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Bouwheer: WGC Vierkappes 

Kabbeekvest 77 

3300 Tienen 

Werfadres: Zijdelingsestraat 28 

3300 Tienen 

 
  

Datum :  04/04/2022 
 

 
 

Artikel 1: Kunstopdracht door WGC Vierkappes  

 

WGC Vierkappes is op zoek naar een samenwerking met een kunstenaar die binnen het 

onderstaande, geschetste kader van het nieuwe wijkgezondheidscentrum een invulling kan 

geven aan een kunstopdracht zoals vooropgesteld in het programma van eisen door de 

bouwheer en het VIPA .  

Vooraleer de opdrachtgever de kunstenaar(s) formeel uitnodigt, wordt er met deze nota 

informeel naar beschikbaarheid en interesse bij de kunstenaars gepeild. De opdrachtgever 

ontvangt graag van geinteresseerde partijen alle praktische gegevens en eventueel een 

voorstelling. De kunstenaar bevestigt hiermee zijn of haar interesse en wordt hierna in het 

project ingewijd via een korte opdrachtformulering, een plaatsbezoek en een toelichting 

door de opdrachtgever en/of ontwerpteam. 

 

Artikel 2: Beschrijving bestaande context gebouw & verbouwing tot wijkgezondheidscentrum 

 

Het pand is gelegen in de Zijdelingsstraat 28 te Tienen. Het perceel bevindt zich op 300m van 

het station van Tienen en op +/- 1.1km van de Grote Markt. De Zijdelingsestraat vormt de 

verbinding tussen de Leuvenselaan en de stationsomgeving. Het bestaande gebouw werd 

gebouwd in 1946. Het hoofdgebouw telt 2 bouwlagen plus kelderverdieping. Aan de 

achterzijde is er een buitenterras aan de zuidwestzijde uit het hoofdvolume ‘gesneden’.  

Constructief bestaat het geheel uit een betonskelet-structuur met kolommen, balken en 

vloerplaten.  

 

Doorheen de jaren heeft het gebouw verschillende functies gehuisvest. De laatst bekende 

functie was een kleine supermarkt. Het appartement/kantoor op de eerste verdieping is niet 

meer in gebruik. 

 

De nieuwe hoofdingang van het wijkgezondheidscentrum zal zich aan rechterzijde van de 

voorgevel bevinden. De bestaande personentoegang door de grote poort naar het 

voormalige magazijn wordt hiervoor omgevormd. Verder in de inkomzone is een glazen sas-

ruimte waarmee het gebouw betreden kan worden. De inkomdeur van het voormalige 

appartement, aan linkerzijde op de voorgevel zal gebruikt kunnen worden als 

personeelsingang.  

 

 

Oproep voor een kunstintegratie voor Wijkgezondheidscentrum Vierkappes 
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Gelinkt en achter aan het inkomsas aan de hoofdingang wordt er een balie met backoffice 

gecreëerd. Aan de voorzijde van het gebouw worden er 2 wachtruimtes en speelhoek met 

sanitaire voorzieningen voorzien.  Van de voor naar achterzijde van het gebouw veranderd 

de verhouding publiek-privaat. Aan de voor(straat)zijde wordt er door middel van 

architecturale ingrepen en de indeling een meer publieke sfeer gecreëerd, terwijl dit aan de 

achterzijde meer privaat en besloten zal zijn.  

 

Centraal in het gebouw zal er een nieuw binnen-atrium ontstaan door het weghalen van de 

betonnen vloer en-dakplaten. Op het dak komt er een nieuwe glazen dakkoepel om het 

gebouw centraal en in de aangelegen ruimtes van natuurlijk licht te kunnen voorzien. In het  

atrium is er een trap naar de eerste verdieping en een lift aanwezig. Het atrium zelf wordt 

gevoelsmatig ontworpen als een buitenruimte binnenin het gebouw. Aan de 2 lange zijdes 

zal er een glazen systeem-wand de scheidingslijn bepalen tussen publiek en semi-publieke 

(personeels) ruimtes. Deze wand zal schijnbaar in één geheel overlopen in de glazen koepel 

bovenaan de ruimte. De korte zijdes van het atrium hebben een meer open karakter en 

worden afgelijnd met een strekmetalen balustrade op de eerste verdieping.  Met de 

vloerbekleding in het atrium wordt er door middel van een keramische of betontegel 

eveneens gerefereerd aan het publieke en ‘exterieure’ karakter van deze ruimte. De lift 

wordt als een losgekoppeld ‘voorwerp’ in de ruimte geplaatst en bekleed met spiegelplaat. 

