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DE INGETOGEN TRIOMF VAN ATHENA EN HERMES. 

De Economische Hogeschool Sint-Aloysius. 
Architect A.  Hop  penbrouwers 

Hoog  boven Brussel, gedragen  door drie sierlijke boogvelden,  waken Athena,  godin  van de 
wijsheid, en Hernies,  god van de  handel, over  de Economische Hogeschool Sint-Aloysius. 
De Hogeschool  met  zijn «  mild post-modernistische »"' gevel bevindt zich  in liet ;kilt van 
de Sint-Michielskathedraal, in het  verlengde van de Sint-Hubertusgalerij en bovenop de 
funderingen van de 12de eeuwse  stadsmuur. De  school  bestaat uit  twee aangrenzende 
gebouwen  die qua vormgeving  en constructie onderling sterk verwant zijn. Ze zijn bijna 
even groot: ± 10.000 nz' vloeroppervlakte voor ± 2.500 studenten. 

Door een spectaculaire en  onverwachte toename van het studentenaantal was EHSAL1 
reeds te klein op het moment  van de ingebruiknarne (1987). Vermits het ontwerp van het 
eerste gebouw geen rekening hield met een mogelijke uitbreiding, stond architect 
Hop  penbrouwers voor een onverwachte uitdaging: het ontwerpen  van  CM  nieuwbouw 
naast een eigen bouwwerk. Zes jaar  later was EHSAL2 voltooid. 

In wat volgt  wordt dieper ingegaan op beide  ontwerpen.  Speciale aandacht gaat naar de 
gevels met hun fijn gedetailleerde en geprofileerde zuilen, kapitelen, architraven, rondbo-
gen en kroonlijsten in gepolijst beton. De eis om omwille van een optimale interne circu-
latie de grootste lokalen (auditoria, cafetaria) onder te brengen op de lagere niveaus, 
impliceerde complexe constructieve ingrepen. 
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1. Hermes en Athena, gedragen door 
drie sierlijke boogvelden. 

Achtergevel met Sint-
Michielslcathedraal op de achtergrond 

Eindgevel van de Sint-
Hubertusgalerij (tegenover EHSAL1) 

Axonometrisch zicht 

Inplantingsplan 
C) EHSAL1 
® EHSAL2 

C) Sint-Michiels Kathedraal 
C) Sint-Hubertusgalerij 

C) Stormstraat 
C) Warmoesberg 
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De bouwplek in het hartje van Brussel. 

De plek is gesitueerd langs de Stormstraat en de kromming 
van de Warmoesberg. Het midden van de kromming bevindt 
zich tegenover de ingang van de Sint-Hubertusgalerij (arch. 
J.P Cluysenaer, 1846-1847). Het hellend terrein volgt de glooi-
ing in de richting van de Broekstraat en is, op de straatzijde 
na, grotendeels onisloten door gebouwen van de Nationale 
Bank. 

Volgens het bijzonder plan van aanleg moest de maximale 
bouwdiepte beperkt blijven tot 20 m. Langs de gehele 
voorgevellengte diende een overdekt voetpad (galerij) van 
4 m voorzien te worden. Tevens werd een schuine dakvorm 
geëist en een kroonlijsthoogte gelijk aan die van de aanpa-
lende gebouwen. 

Sint-Hubertusgalerij, de sleutel van het ontwerp. 

Hoppenbrouwers wou de bouwplek v et steiken duui ei 
« krachtig »(2) gebouw neer te zetten dat zich zo goed mogelijk 
integreert in de omgeving. Vooral 19de eeuwse bouwvormen 
uit het Brusselse, zoals kolommen, pilasters en rondbogen op 
het mezzanine-niveau, werden erin verwerkt. De nabij gele-
gen Sint-Hubertusgalerij beInvloedde in belangrijke mate het 
ontwerp. 

