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VUB breidt fors uit
De Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaat fors uitbreiden tegen 2016. Het architectenbureau Conix
Architects gaat met de eer lopen om nieuwe studentenkoten te bouwen, net als een nieuwe
cultuurtoren en lesruimtes. Robin De Becker
Brussel 'Voor u staat een fiere man', begon VUB-rector Paul De
Knop vrijdag zijn toespraak naar aanleiding van de uitbreiding
van de campus.
Daarop zullen liefst 650 nieuwe studentenkoten worden
gebouwd, maar ook een cultuurblok en een onderzoekstoren.
'We hebben zeker nood aan uitbreiding door de sterke groei van
het aantal studenten. Dankzij enkele recente aankopen in de
nabije omgeving konden we al wat uitbreiden, maar dat was
nog niet genoeg.'
Eind november 2011 werd een oproep gelanceerd naar
architectenbureaus en deze maand werd Conix Architects
uitverkoren om het project te realiseren.
'Ik ben zeer tevreden met hun project. Het was een moeilijke
competitie, maar Conix Architects hield het meest rekening met
onder andere de groene waarden waar we voor staan', aldus De
Knop.
De 350 studentenkoten worden afgebroken of krijgen een
andere bestemming.
De 650 nieuwe studentenkoten komen - in tegenstelling tot de
huidige - aan de buitenkant van de campus.
'We willen dat de studenten meer deel uitmaken van de stad en
dat kan niet als ze in hun eigen wereldje op de campus leven.'
Er komt een aparte nieuwbouw voor cultuur. Onderaan wordt
het nieuwe KultuurKaffee gehuisvest. En er komen een nieuwe
expositieruimte en een concertzaal die plaats biedt aan 330
bezoekers.
In een apart gebouw komen onderzoeksruimtes. De twee
bovenste verdiepingen zijn gereserveerd voor administratieve
diensten en bieden een overzicht over de campus.
Er komen ook 2.400 vierkante meter aan leslokalen bij, een
parking en fietsenstallingen. In totaal zal de nieuwbouw 25.000
vierkante meter beslaan.
De bouw zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2014
gestart worden en eind 2016 klaar zijn.
De kostprijs wordt geschat op vijftig miljoen euro.
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