
Het competentiecentrum voor maritieme 
opleidingen is gelegen aan het Prins Fi-
lipsdok in Zeebrugge. Het perceel bestaat 
uit 3 zones: competentiecentrum, centrale 
parking en opleidingsloods. 

De opdracht voor het opleidingscentrum 
bestaat uit een renovatie en uitbreiding 
van het oorspronkelijke complex. 
Het oorspronkelijke opleidingscentrum 
wordt nauwkeurig gesaneerd en ge-
renoveerd. Er wordt een nieuwe flexibele 
bovenbouw voorzien, die verschillende 
multifunctionele lokalen huisvest. Deze 
uitbreiding ondersteunt de huidige wer-
king en behoeften maar heeft tevens de 
mogelijkheid om te voldoen voor de wer-
king en behoeften van morgen.

De nieuwe inkom aan de noordgevel geeft 
het competentiecentrum een passende 
uitstraling in overeenstemming met haar 
klantgerichte werkwijze. De entree accen-
tueert het doel; een uitnodigend gebouw, 
met een lage drempel voor werkzoeken-
den, werknemers en werkgevers. 

Het volledige gebouw wordt van een nieu-
we buitenschil voorzien. De bekleding van 
de gevel is Cortenstaal gemonteerd in 
een grid van modules die het beeld van 
de gevel extra accentueert. De bijzonde-
re elementen in de voorgevel (entree) en 
achtergevel (terras) worden ingevuld met 
glas. Hierdoor krijgt het nieuwe competen-
tiecentrum een eigen autonomie, zonder 
de relatie met de context te verliezen.

De opleidingsloods situeert zich aan de 
toegang van het perceel van de VDAB voor 
maritieme opleidingen.

De opleidingsloods is op de meest econo-
mische en functionele positie ingeplant, 
zodat in de toekomst de opleidingsruim-
te en de klaslokalen gemakkelijk kunnen 
worden uitgebreid.

De plattegrond van de loods wordt opge-
deeld in 2 zones: vooraan het algemene 
gedeelte en achteraan de werkplaats voor 
de opleiding scheepsmotoren. 

De gevels van de opleidingsloods zijn 
bekleed met een modulaire verdeling in 
Cortenstaal. Echter de openingen zijn ver-
spreid over het gevelveld, zodat elke ver-
dieping voldoende kan worden belicht. De 
noordgevel met poort is de entree voor de 
werkplaats en gemakkelijk toegankelijk 
van de straatzijde. De oost- en westgevel 
met entree voor de algemene ruimte en 
magazijn.
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Renovatie bestaand gebouw
De gevraagde wijzigingen en toevoeging 
voor de plattegrond worden voorzien 
met de grootste zorg en behoud van de 
andere klaslokalen. De droogkamer voor 
reddingsvesten en douches zijn gemak-
kelijk toegankelijk vanaf de westgevel. 
Toiletgroep en stooklokaal worden aan de 
hedendaagse noden aangepast. De simu-
latorlokalen worden verkleind zodat een 
duidelijke circulatie en vluchtmogelijkheid   
ontstaat. De renovatie en uitvoering van 
het ontwerp zullen geen hinder en over-
last geven voor de behouden ruimte. Deze 
kunnen gemakkelijk in gebruik blijven ge-
durende de werken. 

Uitbouw inkom huidig gebouw 
De uitbreiding aan de noordgevel voorziet 
een ruime infotheek, bureau voor consu-
lenten en een groot instructeurslokaal. 

In de entree zone zijn de administratieve 
diensten voorzien en worden de bootsma-
quettes gepresenteerd. Vanuit deze ruim-
te zijn zowel de andere lokalen van de be-
staande begane grond en de klaslokalen 
op de verdieping door middel van trap en 
lift goed toegankelijk. De nieuwe entree 
structureert en organiseert het gehele 
competentiecentrum. Vanaf de parking 
is de inkom goed zichtbaar en benadrukt 
het, het competentiecentrum VDAB Zee-
brugge. Een klantvriendelijk en toeganke-
lijk gebouw.

Ontwerp Competentiecentrum

Oude situatie competentiecentrum

Uitbreiding bestaand gebouw
De opleidingsloods wordt ingeplant aan 
de voorzijde van het perceel nabij de gras-
zone. De plattegrond van de loods wordt 
opgedeeld in 2 zones: het algemene ge-
deelte tegenover het competentiecen-
trum en aan de straatzijde de werkplaats 
opleiding scheepsmotoren. Het ontwerp 
van de loods voorziet voldoende uitbrei-
dingsmogelijkheden voor de werkplaats 
en algemene ruimte op een efficiente en 
eenvoudige manier.

Ontwerp Opleidingsloods
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Doorsnede / zijaanzicht

Inplanting / grondplan      
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Gebouw en inhoud 
Gebouwen ontstaan naar aanleiding van-
uit de vraag naar functionaliteit. Echter 
men zou afstand moeten nemen van de 
directe functies en spreken over duur-
zaamheid in gebruik. Het gaat namelijk 
om het ontwerpen van bruikbare con-
structies en betekenisvolle ruimte. Vanuit 
een beschikbaarheid voor gebruik en het 
zoeken naar een neutrale meerwaarde 
voor de context.

Het is een gebouw waar de STRUCTURELE  
LOGICA en ONDERLIGGEND CONCEPT op 
een vanzelfsprekende wijze met elkaar 
zijn verbonden.

Competentiecentrum

Doorsneden
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 Flexibele plattegronden
De constructie van het gebouw, als aan-
leiding voor flexibel gebruik, neemt duur-
zaamheid in zich op. Een nuchterheid in 
conceptuele aanpak vergroot elke moge-
lijke vorm van persoonlijke inbreng. De 
ruimten moeten zich kunnen inpassen 
in de noden van directe aanpasbaarheid. 
Daarenboven moet zich elke stap tussen 
de maximale flexibiliteit van casco tot een 
specifieke invulling moeiteloos kunnen 
voordoen.