Het op elkaar stapelen van de Dorische, Ionische en 
Korinthische bouworden bepaalde in hoofdzaak de gevel-
compositie van de Sint-Hubertusgalerij. Twee sterk gepro-
fileerde horizontale lijsten verdelen de gevels in drie: een 
basis, een midden- en een bovendeel. Muurzuilen zorgen 
voor een geritmeerde opdeling in de andere zin. Zeer opval-
lend zijn de gelijkvloerse ramen, die op mezzanine-niveau 
bekroond worden met een rondboog. 

De naar de bouwplek gerichte straatgevel van de Sint-
Hubertusgalerij heeft dezelfde basisgeleding, maar is door 
superpositie van een bijkomende, verticale geleding complex-
er van vorm. Zo wordt het middengedeelte ter hoogte van de 
galerijtoegang geaccentueerd door een wijziging van de 
traveebreedte, een rijkere decoratie en een lichte verspringing 
van het gevelvlak. Op dezelfde wijze wordt aan de linker- en 
rechterzijde de laatste travee benadrukt. De gevel is dus een 
vijfdeling: een middengedeelte, twee tussendelen en twee 
zijdelen, die qua vorm verwant zijn met het middengedeelte. 
Andere kenmerken van de eindgevel zijn: de allesover-
heersende symmetrie, de subtiele spanning tussen de hori-
zontale en verticale geleding, het aangehouden ritme met 
ordenend effect, het reliëf en het beeldhouwwerk als gevelor-
nament. 

6. Voorgevel 
(EHSAL1 en EHSAL2) 

7/8/9. Voorgevelfragmenten 
EHSAL2 



EHSAL1 EHSAL2 
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ate VERDIEPING 	gang: 4k1Vre2  
bureau: 3kPlinr2 

7de VERDIEF1NG 	gang: 401/m2  
bureau: 3kN/ru2 

6de VERDIFFING 	gang: 4kNirrE2 

klae 3kNirn2 

5de VERDIEPING 	gangr4kN/m2 
klaA 3kNirn2 

4de VERDIEPING 	gees 4kWm2 
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3de VERDIENNG 

31854N 
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polaaal: ekrarm2 
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Funderingsplaat 

Iste VERDIEPING 
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Grote Aula 

Functionele ruimteverdeling. 

Rekening houdend met de maximale bouwdiepte van 20 m, 
lag voor EHSAL1 de zoneverdeling, evenwijdig met de 
gevel, voor de hand: een gang parallel met de voorgevel 
snijdt de ruimte middendoor. Het 'Principe van deze drie-
deling vindt men terug op elke verdieping. 

De zoneverdeling in de andere richting hangt af van de 
traveebreedte. Hiertoe verdeelde de ontwerper de boog 
die op halve bouwdiepte de kromming van de straat 
volgt, in vijf gelijke delen (zie figuur 12 lijn AB). Met de 
koorde (4,9 m) als standaard-traveebreedte ritmeerde hij 
de rest van de ruimte. Deze oefening resulteerde in elf 
traveeën. 
Het in subgroepen samenvoegen van deze elf kavels 
bepaalde de zoneverdeling van een typeverdieping: een 
middenzone van drie traveeën voor leslokalen, twee tus-
senzones van telkens één travee voor sanitaire ruimten, 
liften en trap en tenslotte twee zijzones voor leslokalen. 
Op die manier ontstond er een vijfdeling naar analogie 
met de naar de bouwplek gerichte straatgevel van de 
Sint-Hubertusgalerij. Ruimtelijk werd deze galerij als het 
ware verlengd tot aan het nieuwe EHSAL-gebouw door 
de inkomhal met centrale hoofdtoegang onder te brengen 
in de gelijkvloerse middenzone. 

Dezelfde principes werden toegepast in EHSAL2: een 
driedeling evenwijdig met de voorgevel en een traveema-
tige verkaveling loodrecht daarop. Hieruit resulteerde een 
typeverdieping samengesteld uit zes sectoren van 5,4 m 
breed voor leslokalen en uit twee aangrenzende kleinere 
sectoren voor sanitaire ruimten, lift en trap. In de zes 
lagere niveaus verdwijnt de middengang. Gegroepeerde 
sectoren vormen een polyvalente ruimte met foyer op het 
vijfde en zesde niveau, een eetzaal (breakruimte) op het 
niveau van de rechtertoegang en daaronder een auditori-
um. Het grote auditorium is bereikbaar via twee aparte 
trappenhuizen en strekt zich ondergronds uit tot voorbij 
de achtergevel. 

