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INTRO

De inhoud van deze bundel toont onze 
eerste visie in wedstrijdfase op de gestelde 
vraag voor de renovatie, restauratie en 
reconversie van het voorgebouw van 
het Klein Seminarie te Hoogstraten. 
Het ontwerp dat we voorstellen is geen 
definitief ontwerp. Het moet eerder 
gelezen worden als een tussentijds 
resultaat van onze interpretatie van de 
opgegeven projectdefinitie en analyse van 
de site. We zijn overtuigd dat we enkel 
na intensieve dialoog met de school de 
gepaste antwoorden kunnen geven.

De wijze van omgaan met de site en 
het programma vinden we in deze 
fase relevanter dan het uiteindelijke 
beeld. We willen daarom vooral enkele 
aandachtspunten naar voren schuiven 
die we belangrijk vinden. Deze 
aandachtspunten zullen de leidraad 
vormen om samen met de opdrachtgever 
het ontwerpproces te ontwikkelen. 

OPDRACHT
Het Klein Seminarie wordt gevormd 
door diverse onderdelen de welke 
samengevoegd zijn tot een stedelijk 
geheel. Het is een school in de stad, 
maar ook een stad in de school. 
De ontwikkeling van de site dient 
te gebeuren volgens een algemene 
strategie, vanuit gemeenschappelijke 
doeleinden en behoeften met respect 
voor alle onderdelen van het geheel. 
De transformatie van het Klein 
Seminarie moet niet worden opgevat 
als een architectuur-opgave, maar als 
een stedenbouwkundig proces. Ons 
ontwerpvoorstel dient dan ook begrepen 
te worden als een methodiek van 
bescheiden interventies die steeds het 
stedenbouwkundige geheel alsook het 
pedagogische programma vooropstelt.

RENTMEESTER
We vinden in de figuur van de 
rentmeester een mogelijke metafoor 
voor de attitude die zou kunnen helpen 
bij het verder verloop van dit proces. De 
rentmeester is een historisch personage – 
een regisseur - die inzet op het beheer van 
het bestaande. Hij handelt – in opdracht  
van zijn leenheer - als een goed huisvader. 
Het is iemand die herstelt, renoveert, 
herschikt, vervangt, vernieuwt,… Goed 
rentmeesterschap kan leiden tot een 
duurzame ontwikkeling. We menen dat 
de school verder kan groeien door goed 
beheer. Het eerder krimpen dan verder 
uitbreiden in beschikbare infrastructuur 
lijkt ons een belangrijke opdracht voor 
de school. Dit zien we vooral als een bij-
komende uitdaging als een addendum 
op het masterplan van aNNo-architecten. 
In ons ontwerpvoorstel geven we 
hieromtrent alvast enkele aanzetten.

SCHOOL IN DE STAD – SCHOOL ALS 
STEDENBOUWKUNDIGE ACTOR
Hoogstraten is een kleine stad in het 
noorden van Vlaanderen, volledig 
gestructureerd langs de noord-zuid 
hoofdstraat, de Vrijheid. Langs deze as 
worden een aantal belangrijke stedelijke 
entiteiten verankerd, met inbegrip van 
de torenhoge Sint Catharina kerk en 
het Begijnhof. Het Klein Seminarie is 
in het verleden een belangrijke speler 
geweest aan de Vrijheid en kan dit ook 
in de toekomst zijn. Wij stellen voor om 
de Engelse tuin in te zetten als schakel 
tussen de school en haar omgeving. 
Ondanks de behoefte van de school om 
haar grenzen te beschermen lijkt het ons 
toch mogelijk om de tuin semi-publiek 
te maken. De drempel tussen de school 
en de Vrijheid kan specifiek ontworpen 
worden door de sokkel van het Klein 
Seminarie te herdefiniëren, de sloop van 

de fietsenstalling en de daarmee gepaarde 
uitbreiding van de Engelse tuin. Op deze 
wijze kan de voorzone van de school 
terug haar stedelijkheid herwinnen als 
‘verblijfsruimte’ en betekenis geven aan 
de Vrijheid. 