Deze zal de ruimte optisch vergroten en het invallende zonlicht diffuus verspreiden tot diep in 

het gebouw. De afmetingen van het atrium bedragen 626cm op 548cm. De totale vrije 

hoogte is ongeveer 6-7m. 
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          Patio achterzijde      atrium   circulatie          toegangen   
 

Algemeen concept – atrium en patio’s 

 

Het achterste deel van het gebouw op het gelijkvloers zal gesloopt worden waardoor er een 

buitenpatio ontstaat. Aan de achterzijde van het gebouw bevinden zich 6 medische lokalen. 

 

De gevel aan de achterzijde wordt voorzien van een nieuwe gevelbekleding in 

geprofileerde metaal-platen in een groen-blauwe kleur. De voorgevel blijft zo goed als 

ongewijzigd. Er zal een gevelreiniging worden ingezet en het buitenschrijnwerk wordt 

vervangen door donker of zwartkleurige aluminium profielen. De houten poort verdwijnt en 

hiervoor komt een rolhek in de plaats. 

               

 

 
 

Doorsnede – aanzicht atrium met glazen wanden en koepel – nieuwe toestand 
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Doorsnede Atrium met aanzicht liftschacht 

 

 

Op de verdieping organiseren de ruimtes zich op dezelfde manier rond het centrale atrium.  

Aan de straatzijde van het gebouw zijn de administratieve functies samengebracht. Er zijn 

verder 2 vergaderruimtes die in verbinding staan met elkaar. Voor het personeel is er verder 

een doucheruimte en polyvalente kantineruimte met keukentje. Deze heeft ook toegang tot 

het vergrote terras aan de achterzijde.  

 

Aan de achterzijde komen er 2 kiné-kabinetten en 1 oefenruimte. 

 

De vergaderruimtes en aangelegen kantoorruimtes zijn modulair en met een zekere 

flexibiliteit ontworpen. Deze flexibiliteit en ruime inzetbaarheid van lokalen is als 

ontwerpstrategie ingezet en dan ook terug te vinden in de rest van het gebouw. Zo kan het 

voorste verpleeglokaal op het gelijkvloers tevens ingericht worden als artsenlokaal of als 

‘buffer’ voor grote bewegingen zoals bv. vaccinatiecampagnes of in noodsituaties.  

 

Het modulaire karakter ontstaat in eerste plaats vanuit de bestaande betonnen skelet-

structuur van het bestaande gebouw die een indeling met een zg. ‘open plan’ toelaat met 

een grote flexibiliteit en aanpasbaarheid om ook te kunnen blijven voorzien in de 

toekomstige noden van het wijkgezondheidscentrum.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ast77.be
http://www.ast77.be/
http://www.ast77.be/


  5/6 

Goossensvest 45 – 3300 Tienen - info@ast77.be - www.ast77.be - BTW / TVA:  BE- 0.889.549.188 - ING 363-0151456-79 

AST 77 architecten- en ingenieursbureau bvba.  -  Goossensvest 45 – 3300 Tienen (België) 

mail: info@ast77.be - web: www.ast77.be - BTW: BE 0.889.549.188 - tel. : +32(0)16/81.10.77  
 

A
1
3

 

 

Artikel 3  Duurzaamheid – Circulair bouwen 
 

In het ontwerp van het nieuwe wijkgezondheidscentrum wordt er sterk ingezet op duurzaam 

en circulair bouwen. In eerste plaats worden de meest ecologische en efficiëntste 

technieken ingezet om het gebouw te koelen, verwarmen en verluchten. De voorgevel zal 

aan de binnenzijde geisoleerd worden, de achtergevel aan zowel binnen als buitenzijde.  

 

Bovenop deze technische duurzaamheid zal er telkens en op alle niveaus van de bouwschil 

en afwerking gekeken worden naar de herbruikbaarheid (circulariteit) van materialen. Niet 

alleen voor de bouwmaterialen (isolatie, gevelbekledingen) maar ook voor de 

afwerkingsmaterialen van het meubilair zal er gekeken worden om het concept hergebruik 

en circulair bouwen maximaal aan te brengen. Het is vrij aan de kunstenaar om hiermee aan 

de slag te gaan. Het is in deze context zeker gewenst en zal ook positief onthaald worden 

om dit gedachtegoed mee te nemen in de concipiëring van het kunstwerk 

 

 

 
Impressie straatbeeld 
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Artikel 4  Foto’s bestaande toestand 
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