Structuur. 

De functionele vijfdeling van EHSAL1 is structureel her-
kenbaar. Gezien het gesloten karakter van de tussenzones 
lag het voor de hand om die als verstijvingskernen uit te 
werken. De midden- en zijzones daarentegen zijn opgevat 
als een skeletstructuur omdat die een grotere vrijheid biedt 
bij het indelen en aanpassen van de binnenruimte. De tra-
veebreedte legde de kolomverdeling parallel met de voor-
gevel, de achtergevel en de  middengang  vast. De meeste 
pijlers zijn U-vormig, zodat zij tegelijkertijd kunnen funge-
ren als leidingkoker. Zowel de verstijvingskernen als de 
skeletstructuur zijn grotendeels uitgevoerd in ter plaatse 
gestort beton. 

Twee balken, elk met twee ingestorte preflexliggers 
(definitie zie legende bij figuur 13), overspannen de aula-
ruimte en dragen de hoger gelegen U-vormige kolommen, 
gesitueerd langs de middengang. Vanaf de tweede verdie-
ping zijn de meeste vloeren samengesteld uit breedplaten 
met opgestorte druklaag, waarin polystyreenblokken 
zijn opgenomen ter beperking van het eigen gewicht. De 
wanden van de voorgevel volgen in hun  gebogen vorm 
de kromming van het terrein. Die van de achtergevel 
daarentegen zijn recht uitgevoerd en vormen dus een 
veelvlak. 
Bovenaan overspant een tongewelf de centrale travee van 
de middenzone. Het gewelf verkleint naar achter toe en is 
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eigenlijk het bovenste stuk van een afgeknotte kegel, die 
gesneden wordt door een horizontaal vlak. 

De constructieve vertaling van de functionele driedeling 
van EHSAL2 gebeurde volgens dezelfde principes. De als 
skelet opgebouwde middenzone zit geprangd tussen twee 
zijdelingse verstijvingskernen. In •cle polyvalente zaal 
dragen balken met twee preflexliggers de hoger gelegen 
U-vormige kolommen (twee puntlasten van ongeveer 
1.400 kN) en vloervelden. De vloer daaronder is omwille 
van beperkingen met betrekking tot zijn dikte opgevat als 
een cassettevloer. Die geeft zijn grootste last door aan vier 
vrijstaande kolommen die in de breakruimte de hoeken 
van een vierkant vormen. Alsof ze een atrium afbakenen, 
omgeven door een binnengalerij... De krachten van de vier 
kolommen worden dan afgeleid via een balkenroos-
ter naar twee hoofdkolommen in het auditorium. 

De lastenoverdracht in het auditorium is spectaculair. 
Het gewicht van de achtergevel over een breedte van drie 
traveeën met al de aangrijpende krachten van de hoger 
gelegen vloervelden en balken (te samen ongeveer 
100.000 kN) wordt getorst door twee hoofdkolommen 
met een doorsnede van 2,35 m op 0,6 m. Die krachten 
worden dan via volle wanden verder overgedragen op 
een algemene funderingsplaat. 

Uiteraard kon de funderingsplaat pas gestort worden na 
het realiseren van een bouwput. Hiervoor diende een 
beschoeiing aangebracht. Langs de kant van de 
Stormstraat bestond die uit een 10 m lange beschoeide 
sleuf en een 30 m lange vernagelde wand. Omdat de 
Nationale Bank geen grondverankering toelaat onder haar 
gebouw, werd langs de bank een beschoeide sleuf uitge-
graven en volgestort. Vooraleer de kerende grond weg te 
nemen werd de sleuf onderaan gestut door ronde stalen 
buizen en bovenaan door tralieliggers. De grond onder de 
algemene funderingsplaat werd mechanisch verdicht met 
grind. Zie figuren 20 en 25 voor meer informatie. 
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Zicht vanuit bouwput op grondvernagelde keermuur 
langs de Stormstraat 