STAD IN DE SCHOOL – HET FORUM
De belangrijkste troef van de site van het 
Klein Seminarie is de grote binnenplaats 
die alle schoolfaciliteiten ontsluit. In 
de huidige beleving speelt ze echter te 
weinig het echte centrum van de site. 
We stellen daarom voor om ook het 
stedelijk karakte van de centrale speel-
plaats te optimaliseren. Enkele beperkte 
 architectonische interventies lijken 
ons voldoende om de speelplaats op te 
waarderen als het centrale forum van 
de school. Deze toevoegingen hebben 
vooral als doel om zowel het fysieke 
als het mentale kader van het forum 
in de toekomst te versterken. Deze 
dienen niet onmiddellijk gerealiseerd 
te worden maar maken deel uit van het 
participatieproces dat we voor ogen 
hebben. Momenteel voorzien we op het 
binnenplein enerzijds enkele nieuwe 
portieken die het gehele plein ‘inkaderen’. 
De met groene tegels beklede kolommen 
van deze luifels ondersteunen een 
metalen dak. Binnen dit kader worden 
enkele zones van het forum gedefinieerd 
zoals o.m. de sportvelden, een podium, 
de bestaande bomen, een lange stenen 
buitentafel met fontein en eventueel zelfs 
een nieuwe kleine bezinningsruimte. Al 
deze elementen zullen bijdragen tot het 
collectieve en individuele gebruik en 
kunnen bijdragen tot de stedelijkheid van 
de speelplaats als ‘forum’ van het Klein 
Seminarie. 

Het potentieel van de plek is er al. 
Door het stedelijk potentieel van de 

binnenplaats te activeren, wordt het een 
plaats van ontmoetingen , gesprekken , 
leugens , liefdes, irritaties , kortom een 
stedelijke ruimte , een forum. 

POORT
Het terug in gebruik nemen van de 
oorspronkelijke hoofdinkom tussen 
school en stad is voor ons prioritair. Op 
deze plek komen alle gebruikers van 
de school samen. Het plaatsen van een 
nieuwe centrale balie in deze bestaande 
representatieve ruimte zal dit knooppunt 
doen versterken. De toegankelijkheid kan 
opgelost worden door het herdefiniëren 
van de sokkel en een nieuwe plateaulift 
te voorzien in de middenvleugel naar 
het binnenplein. Ook de toekomstige 
heraanleg van de Vrijheid kan aanleiding 
geven om de toegankelijkheid te 
verbeteren. De tweede verbinding 
tussen school en stad wordt gelegd 
door het inzetten van de Engels tuin als 
intermediaire ruimte. Hiervoor dienen 
de fietsenstallingen worden afgebroken. 
We voorzien enkele nieuwe heldere 
en gescheiden ontsluitingsroutes voor 
voetgangers, fietsers en schoolverkeer 
doorheen deze geherwaardeerde groene 
zone waardoor de toegang tot de school 
genereuzer wordt. De Engelse tuin zal 
na schooluren mogelijk afsluitbaar zijn 
naar de Vrijheid. We opteren verder voor 
het verbreden van de toegang tussen 
de Engelse tuin en de speelplaats – het  
forum - door het verbreden van de 
doorsteek onder het Lensgebouw. De 
nieuwe fietsenstalling voorzien we in de 
bestaande halfondergrondse ruimte waar 
zich momenteel het zwembad bevindt. 
Dit met zicht op de komst van een nieuw 
gemeentelijk zwembad op korte termijn. 
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EVALUATIE MASTERPLAN

RUIMTEREGIE
Zoals reeds beschreven in de intro lijkt 
het ons interessant of noodzakelijk 
om intensief de beschikbare ruimte te 
regisseren. Het strategische verschuiven 
van enkele functies kan leiden tot een 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
van de gehele campus. Dit vraagt onge-
twijfeld meer studiewerk en inzicht in 
de werking va de school maar we zien 
alvast volgende opportinuteiten: her-
gebruik van hoofdtoegang voor bezoekers, 
scheiding inrit auto’s en fietsers, directie 

