OPEN BUILDING

Het is belangrijker dan ooit om de levensduur van 
een project zo lang mogelijk te maken. We kun-
nen onmogelijk de toekomst van een gebouw voor-
spellen waardoor het niet lang duurt voor een proj-
ect een of andere functiewisseling moet ondergaan 
na zijn constructie. Als de architecten hier niet op 
geanticipeerd hebben kan dit leiden tot zeer grote 
kosten en arbeidsintensieve werken, of vaak zelfs 
het volledig vernietigen en vervangen van het ge-
bouw. Dit is zeer slecht voor het milieu en we beseffen 
maar al te goed dat we zo niet kunnen verder doen, 
dus we moeten wel leren anticiperen en onze gebou-
wen	flexibel	maken.	

Deze	 flexibiliteit	 creëren	 we	 door	 met	 een	 ‘open	
building’ concept te werken. Bij dit concept is het 
belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tus-
sen de permanente structuur van een gebouw, die 
tot 400 jaar lang ongewijzigd kan blijven, en de ti-
jdelijke invulling / functie ervan, die vaak na enkele 
decennia al gewijzigd wordt. Dit noemt het “sup-
port	 /	 infill	 systeem,	 de	 gebruikers	 krijgen	 hierbij	
een sterke rol in het ontwerp, doordat er veel ruimte 
blijft voor eigen invulling. 

Wij werken met een open grid aan de hand van een 
balk-kolom systeem in CLT, met modules van 8m op 
5m met een vrije hoogte van 4 meter. De balken zijn op 
zich 50cm hoog, dit zorgt voor genoeg vrije hoogte om 
toekomstige aanpassingen te herbergen zonder dat de 
structuur hierbij moet aangepast worden. Buiten deze 
houten structuur zijn er vier betonnen kernen die ook 
permanent zijn. Hierdoor blijft het overgrote deel van de 
toren gemakkelijk aan te passen aan andere functies, 
waardoor een lange levensduur van het gebouw 
aangemoedigd wordt.
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0,1

5 m

0,16

8 m

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

plan permanente structuur

afmetingen grid afmetingen kolom en balk

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION

VECTORWORKS EDUCATIONAL VERSION
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FLEXIBEL GRID
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SPACE

Wij kregen de opdracht om in het zuiden van dit ontwik-
kelingsgebied een toren te ontwerpen, met de focus op 
het	 thema	 ‘Space’.	 Bij	 het	 reflecteren	 over	 het	 woord	
space zagen we dat we verder moesten kijken dan de 
kwaliteiten van de inviduele ruimtes en het grotere geheel  
moesten zien.

Het		 is	aan	ons	om	een	flexibel	grid	te	ontwikkelen,	zo-
dat de toren duurzaam genoeg is om functiewisselingen 
te ondergaan zonder te grote kosten. We moeten zorgen 
dat er een mengeling van verschillende functies onstaat, 
maar ook dat deze goed samenvallen en toegankelijk   
blijven voor iedereen. Ons doel is om al deze kwaliteiten 
harmonieus samen te brengen in een ontwerp en een 
toren te ontwikkelen dat een iconische plek wordt in het 
snel transformerende Vilvoorde.
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