Bodem van bouwput met grindkernen 

Trillen van grind in de ondergrond 

Aanbrengen van stalen buizen om gronddruk op te 
nemen (zie fig. 25) 

Tijdelijk aangebrachte tralieliggers om gronddruk 
bovenaan op te nemen (zie fig. 25) 

Trace voor het aanbrengen van verticale groutkolommen 

Snede door wandhoge ligger evenwijdig met voorgevel 
(langssnede AA'): 

C)Wandhoge ligger. (Bakent als een normale wand ruimte af 
Tegelijkertijd maakt hij deel uit van het constructief draag-
systeem.) 

C)Grondvernagelde keermuur. (Het principe van de grond-
vernageling bestaat erin om in de grond een aantal wape-
ningselementen of nagels aan te brengen die de trekspan-
ningen aldaar kunnen opnemen. Vooraf worden langs het 
tracé van de te verwezenlijken beschoeiing verticale 
groutkolommen ingebracht. De nagels worden tussen de 
groutkolommen geplaatst en verankerd in de grond aan 
hun uiteinde door injectie van cementspecie onder hoge 
druk. De verticale groutkolommen warden achteraf onder-
ling verbonden met een wapeningsnet en spuitbeton.) 

Axonometrie ter verduidelijking van de 
constructieve opbouw van EHSAL2: 

Kolommen middengang. 
C) Ingestorte preflexliggers boven de 

polyvalente zaal. (Een preflexlig-
ger is bij definitie een voorgebo-
gen stalen profiel waarvan de 
'getrokken' flens door voorgedrukt 
beton is omhuld. De ligger wordt 
als volgt vervaardigd. Eerst wordt 
het profiel voorgebogen tot de in 
gebruikstoestand verwachte maxi-
male buigspanning wordt bereikt. 
Daarna wordt de op trek belaste 
flens omhuld niet beton. Van 
zodra het beton voldoende sterk is, 
wordt het profiel "ontlast". Het 
tracht zijn oorspronkelijke vorm 
aan te nemen en belast het beton 
op druk. Na montage wordt de 
preflexligger meestal ingestort. In 
vergelijking met balken in gewa-
pend en voorgespannen beton 
laten preflexliggers grotere over-
spanningen toe.) 

C) Cassettevloerplaat in breakruimte. 
C) Ingestorte preflexliggers boven het 

groot auditorium. 
C) Polyvalente zaal. 
C) Breakruimte. 
® Auditorium. 

—fig. 26 
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10. Lastendaling 
(snede door middengedeelte EHSAL2) 

11. Dwarsdoorsnede II' EHSAL2 

12.  Typeverdieping:  
EHSAL1 bestaat uit 11 
traveeën (T1 tot T11): 

linkerzijzone (T1, T2, T3, T4) 
tussenzone (T5) 

middenzone (T6, T7, T8) 
tussenzone (T9) 

rechterzijzone (T10, T11) 
EHSAL2 bestaat uit 

8 traveeën (T'1 tot T'8): 
linkerzijzone (T'l) 

middenzone (T'2 tot T'7) 
rechterzijzone (T'8) 
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C) galerij 
C) inkom 
C) onthaal 

klein auditorium 
terras 

C) auditorium 

4 	1 
- 11 ■ 11111111,11  
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C) galerij 
C) terras 
C) brealcruimte 

leslokalen 

5  10m  

1=3 

30. Achtergevel 

Niveau auditorium 
(EHSAL2) en inkomhal 

(EHSAL1) 

Niveau breakruimte 

Langsdoorsnede 

Niveau polyvalente 
zaal (2'kniveau) 

Hoogste niveau 
(EHSAL1) en 

10de niveau (EHSAL2) 

11 
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21. Middengang type-
verdieping (werftoestand) 

22. Skeletstructuur type-
verdieping (werftoestand) 

23. Polyvalente zaal 
(werftoestand) 

24. Breakruimte 
(werftoestand) 
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SNEDE FF' SNEDE EE' SNEDE DD' 

SNEDE AA' SNEDE BB' SNEDE CC' 