AANLEG
Op lange termijn kan dergelijk nieuwe 
circulatiepatroon aanleiding zijn voor 
een (plaatselijke) vernieuwing van de 
 buitenaanleg. Zo zien we volgende 
vernieuwingen als een mogelijke 
meerwaarde: aanleg sokkel grenzend aan 
Vrijheid, uitbreiding Engelse tuin tot 
aan de Vrijheid en tot tegen de gevel van 
het Internaat, aanleg los- en laadkade 
aan de keuken, nieuwe weg voor auto’s 
aan zuidzijde van perceel, nieuwe aanleg 
centrale speelplaats als forum,…

GEBOUWENBEHEER
Na een eerste analyse van de aanwezige 
technische installatie menen we dat 
een zone specifieke aanpak van de 
verschillende gebouwen een interessant 
basisprincipe is voor de globale 
energiehuishouding van de campus. Een 
nieuw gebouwen beheersysteem in het 
voorgebouw zou het energieverbruik op 
de campus centraal zichtbaar kunnen 
maken. Zo kan er gecontroleerd gestuurd 
worden met het energieverbruik. 

CIRCULATIE VERKEERSSTROMEN
Na het lezen van het doorlichtingsrapport 
2008 is het ons duidelijk dat een 
heldere organisatie van de verschillende 
verkeersstromen op de campus een 
heel belangrijk prioriteit is. Dit in 
functie van de veiligheid van leerlingen 
en leerkrachten die zich dagelijks 
bewegen op de campus. Een duidelijke 
scheiding tussen auto en fiets/
voetgangersverkeer kan en moet zo snel 
mogelijk georganiseerd worden. Door 
het autoverkeer compact en duidelijk 
te organiseren aan de zuidzijde van de 

en administratie wisselen in midden- en 
noordvleugel, verplaatsen leraarskamer ifv 
privacy en educatief gebruik van Jordaan, 
mogelijk dubbel gebruik van feestzaal 
als refter, integratie open leercentrum in 
eeuwfeestkapel, fietsenstalling in kelder 
Lensgebouw, autoparking naar zijkant 
van engelse tuin, werkatelier naar ruimte 
naast stooklokaal, klaslokalen maximaal 
in voorbouw, nieuwe fietsberging voor 
lagere school, herschikking sportvelen in 
centrale speelplaats,…

campus worden alle kruisingen met 
andere stromen opgelost. De voorziene 
inrit aan de voorzijde is geen noodzaak 
maar wellicht wel gewenst. Hierdoor 
zou een enkelrichtingsverkeer kunnen 
georganiseerd worden geflankeerd door 
parkeerplaatsen. Een nieuw fietspad los 
van het Internaatgebouw kan de beleving 
van het fietsen door de tuin vergoten. De 
voetgangersstromen zijn geconcentreerd 
op de centrale speelplaats en kunnen 
mogelijke extra overdekt worden door 
nieuwe luifels. 

voetgangers

autoverkeer
fietsers

laden en lossen
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FORUM



VISIE ERFGOED

Erfgoed heeft door zijn historische en 
materiële gelaagdheid een veelheid 
aan betekenissen gekregen en draagt 
ver-scheidene waarden. In een snel 
veranderende samenleving, waarbij 
globalisering en schaalvergroting 
aan de orde van de dag zijn, werpt 
het cultureel erfgoed zich op als een 
toetssteen en een baken, maar ook als 
een confronterende ‘spiegel’. Het is een 
spiegel waarvoor het Klein Seminarie 
zich bevindt. 

