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De Centrale Bedieningspost regelt de binnenvaart en bedient 
de kunstwerken op het 30km lange parcours van het kanaal 
Leuven-Dijle. De besturing gebeurt digitaal. De situatie ter 
hoogte van de bruggen en de sluizen wordt gevisualiseerd 
op een batterij controle¬schermen. Het programma vereiste 
eigenlijk niet dat het gebouw aan de oever van het kanaal 
zou worden opgetrokken. De opgelegde locatie ter hoogte 
van de 18e eeuwse buiksluis van Kampenhout begrepen 
we als een manifeste voorkeur van de opdrachtgeefster om 
een publieke uitdrukking te geven aan haar activiteiten. Dit 
gegeven heeft het ontwerp bepaald. Het gebouw neemt plaats 
te midden van een omvangrijk regionaal verkeersknooppunt 
en op de randen van een industriezone, een kmo-zone en 
een recreatiegebied. Het bewerkstelligt een verdichting 
van een landschappelijke situatie die oorspronkelijk alleen 
door infrastructuur werd bepaald: de kruising van de 
gewestwegen gearticuleerd op twee rotondes, de brug, de 
sluis en de knik op het rechtlijnige parcours van het kanaal. 
We dachten aan de voorpost van de industriële site “Remy” 
in Wijgmaal en hebben ernaar gestreefd om iets terug te 
vinden van de evidentie waarmee dit gebouw het landschap 
configureert en er zowel de bedrijvigheid als de recreatie 
van een merkteken voorziet. We beoogden het gebouw een 
gelijkaardige kordate, ranke verschijning mee te geven. 
Het programma werd herschikt in een stapeling van 4 
bouwlagen. Door hun gerichtheid, verhouding en formaat 
kaderen de ramen bijzondere zichten op de omgeving. Het 
gegeven dat een aantal technische lokalen geen daglicht 
vereisen, werd ingezet om de massa van het gebouw 
tot uitdrukking te brengen in hoge, aaneengesloten 
metselwerkvlakken. Terwijl we voor de omhulling inzetten 
op de ‘presentie’ van het gebouw als tektonisch object, 
kozen we bij het ontwerp van het interieur voor een ander 
register. Hier werd een afwezigheid aanwezig gesteld. Het 
interieur werd vormgegeven aan de hand van een beperkt 
aantal componenten. In dit geval niet om het te voorzien 
van een uniforme kantooraankleding maar integendeel om 
de kamers te karakteriseren door specifieke combinaties 
van die elementen. De fractionering en de stapeling 
van het programma hadden voor gevolg dat de ruimten 
teruggebracht werden tot een quasi domestieke schaal. 
Voorbij het accommoderen van de kantooractiviteit wordt 
het gebouw bezet door de attributen en de texturen van de 
huiselijkheid. Het gebouw wordt bewoond door verwachting. 
Zijn huiselijkheid is een scène.
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1.inkom 
2.ehbo 
3.archief 
4.garage 
5.fietsenstalling 
6.technisch lokaal 
7.berging 
8.onthaal 
9.vergaderruimte 
10.vestiaire 
11.kopieerruimte 
12.keuken 
13.laagspanningsruimte-
     telefonie-servers 
14.verpozingsruimte 
15.vestiaire-douches 
16.akoestisch sas+pantry 
17.operationele ruimte
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