0 	1 2
1 
 m Snedes ter hoogte van het knooppunt kolom-balken in breakruimte en auditorium 

Aansluiting kolom met balken in auditorium 

28 

C '  SNEDE DD' 
Suedes door ingestorte preflexliggers met details van ko omaansluiting en 
verdere afwerking in polyvalente zaal en bovenliggende leslokalen 
Detail aansluiting ingestorte prtflexliggers met kolom 
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Langssnede  door onderste niveaus van EHSAL2 met aanduiding van het uit te graven grondvolume 
en het stutten van de beschoeide sleuf langs de Nationale Bank. De funderingswerken verliepen als 
volgt: 

na aanbrengen van verticale groutkolommen langs de Stormstraat (fig. 20) weggraven van grond ((p) 

— 

+4 	-4 aanbrengen van beschoeide sleuf (C)) langs Nationale Bank en wegnemen van grondvolume (C)) 
grondverankering onder de funderingszolen van EHSAL1 met groutkolommen (®) 
aanbrengen van grindkernen (C)) ter verbetering van het gronddraagvermogen 
persen van stalen buizen (0) door de kerende grond (C)) 	 	  

fi storten van algemene funderingsplaat (®), bouw van eerste niveau 

. _. 

plaatsen van tralieliggers (C)) tegen de beschoeide sleuf en steunend op nieuwe constructie 
wegnemen van kerende grond (®), instorten van stalen buizen (C)), verwijderen van tralieliggers  
(C)) en vervolledigen van eerste niveau _ J ze 
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Slanke zuilen schragen 
de rondbogen 

Zuil-kapiteel  aansluiling 

Zuilenvoet 
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Voorgevel  in gepolijst beton. 

Keuze van gevelmateriaal. 

Een bezoek aan het Psychiatrisch Instituut te Wasmes bracht 
de architect in contact met gepolijst beton. Daar stelde hij vast 
dat beton meer is dan louter een structuurmateriaal. Het kan 
niet alleen gegoten worden tot allerhande complexe vormen, 
zoals pilasters, rondbogen en architraven, maar ook samenge-
steld en bewerkt tot oorspronkelijke of gelmiteerde «natuur-
steen». Het is mogelijk om de betonhuid weg te slijpen over 
een diepte van 2 tot 3 mm tot het volle kleurenpalet van grove 
en fijne granulaten zichtbaar wordt en om het oppervlak fijn 
te polijsten tot het glanst en volledig glad is. Die potentiële 
rijkdom aan mogelijkheden om het materiaal zodanig te kne-
den dat het zich integreert in een waardevolle stadsomgeving 
deed de ontwerper kiezen voor architectonisch beton. Om het 
vervuilingsproces tegen te gaan opteerde hij voor gepolijst beton. 

Ontwerp. 

Uit de gevelopbouw van EHSAL1 (zie omslagfoto) is de 
interne functionele ruimteverdeling afleesbaar. De zonever-
deling in 11 traveeën komt tot uiting door het naar buiten 
toe profileren van 12 kolommen in het gevelvlak. De groef 
in het midden verwijst niet alleen naar de U-vorm van de 
kolom, maar geeft  d e  indruk van ontdubbeling alsof er twee 
kolommen zouden zijn. Die idee wordt nog versterkt door 
de verlenging naar boven toe in twee kleine zuilen, die via 
een gemeenschappelijk kapiteel elk een halve rondboog of 
daklijst schragen en zo in directe verbinding staan met de 
kolom ernaast. Op die manier worden 11 gevelpartijen 
gevormd.  telkens fgeba ken d door twee  kolomribben  en  
een rondboog of daklijst. 

