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PROGRAMMA
Nieuwbouw Arenberg Accelerator (Bio-Incubator IV)
VOORGAANDE FASEN
Bio-Incubator I, II en III
VOLGENDE FASEN
Bio-Incubator V (werf in opstart)
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Gaston Geenslaan
B-3000 Leuven
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6.000 m² laboratoria + kantoren / 2.600 m² gemeenschappelijke ruimten / 400
m² ondergrondse ﬁetsenparking
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CONTEXT
Het Wetenschapspark Arenberg wil de hightechregio Leuven versterken door
een stimulerende omgeving en een goed uitgebouwde infrastructuur aan te
bieden. Op die manier wil het wetenschapspark jonge, hightech bedrijven en
(internationale) R&D-intensieve ondernemingen ondersteunen die op lange
termijn willen samenwerken rond onderzoek in de regio Leuven.

PROGRAMMA & AARD
Het accelerator-gebouw richt zich op groeiende bedrijven en zal op bijna
9.000m2 ruimte bieden aan afzonderlijk verhuurbare lab-kantoor-units en
een groot aantal gemeenschappelijke ruimtes zoals vergaderfaciliteiten,
overlegplekken en een cafetaria. Tot slot biedt het gebouw onderdak aan
opslagruimtes en ﬁetsenstallingen.

Leuven telt een groot aantal gerenommeerde kennisinstellingen in een
aantrekkelijke omgeving, beschikt over een groot aanbod van hoog opgeleide
werknemers en is gemakkelijk bereikbaar. Dit kenniscluster ligt aan de Koning
Boudewijnlaan die de E40 en E314 verbindt met het centrum van Leuven en
bevindt zich op wandelafstand van Imec en de universitaire campus Arenberg
van de groep Wetenschap & Technologie.

Het versterken van kennisdeling tussen de diverse gebruikers staat centraal in
het programmatische en functionele ontwerp van het project. Een ruimtelijk spel
van verhuurbare units en gemeenschappelijke ruimtes strategisch verdeeld
over een duplex en triplex zorgen ervoor dat het volledige gebouw onbewust
door elke huurder gebruikt wordt. Verwachte en onverwachte ontmoetingen
worden door het bouwprogramma gestimuleerd.

Het Wetenschapspark Arenberg biedt multifunctionele kantoorruimte,
laboratoria en ondersteunende diensten aan. De bedrijven die zich hier
vestigen bevinden zich op het snijvlak van IT, biotech en mechatronica.

De cafetaria en het vergadercentrum hebben een aantrekkende werking op
de andere campusgebruikers. De onbekende en wisselende onderzoeksvraag
van de gebruikers vraagt een hoge mate van gebouwﬂexibiliteit. Units kunnen
samengevoegd worden, het ringconcept van de technieken laat een vrije
plaatsing van apparatuur toe en de grote overspanningen met hoge vloerlasten
kunnen anticiperen op wisselend gebruik.

Incuberen en accelereren: om startende en groeiende bedrijven te
ondersteunen is in het verleden Bio-Incubator Leuven opgericht. Bioincubator Leuven legt zich volledig toe op de omkadering van onderzoek
gedreven biotechbedrijven. Bio-incubator beschikt over multifunctionele
en ﬂexibele kantoor- en laboratoriumruimte en biedt facilitaire, logistieke en
milieutechnische ondersteuning aan biotechnologische bedrijven met een
groot groeipotentieel.
Op het wetenschapspark heeft Bio-incubator reeds de bio-incubatoren I, II en
III gerealiseerd. Het succes van deze gebouwen wordt onderstreept door de
wens om op korte termijn een vierde gebouw aan de portefeuille toe te voegen
onder de naam: ‘Arenberg Accelerator - ‘Désiré Collen building’. Intussen ging
ook de werf van Bio-Incubator V van start.

Tot slot participeert Wetenschapspark Leuven in het project ‘Leuven2030’,
een gezamenlijk initiatief van Leuvense inwoners, bedrijven en instellingen om
te streven naar een klimaatneutraal Leuven. In het ontwerp staan energieeﬃciëntie en duurzame materiaalkeuze dan ook centraal.
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COMPLEXITEIT
Het ontwerp is opgemaakt vanuit een overzichtelijk en eenvoudig
standpunt. Het gebouw is opgesplitst in drie delen. Een middendeel, dat alle
gemeenschappelijke functies herbergt (trappen, lift, sanitair, toegangszones,
gemeenschappelijke ruimten, vergaderzalen, …) en twee zijvleugels, waarin
de casco-ruimten zich bevinden.
Op het gelijkvloers en eerste verdiep worden een aantal cascoruimten
opgeoﬀerd voor een cafetaria, presentatieruimte en een vergadercentrum. Bij
de aanbouw van fase 2 van het gebouw wordt er bijkomend een ‘middendeel’
toegevoegd met nog een cascovleugel. Hierdoor komen de cafetaria, de
presentatieruimte en het vergadercentrum centraal in het gebouw komen te
staan.
Deze ruimten zijn aan de gevel ook met gordijngevels bekleed om zoveel
mogelijk transparantie en herkenbaarheid naar buiten toe te creëren.
De structuur bestaat voornamelijk uit prefab betonnen welfsels met prefab
betonnen binnenspouwbladen. Er is slechts één kolommenrij aanwezig in het
gebouw, waardoor een grote ontwerpvrijheid mogelijk is in de cascoruimten.
Voor de gemeenschappelijk delen is er consequent gekozen voor een ter
plaatse gestorte vloer, aangezien deze grotendeels in het zicht komt.

