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??? Masterplan sportsite en NOVA campus

propvol, krappe en povere publieke ruimte, bijkomend programma, mobiliteit-HUB aan stadsrand, 



energieneutraal

Grote uitdagingen

zuivere lucht

klimaatrobuust

biodivers

circulair

productief

bereikbaar

gezond

…



mogelijke rol ondergrond

ontwerpinspiratie

natuur

National museum of Qatar door Koichi Takada Architecten



mogelijke rol ondergrond

ontwerpinspiratie

traditionele landbouwtechnieken

Rijstterrassen in Yunnan provincie, China

Fengsuo underground bookshop Chengdu China

Productieve in publiek park Houtan, Shanghai door Turenscape



mogelijke rol ondergrond

ontwerpinspiratie

herbruik en eigenheid

Metrostation gare du Grand Paris Vitry-centre, King-Kong (onder constructie) Park op ondergrondse parking Novartis te Basel door Vogt landschapsarchitecten



mogelijke rol ondergrond

ontwerpinspiratie

Creatie publieke ruimte door integrale benadering boven en onder

Gammel Hellrup Gymnasium door BIG, Denemarken Amager Bakke, SLA, Denemarken Zaryadye Park Moscow door Diller Scofidio



mogelijke rol ondergrond

ontwerpinspiratie

Productieve stedelijke ruimten 

Ondergrondse organische boerderij Cycloponics, Parijs Foodmet, stedelijke boerderij Brussel (l’ Abattoir)



denken zonder maaiveld

traditioneel ruimtelijk masterplan



denken zonder maaiveld

Ondergrond erkennen en gebruiken



denken zonder maaiveld

ruimtelijk rendement verhogen
bundelen ondergrondse ingrepen = maximaal behoud volle grond en waterstromen



denken zonder maaiveld

Ecologische impuls: meer oppervlakte, meer bodem, meer gradiënten = meer biodiversiteit



denken zonder maaiveld

verdere doorgroei



verhogen ruimtelijk rendement + ecologie + omgevingskwaliteit

concept:                         geplooid landschap                                             levend landschap

Kunstwerk Taekwondo Documentaire Netflix



Kan dit hier?

Geo-hydrologisch?



Permanent natte (kwel)gebieden
Doel? Maximaal nat houden
Hoe?
- Drainages prioritair verwijderen
- Prioritair vrijwaren van bebouwing
- Omzetten naar moerasgebieden
- Indien drainage nodig: enkel peil gestuurd

Tijdelijk natte gebieden
Doel? Water verzamelen, vasthouden, infiltreren
Hoe?
- Herstel vochtige graslanden
- Herstel tijdelijke wetlands, verwijderen van 

drainage
- Actief peilbeheer op grachten, stuwtjes
- Uitbouw grotere infiltratiepoelen

Preferentiële infiltratiegebieden
Doel? Infiltreren
Hoe?
- Uitbouw infiltrerende 

bronmaatregelen(wadi’s,…)
- Vermijden van bodemcompactie in de 

landbouw
- Actief bosbeheer

Kan dit hier?

Watersysteem



Kan dit hier?

Stedenbouwkundig?

HOV-halte, potenties voor stedelijk HOP-in punt,
regionaal programma (atletiek, 50m zwembad, turnen, voetbal, …) + buurtfuncties



Kwaliteiten van de bodem?

belang bodemlaag, structuur, als grondstof, als opslagplaats, van volle grond… 



bebouwing

bestaande toestand



Bestaande functies

Eerste waarde-inschatting gebouwen (gemeenschaps- + residentiële infrastructuur)



Zoektocht ruimtelijke strategieën/leidende principes



eis, wens + mogelijkheden creëren

programma



Zoektocht ruimtelijke strategieën/leidende principes

Rationele benadering ondergrond 
(compact, diep, efficiënt, maximaliseren volle grond)



Zoektocht ruimtelijke strategieën/leidende principes

Streven naar energie-positieve stedelijke site, zoeken naar synergie met NOVA-School



Uitbouw circulair watersysteem (oogsten, gebruiken, voeden)

Zoektocht ruimtelijke strategieën/leidende principes



Visie voor de steenweg = ontsluiting oostelijke regio
Eerste verbeeldingen: praatprenten

Ambities:

- Verwelkoming in stad: gateway
- Groene parkverbinding
- Compenseren verlies aan groen en 

parkeren op steenweg
- HOV- doorstroming en comfortabele 

halte
- Woonwijken ontlasten van 

autoverkeer
- Vertragen autoverkeer
- Een stedelijke HOP-in plek

RUIMTE NODIG (32m)



32m 
verbeelden: praatplan

Frederiksplein Amsterdam OV halte Flagey Brussel (Latz + Ney)



Ruimte (kwalitatiever) maken door landschap te plooien
verbeelden: praatplan



ademruimte in vorm van publiek toegankelijk groensysteem
verbeelden: praatplan



bomen in volle grond
verbeelden: praatplan



trage verbindingen
verbeelden: praatplan



overheden, stadsdiensten, experten, burgers, omwonenden 

participatief onderzoeken

transitie in kaart brengen

bouw, continuïteit activiteiten, hergebruik en nagebruik op lange termijn

Ondergrondse ruimtes, randen, entree’s, verbindingen…

Ruimtelijke deelonderzoeken