Het middengedeelte heeft een open, dynamisch, bijna triom-
fantelijk karakter. Het bestaat uit panelen, die in hun gebogen 
vorm de kromming van het terrein volgen. Ingrepen zoals het 
schragen van de rondbogen door slanke zuilen (tenminste die 
indruk wordt gecreëerd) en de markante kleurkeuze van het 
gevelmateriaal accentueren de galerij met de centrale ingang. 
De grijsblauwe kleur van de betonnen zuilen, kolomvoeten en 
horizontale banden van de galerijpanelen staat in sterk con-
trast met de andere ivoorkleurige betonpanelen. De ene kleur 
verwijst naar de in de omgeving veel gebruikte blauwe hard-
steen, de andere imiteert de in Brussel veel voorkomende 
Gobertange- en Euvillesteen. Het «Stirling-groen» van de 
ramen, de poort, enz. draagt sterk bij tot de frisheid en leven-
digheid van de gevel en werkt als « kleur van de  hogeschool» 
imago-versterkend. 

Tweemaal acht gebogen panelen sluiten de voorzijde van de 
sanitaire ruimten, de liftruimte en het trappenhuis af en geven 
gestalte aan beide tussengedeelten en hun sober, gesloten 
karakter. Enkel de kleine, naar buiten toe geprofileerde vier-
kante ramen doorbreken het vlakmatige. 

Zoals in de Sint-Hubertusgevel zijn er duidelijke vormver-
wantschappen tussen de zijdelen en het middengedeelte. 
Door het lengte- en hoogteverschil van beide zijdelen wordt 
de  symmetrie,  die vanuit de middenzone zorgvuldig was 
opgebouwd, noodgedwongen verlaten. 

De dubbelzinnigheid omtrent de te respecteren kroon-
lijsthoogte wordt doorgetrokken in de gevel en aangegrepen 
als efficiënt middel om de verticaliteit van de gevelpartijen te 
compenseren. De smalle raamband, die geprangd zit tussen 
twee kroonlijsten, geeft het gebouw eveneens een ijler, minder 

dominant karakter. De als loggia uitgewerkte verdieping, die 
het dak losmaakt van de gevel, verduidelijkt de structurele 
opbouw: het dak wordt  gedragen  door de met gevelpanelen 
beklede kolomstructuur. 

De 8 traveeën van EHSAL 2 zijn veruitwendigd in even zoveel 
gevelpartijen, die op het hoogteverschil na een volmaakt sym-
metrische driedeling vormen. In tegenstelling tot de twee 
overwegend gesloten eindsectoren, is het middengedeelte op 
een horizontale band na volledig opengewerkt. Door de zes 
grote glaspartijen van de polyvalente ruimte achterin het 
gevelvlak te plaatsen ontstaat een indruk van betrokkenheid 
bij de daaronder gesitueerde overdekte galerij en van conti-
nuïteit (de foyer als tweede galerij?). Tegelijkertijd neemt het 
belang van de kolom als plastisch  element toe en wordt de 
verticale dimensie versterkt. 

Tevens is er continuïteit in de vormelijke dynamiek. Zo 
wordt het vier verdiepingen hoge gevelfront van EHSAL1 
herleid tot een paneelhoge band, die de nieuwe gevel haast 
op een onwezenlijke manier, als het ware als een spielerei, 
middendoor snijdt. De tussen beide kroonlijsten gesitueerde 
raamband daarentegen wordt opengetrokken. Hij vormt, 
bekroond met zes rondbogen, een harmonisch geheel met de 
lagere glaspartijen en wordt dominant. Zo nemen openheid 
en transparantie toe, maakt subtiele ingetogenheid plaats 
voor meer uitbundigheid, ernst voor een lach... 
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43/44. Rondbougpanelen boven 
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Productietekening van rondboogpaneel (6de verdieping). Een gleuf van 1 cm breed en 2 cm 
diep, die later opgevuld wordt met een elastisch voegmateriaal, geeft na montage van het 
paneel de indruk dat het paneel is samengesteld uit twee stukken. 
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Productietekening van rondboogpaneel boven inkom. Het paneel werd gegoten in een houten bekisting met een licht gebogen bodem 
en een volgens een cirkelkwadrant (straal 2,6 m) gebogen bekistingsrand. De rand is licht getordeerd (vlak abcd zie figuur 45). 
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Productie van panelen en montage. 

