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Metamorfose universiteit kost 50 miljoen
VUB BREIDT AANTAL STUDENTENKAMERS UIT VAN 380 NAAR 650
Het architectenbureau Conix Architects heeft de architectuurwedstrijd voor het nieuwe complex van
de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) gewonnen. Eind volgend jaar start men met de metamorfose
van de campus in Etterbeek. Er komen 650 nieuwe studentenkamers en heel wat nieuwe lokalen bij.
De kostprijs voor de nieuwbouw bedraagt 50 miljoen euro.
28
architectenbureaus
schreven
zich
in
voor
de
architectuurwedstrijd die de VUB uitschreef. Uiteindelijk koos de
universiteit voor het project van Conix Architects, het
architectenbureau van Christine Conix. "Het project was het
sterkst qua duurzaamheid en architectuur", zegt Annick
Faveere, projectmanager bij de VUB.Volgens de universiteit is
een vernieuwing absoluut noodzakelijk. "De laatste vier jaren
stellen we een duidelijke stijging van het aantal studenten
vast", zegt rector Paul De Knop. "Dit academiejaar is de VUB
procentueel gezien zelfs de grootste stijger in heel Vlaanderen.
Een uitbreiding is bijgevolg dringend nodig. Bovendien dateren
de studentenkamers al van 1975, waardoor ze sterk verouderd
zijn. Het aantal zal trouwens ook stijgen van de bestaande 380
naar 650 kamers."Maar niet alleen de studentenkamers worden
vernieuwd, ook komt er een volledig nieuwe cultuurzaal. "Ook
daar hetzelfde verhaal", gaat rector De Knop verder. "De
huidige cultuurzaal is verouderd en wordt vervangen door een
nieuw complex met een auditorium. Ook komen het nieuwe
KultuurKaffee en tentoonstellingsruimtes in dit gebouw. Het
huidige gebouw gaat tegen de vlakte. Daarnaast komt er ook
een volledig nieuw onderzoeksgebouw. Dat is nodig omdat de
universiteit steeds meer onderzoeksprojecten verwerft. Tot slot
worden enkele nieuwe leslokalen gegroepeerd in een nieuw
gebouw."

Eind 2016 klaar
De bestaande studentenkamers gaan pas op termijn tegen de
vlakte, al bestaat de kans dat een deel ervan wel nog behouden
blijft. "De kamers zijn ondertussen al een stukje erfgoed
geworden", lacht Annick Faveere. "Mogelijk geven we een deel
ervan een nieuwe bestemming, al moet dat allemaal nog
bepaald worden."De kostprijs van de werken wordt op 50
miljoen euro geschat. De universiteit bekijkt nog hoe ze de
werken zal financieren. Mogelijk wordt een private partner
gezocht. De werken starten vermoedelijk in het vierde kwartaal
van volgend jaar, zodat het nieuwe complex eind 2016 klaar zal
zijn. "De hinder voor de studenten zal gedurende de
werkzaamheden vrijwel beperkt zijn", weet Paul De Knop. "Dat
komt omdat het nieuwe complex voornamelijk op open ruimte
gebouwd zal worden. De studenten zullen dus gewoon
ongehinderd school kunnen lopen tijdens de werken."
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