Doorsnede

Qua technieken ten slotte bevinden zich in de middenkernen telkens vier grote
schachten, die zorgen voor de hoofdverdeling van alle nodige technieken
(luchtkanalen, elektrische kabels, leidingen, …).
Deze grenzen telkens aan de casco-ruimten. Hier en daar zijn bijkomende
kleine schachten toegevoegd om de mogelijkheid te bieden aan toekomstige
huurders om eventuele bijkomende technieken te voorzien en aan te sluiten.
De hoofverdeling gebeurt vanop het dakverdiep, waar alle grote technische
groepen zijn opgesteld en ook twee bijkomende technische lokalen. Dit
dakverdiep is opgetrokken met een verdiepingshoge dakrand om ervoor te
zorgen dat de technieken aan het buitenzicht worden onttrokken.
Er is veel aandacht besteed aan de plaats van alle kanalen, leidingen en
dergelijke die aan het plafond komen te hangen. De meeste technieken komen
namelijk in het zicht, waardoor ook een esthetische oplossing gevonden moest
worden voor deze zichtelementen.

Gelijkvloers

ARCHITECTURALE KWALITEIT BIJ BEPERKTE BUDGETTEN
Als gevelmateriaal werd gekozen voor een gevelsteen. De architecturale
kwaliteit van de gekozen steen wordt in de verf gezet bij dit gebouw door zijn
toepassing. Als gevelsteen is er gekozen voor een betonsteen. Bij dit gebouw
is er inventief gebruik gemaakt van alle aspecten van deze steen.
De gekozen steen beschikt over een gladde kant en een gebroken kant.
Hierdoor bekomt men in gevels een andere textuur naargelang welke kant
gebruikt wordt;
Bovendien wordt de gevelsteen in bepaalde gevels vertand toegepast. De
gevelsteen wordt elke andere laag 20mm naar voren gebracht;
Door de gevelsteen niet langs maar kops et plaatse, kan de ritmiek van de
gevel onderbroken worden.
In de noordgevel is de gladde kant in het zicht gezet, zonder vertanding. Ook
het schrijnwerk is hier gelijk geplaatst met de buitenkant van de gevel.
In de oost- en westgevel is de gebroken kant in het zicht gezet, met vertanding.
Typeverdiep

Hierdoor krijgt men een contrast tussen een vlakke noordgevel en een
verspringende oost- en westgevel, al dan niet met schaduwlijnen naargelang
de zonpositie. Dit zorgt voor een zeker speelsheid in het gebouw, met gebruik
van maar één type materiaal.
Als bijkomende subtiliteit wordt de naam van het gebouw door diezelfde
schaduwwerking in de gevel weergegeven door de gevelsteen op speciﬁeke
plaatsen kops te plaatsen, met dezelfde vertanding van 20mm. Door werking
van de zon is hierdoor de benaming subtiel te zien vanop verre afstand.
Binnenin het gebouw wordt het gebruik van een chape voor een vloerafwerking
vermeden door de druklaag van de prefab welfsels meteen te talocheren. Dit
betekent dat de druklaag niet glad gepolierd wordt maar half gepolierd. De
vloer blijft hierdoor een beetje ruw voor goede hechting van de uiteindelijke
vloerafwerking (bv. PVC).
Daarnaast worden technieken zichtbaar houden. Hierbij wordt er nauwgezet
nagedacht over de materialiteit ervan, de plaats en de verhouding tot andere
aanwezig elementen. Hierdoor bekomt men toch een zekere architecturale
kwaliteit binnenin het gebouw.

KLIMAATADAPTIEF BOUWEN
Om de impact van het productieproces van toegepaste materialen in het
gebouw te verminderen, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een
ander type cement voor de betonnen delen van het gebouw, namelijk CEM III.
CEM III is een hoogovencement waarin een aanzienlijk deel Portlandklinker
vervangen wordt door hoogovenslak. Hierdoor genereert het gemiddeld de
helft minder CO2-uitstoot per geproduceerde ton, vergeleken met traditionele
Portlandcementen.
Aangezien in de prefab-wereld (welfsels, …) CEM III nog niet als standaard /
mogelijkheid is opgenomen, was het enkel mogelijk om de ter plaatse gestorte
stukken in CEM III uit te voeren. Dit kom overeen met ongeveer 65% van de
betonwerken, wat toch wel een aanzienlijk deel vormt.
Ook in het interieur wordt nagedacht over de milieu-impact. Voor
wandbekledingen en plafondbekledingen wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt
van vilt op basis van gerecyclede PET-ﬂessen. Dit materiaal geeft zowel
esthetisch als akoestisch goede resultaten voor binnenruimten.
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