Het gebrulk van Ivoorkleurige of blauwgrijze 1ttarniergra1iu- 
1 a tpn  gaf  a an rl F.  panelen  HP gpwen cte Heiircrhakering 7ij 
werden vermengd met 375 kg wit cement (CEM I 52,5) en een 
miperpinitifirerrder, wnnrdoor dr mnlInverhonding vnn 
water tot cement kon gereduceerd worden tot 0,43. De 
betonkenmerken (o.a. een karakteristieke druksterkte van 
45 N/nmf) voldeden aan de normeisen.( 3)  

Polijsten gebeurt in verschillende fazen. Eerst wordt grof 
gepolijst om de betonhuid weg te nemen. Na het vullen van 
de kleine putjes  met een mengsel van zand, cement en  een 
kleefmiddel slijpt men met een steeds fijnere schuurschijf na, 
tot het gewenste glans- en spiegeleffect bekomen wordt. (4) 

De uitdaging lag vooral in de productie van de gebogen pa-
nelen. De gebogen voorgevelpartij kan beschouwd worden 
als een groot, niet gesloten cilindrisch omwentelingsvlak, 
waarvan elk gebogen paneel deel uit maakt. Voor hun pro-
ductie is een cilindrisch uitgewerkt bekistingsoppervlak 
nodig, waarvan de afstand tot de denkbeeldige cilinderas 
ongeveer 31,3 m bedraagt. Deze lange straal impliceert een 
vrij lichte kromming: de koorde van een 3,2 m lange 
cirkelboog zal maar ± 4 cm verwijderd zijn van de raaklijn aan 
het boogmidden. 

Om het productieproces te rationaliseren, om een perfecte 
Lijdeliitgse pal teelaai tsluiling te bekumeit lijdeits de multiage 
en ook omwille van esthetische redenen bij het uitsparen van 
b.v. raamopeningen zijn de kopse zijvlakken van de panelen 
te beschouwen als behorend tot meridiaanvlakken (vlakken 
doorheen de cilinderas). Tenzij een speciale vormgeving 
vereist is, behoren onder- en bovenzijde tot zogenaamde pa-
rallelvlakken (loodrecht op de as). De bekistingsranden wor-
den dus loodrecht op het cilindrisch bekistmgsoppervlak 
bevestigd. De vormcomplexiteit neemt toe als er ronde 
uitsparingen zijn. 

Er zijn zowel rechte als gebogen galerijpanelen bestaande uit 
ivoorkleurige en blauwgrijze banden. De blauwgrijze stroken 
steken 1 cm uit en zijn begrensd door smalle, 3 cm diepe gleu-
ven die fungeren als «valse voegen». Eerst werd een dunne 
laag blauwgrijs beton gestort in de daarvoor bestemde bekis-
tingsstroken. Na trillen met de trilnaald wachtte men tot het 
beton lichtjes verhard was vooraleer de rest van de bekisting 
vol te storten met het andere beton. 

De meeste panelen hangen met in drie richtingen regelbare 
ankers aan cie draagstructuur en zijn onderaan voorzien van 
stiften, die schuiven in gaten van het reeds gemonteerde paneel. 
Afstoters houden de elementen op de gewenste afstand (spouw-
breedte) van het binnenblad en laten ruimte voor de isolatie. Alle 
panelen op halve gevelhoogte zijn met windankers verbonden 
aan de draagstructuur. De panelen onderling worden met een 
gesloten voeg afgedicht. 

ludie van he [of Llay,e plait luim El  iLtel. aileet cull [ hue v eiituflig 
de gevelopbuuw lit  elkaar  ill, maar ook het tiOlIN grote rdtll  
lussen «gecreëerde indruk» en iealileil. 
Een belangrijke zaak werd nochtans over het hoofd gezien. Het 
gebruik van een glad, gepolijst oppervlak vertraagt wel het 
vervuilingseffect, maar neemt het niet weg. Het is dan ook onbe-
grijpelijk dat elementaire ontwerpregels zoals het voorzien van 
druiplijsten niet toegepast werden. 

64. Polyvalente  kaal  

Breakruimte 
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67/6g. Middengang 
(hoogste verdieping EHSAL2) 

69. Middengang 
(typeverdieping) 
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39. Productiehal trwt 
bekistingsonderdeel van 
boogpaneel (EHSAL2). 