 Economie in plattegrond
De structuur van het bestaande gebouw 
wordt verdergezet voor de bovenbouw. 
Het grid en de structuur dwangmatig, 
maar genereren ook een plattegrond. De 
flexibele plattegrond heeft het primaire 
programma aan de gevel en de secundai-
re functie centraal, met tussenin gelegen 
de cirkulatie. De cirkualtie voorziet een 
vluchtmogelijkheid in twee verschillende 
richtingen.
Volgens de wet op toegankelijkheid is 
deze verdieping bereikbaar met een lift 
voor mindervaliden.

 Programma
De bovenbouw huisvest een 3-tal grote 
(50 m2) en 4-tal kleinere (40 m2) multi-
functionele klaslokalen. Deze lokalen be-
vinden zich voornamelijk in de noord- en 
oostkant van de plattegrond. Een goede 
orientatie komt het comfort voor deze 
ruimte zeker ten goede.

Aan de zuidkant is een grote kantine voor-
zien met een weids uitzicht over het water 
en de achterhaven. Een ruim terras als 
buffer is tegelijk zonnescherm en annex 
voor de kantine.

Tenslotte aan de westkant zijn er enkele 
vergaderruimten gelegen, die ook toegang 
hebben tot het terras en het bureau van 
de campusmanager en zijn medewerkers.
Centraal in de plattegrond zijn de techni-
sche ruimte, bergingen en sanitaire voor-
zieningen gelegen.

Structuur
Naast een compacte plattegrond heeft 
het gebouw een uiterst economische en 
compacte snede. De doorsnede vertaalt 
niet enkel het PvE in zijn ruimtelijke set-
ting, maar wordt ingezet ten voordele van 
een efficient en optimaal energieconcept. 
Architectuur en techniek gaan samen en 
alzo wordt een duurzaam en energieëffi-
cient geheel optimaal geïntegreerd. Uit-
gangspunten voor de concepten zijn de 
beschikbare dakvorm en gevelorientatie 
om ventilatie, verlichting en verwarming 
afdoende te beheersen. 
Een homogene doorsnede voor een com-
pact gebouw.

Grondplan begane grond

Grondplan eerste verdieping 
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Gevels

Uitstraling en tectoniek
Het nieuwe competentiecentrum krijgt 
een eigen autonomie, een reflectie en ge-
tuigenis van zijn tijd. Op deze wijze laat 
het de andere gebouwen ongemoeid. Het 
staat naast en samen met de anderen. 
De uitstraling zal zich daarenboven niet 
enkel langs de buitenzijde tonen, maar is 
tevens aanwezig in het interieur.

Het gebouw heeft een bijzonder gevel-
beeld, dat men het als ware (entree en 
terras) aanraakt vanuit zijn context. Een 
verankering in zijn omgeving, zowel vanuit 
een interieure als exterieure perceptie.

Materiaal
COR-TEN staal is een product van de Uni-
ted States Steel Corporation. Het bestaat 
uit staal met een koper- en nikkellege-
ring. Qua sterkte is het vergelijkbaar met 
roestvrij staal, en het is ook ongeveer op 
de zelfde wijze te verwerken. Het verschil 
zit hem in de buitenkant. Aan de opper-
vlakte ontstaat na ongeveer een jaar een 
dunne roestlaag die via oxidatie een ver-
binding aangaat met de stoffen in het 
metaal. Dit geeft een afsluitende, goed 
beschermende laag, de patina. Deze laag 
biedt voldoende bescherming, en heeft 
daardoor geen nabehandeling nodig. Dat 
maakt dat de onderhoudskosten gering 
zijn. Het metaal zelf roest niet verder, ter-
wijl de patina in de loop der jaren nog wat 
dieper bruin kleurt. COR-TEN staal wordt 
daarom veel gebruikt in de scheepsbouw. 
Ook in de architectuur en in de kunstwe-
reld wordt het gebruikt. Niet alleen van-
wege de sterkte en onderhoudskosten 
maar vooral ook het fraaie uiterlijk. 
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De gevels van de opleidingsloods zijn op-
gebouwd volgens een modulaire verde-
ling. Echter de openingen zijn verspreid 
over het gevelveld, zodat elke verdieping 
voldoende kan worden belicht.
De noordgevel met poort is de entree voor 
de werkplaats en gemakkelijk toeganke-
lijk van de straatzijde. De oost- en westge-
vel met entree voor de algemene ruimte 
en magazijn. 

Materiaal
De modulaire onderverdeling leent zich 
uitstekend voor cortenstaal. Het binnen-
blad wordt in overleg met de opdrachtge-
ver in 19 cm betonsteen metselwerk uit-
gevoerd, welke ten goede komt voor 
onderhoud en gebruik.

Opleidingsloods

Gevels

Gevel uitgevouwen
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Doorsneden opleidingsloods
De opdeling van de plattegrond vertaald 
zich onmiddellijk in de doorsnede. De 
werkplaats heeft een vrije hoogte van 
7.00m exclusief de rolbrug. Vanwege deze 
vrije hoogte kunnen de verschillende pro-
gramma-onderdelen voor de algemene 
ruimte op 2 lagen worden geplaatst. Op 
de begane grond is het magazijn en het 
sanitair voorzien. De eerste verdieping 
huisvest de kleedruimten en het leslokaal. 
Het leslokaal heeft is aan de noordzijde 
gelegen en heeft uitzicht over deze indus-
triele maritieme site.

Doorsneden
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Grondplan eerste verdieping 

Grondplan tweede verdieping 


