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CONIX RDBM Architects

HZ University of Applied Sciences
Middelburg, Nederland

CONIX RDBM Architects transformeerde voor HZ University of 
Applied Sciences een kantoorgebouw tot een onderwijsge-
bouw. Met dit nieuwe onderwijsgebouw opent de HZ University’ 
een dependance aan Het Groene Woud in Middelburg. Het nieuwe 
gebouw bevordert een ‘adequate en rijke leeromgeving’ voor de 
studenten. Zo versterkt de nieuwe huisvesting de activiteiten van 
de technische opleidingen. Ontmoeting is het belangrijkste thema. 
Het nieuwe pand faciliteert de ontmoetingen tussen studenten, 
docenten, opleidingen en onderzoek.

Het gebouw bestond reeds uit drie fases: Fase 1 dateert uit 1973, 
fase 2 uit 1980 en fase 3 is recent in 2005 gerealiseerd. Fase 1 en 
fase 2 zijn in dezelfde vormentaal uitgevoerd, terwijl fase 3 con-
trasterend is ontworpen en met titanium afgewerkt. Dat bouwdeel 
heeft ook een veel hogere transparantie, zowel in de gevel als in 
het interieur.

Om de stad zijn nieuwe burgers te tonen, heeft het gebouw op stra-
tegische plaatsten nieuwe gevelopeningen gekregen. Onderdeel 
daarvan zijn de titanium erkers, die verwijzen naar de laatste uitbrei-
ding. Op andere plaatsen zijn waar nodig nog enkele raampartijen 
toegevoegd, die zich voegen naar de bestaande gevelopeningen.

De gebouwstructuur bestaat uit een grid van 1,80 m waarop kolom-
men staan. Hierdoor krijgt het gebouw een sterke visuele en fysieke 
verbinding met het groene Bolwerk, waardoor de studenten daar 
ook op een natuurlijke wijze gebruik van kunnen maken. Dit wordt 
versterkt, doordat er vanuit het restaurant via het royale dakterras 
naar deze buitenruimte kan worden gegaan.

Fase 3 is vanwege de recente bouw zoveel mogelijk ongewijzigd. 
De oudere bouwdelen zijn aan de buitenzijde geheel geïsoleerd. 

De gevelafwerking bestaat voor het merendeel uit pleisterwerk. 
Aan de zijde van het stadcentrum is de gevel geleed door houten 
geveldelen, die ook zijn toegepast op het nieuw gebouwde audi-
torium. Op enkele plaatsen wordt de gevel letterlijk vergroend: 
een mix aan plantensoorten geeft een afwisselend beeld.

In aansluiting op het exterieur, blijft ook de binnenzijde van de 
laatste uitbreiding zoveel mogelijk gehandhaafd. De gangen 
hiervan bestaan uit een karakteristieke natuursteen, die ook ver-
derop in het gebouw toegepast zijn. Deze worden behouden en 
plaatselijk uitgebreid. De uitstraling van het interieur is rustig en 
natuurlijk gehouden en sluit daarmee wat betreft kleur aan op het 
exterieur: de basis wordt gevormd door wit geschilderde wanden. 
Tussen de gangen en leerruimten zijn grote houten ramen toege-
past, die door hun kleur een warme sfeer aan de ruimte toevoegen. 
Tegelijk dragen deze bij aan de transparantie binnen het gebouw en 
de organisatie. Dat vormde ook het uitgangspunt voor de lay-out: 
de docenten- en onderzoekersruimten zijn op een centrale plaats 
rondom een vide gegroepeerd, waardoor zowel het onderlinge 
contact als dat met de studenten bevorderd wordt.
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Architectes / Architecten : CONIX RDBM Architects

Maître de l’ouvrage / Bouwheer : HZ University of Applied Sciences

Stabilité / Stabiliteit : Sweco

Entrepreneur / Aannemer : Installatiebedrijf Van Dijnsen en Bouwbedrijf Boot

Fin des travaux / Einde werken : 2018

Surface / Oppervlakte : 6 991 m²
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CONIX RDBM Architects

Hertogensite
Louvain / Leuven

De Blauwen Oijvaert est le nom historique de la brasserie qui se 
dressait ici autrefois. Les deux imposantes maisons de maître 
de la Brusselsestraat seront rénovées dans le respect des éléments 
historiques. Elles abriteront 9 appartements et 2 surfaces commer-
ciales. À l’arrière, le nouveau square accueillera un nouvel immeuble 
de 9 appartements supplémentaires. L’ensemble bordera le delta 
de la Dyle.

Hertogensite marque le point final d’un projet de rénovation urbaine 
en trois volets (l’un des plus grands projets intra-urbains en Flandre). 
Le site de l’hôpital situé entre la Kapucijnenvoer, la Minderbroe-
dersstraat et la Brusselsestraat couvre un domaine de plus de 6 
hectares. Il deviendra un quartier durable où les formes d’habitat 
se côtoieront en toute harmonie.

Les bâtiments existants et leur gabarit forment une constante 
dont nous ne pouvions pas nous écarter. Nous avions néanmoins 

carte blanche pour l’implantation de la nouvelle construction. En 
l’installant perpendiculairement à la Dyle, nous créerons une 
nouvelle place intérieure et nous rattacherons la construction 
aux bâtiments existants, gage de cohérence au sein du pâté de 
maisons.

En termes d’architecture, nous opérerons une distinction claire 
entre les bâtiments existants et les nouvelles annexes. Nous 
avons opté pour des carreaux acajou pourvus d’un traitement 
engobé qui confère un effet d’acier rouillé. Ce matériau sera mis 
en œuvre sur la façade et la toiture de la nouvelle construction. 
Il couvrira également le toit des bâtiments existants. En utilisant 
essentiellement ce seul matériau, nous renforcerons l’harmonie 
entre l’ancien et le nouveau.
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