40/41. Na ontkisting wor-
den de gevelpanelen 
gepolijst. Polijsten 
gebeurt in verschillende 
fazen. Eerst wordt grof 
gepolijst om de betonhuid 
weg te nemen. Na het 
afsluiten van de poriën 
met een mengsel van 
zand, cement en een 
kleefmiddel slijpt men met 
een steeds fijnere 
schuurschijf na, tot het 
gewenste glans- en 
spiegeleffect bekomen 
wordt. 

42. Het gepolijste paneel 
maakt na montage deel 
uit van de kroonlijst. 
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Rondbogen. 

Rondboogpaneel na 
ontkisting en voor het 
polijsten. 

Eerste deel van de houten 
bekisting. 

Tweede deel van de houten 
bekisting. 

Wapening. 

Na het plaatsen van de 
wapening en het 
aanbrengen van het 
tweede deel is de 
bekisting klaar voor het 
storten. 
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59. Rondboog gezien van 
binnen uit 

60/61. Binnen- en buitenzijde 
van prefab rondboog die 
deel uitmaakt van 
structuur. 

62/63. Prefab rondboog na 
montage. De buitenzijde 
wordt afgewerkt met 
isolatie en panelen in 
gepolijst beton. 
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ALGEMENE GEGEVENS 

Ligging: 
Stormstraat 2,4,6 
1000 Brussel 

Bouwheer: 
EHSAL - Economische Hogeschool Sint-Aloysius vzw 

FHS - Fiscale Hogeschool vzw 

Architect: 

A. Hoppenbrouwers 
1030 Brussel 

Beeldhouwer: 
Jean-Paul Laenen 

Studiebureau: 
Stabiliteit - Verwarming - Elektriciteit - Sanitair - Liften 
Verbeeck - Fraiture - Dumont nv 
1160 Brussel 

Algemeen aannemer: 
EHSAL1 	 EHSAL2 

Tijdelijke Vereniging 	 Van Poppel nv 
Antwerpse Bouwwerken Verbeeck 	2800 Mechelen 
& M. Delens nv 
2200 Borgerhout 

Fabrikant gevelbekleding in gepolijst beton: 
EHSAL1 	 EHSAL2 

DECOMO nv 	 DECOMO nv 
7700 Moeskroen 	 7700 Moeskroen 
plaatsing door 	 plaatsing door 
algem. aannemer 	 algem. aannemer 

Fabrikant geprefabriceerde voorgebogen 1-liggers: 
Ets. E. Ronveaux sa 

5590 Ciney 

TECHNISCHE GEGEVENS 

EHSAL1 EHSAL2 

Bruto-vloeroppervlakte 10.210 m2  9.155 in 2  

Aantal niveaus 9 11 

Bouwtijd: 
aanvang werken 01.10.1985 01.03.1991 

einde werken 10.08.1987 16.06.1993 

Kostprijs: 
(incl. BTW en erelonen - 

excl. bouwgrond): 395.000.000 BEF 554.000.000 BEF 

Besluit 

EHSAL1 is voornamelijk gegroeid vanuit architectonische 
omgevingskenmerken. Die kenmerken zijn zodanig verwerkt 
in het ontwerp dat het gebouw zich moeiteloos laat inpassen 
in de omgeving. Tegelijkertijd overstijgt het ruimschoots zijn 
integrerende functie. Uit de geritmeerde opbouw en cie 
gecreëerde spanning tussen harmonie en disharmonie, sym-
metrie en asymmetrie, verticaliteit en horizontaliteit, open-
heid en geslotenheid borrelen immers een subtiele schwung 
en dynamiek op. Het gebouw vertelt duidelijk een eigen ver-
haal en straalt een krachtige persoonlijkheid uit. 
EHSAL2 is gegroeid uit EHSAL1. Dit gebouw is echter meer 
dan louter een uitbreiding. Het heeft een eigen identiteit. 
Ondanks de onderlinge verwevenheid vormt het in menig 
opzicht de opponent van EHSALl. 
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