BURRA CHARTER
Voor ons vormt het Burra Charter 
de leidraad in ons denken over 
erfgoedzorg. Dat gaat uit van de 
intrinsieke erfgoedwaarde en houdt 
naast het architecturale of culturele 
aspect ook rekening met sociale 
elementen, ecologische uitdagingen 
en economische factoren. Het 
uitgangspunt bij de visieontwikkeling 
rond een project is dat erfgoed niet 
alleen wordt bewaard, onderhouden en 
indien nodig gerestaureerd, maar ook 
zinvol functioneert in de samenleving, 
en op een adequate wijze wordt 
ontsloten voor het publiek. Belangrijk 
is dat de zorg en de toegankelijkheid 
niet alleen gelden voor het materiële 
erfgoed an sich, maar ook voor zijn 
betekenis en maatschappelijk relevantie.

Deze visie vertaalt zich ook in onze 
aanpak met het bestaand (geklasseerd) 
patrimonium van het Klein Seminarie. 
De erfgoedwaarden van het gebouw 
beperkt zich niet enkel tot de 
gebouwen maar ook tot de hele 
site binnen de stedenbouwkundige 
context van Hoogstraten. De wijze van 
inplanting, de morfologie van de site, 
de speelplaats, de Engelse tuin, enz. Al 
deze elementen dragen intrinsiek mee 
tot het ‘wezen’ van de plek. Inzetten 
op een stedenbouwkundige visie 
zoals voorgesteld is voor ons dan ook 
vanzelfsprekend.

INTEGRALE BENADERING
De voorbouw en de Eeuwfeestkapel, 
die specifiek deel uitmaken van deze 
opdracht, zijn ontworpen in art deco en 
gerealiseerd tussen 1939-1945. Ook het 
interieur werd consequent in art deco 
uitgevoerd, zowel wat materiaalgebruik 
en kleurenopties betreft als de 
combinatie van diverse vormelementen. 

De meest representatieve ruimten 
zijn de grote gangen op de begane 
grond. Oorspronkelijk werden deze 
vleugels bestemd als internaat maar 
vanaf 1959 richtte de school zich ook 
meer en meer op externe leerlingen. 
Hierdoor diende de slaapzalen op 
de verdiepingen ook plaats te maken 
voor andere bestemmingen. In ons 
huidig ontwerpvoorstel willen we 
alvast aangeven op welke wijze ons 
ontwerpteam op een integrale wijze 
én met grote omzichtigheid tov de 
erfgoedwaarden om willen gaan met het 
bestaande  patrimonium van het Klein 
Seminarie.

We willen wat gegeven is in zetten 
om een meerwaarde te creëren voor 
het (her)gebruik en de beleving. In 
ons ontwerp vertaalt dit ondermeer 
door het goed lezen van de site 
en het gebouw. De belangrijkste 
uitgangspunten binnen het ontwerp 
zijn dan ook het terug (h)erkennen 
van de hoofdtoegang als knooppunt 
van de school. Intern én extern. Het 
zwaartepunt van het voorgebouw ligt 
hier. Door hier de nieuwe inkombalie 
te voorzien worden alle gebruikers 
(leerlingen, leerkrachten, directie, 
administratie, ouders en bezoekers) 
fysiek én mentaal verbonden. De 
afbeelding van het schilderij ‘De 
school van Athene’ van Rafaël werd 
wellicht niet ontoevallig in deze 
ruimte geplaatst. Daarnaast dragen 
ook het herwaarderen van de Engels 
tuin, het herontwerpen van de 
schooltoegang en voorzone (in overleg 
met de toekomstige heraanleg van de 
Vrijheid), de nieuwe ontsluitingsroutes 
en de speelplaats als ‘forum’ hierin 
een belangrijk uitgangspunt naar de 
ontsluiting van het erfgoed.

EZELSOREN
We beschouwen de gebouwen van 
het Klein Seminarie als een ‘geleend 
boek uit de bibliotheek waarvan je 
de ezelsoren terugplooit’ (vrij naar 
Ann Van Sevenant uit Poetica van 
de Architectuur). Gewoon herstellen 
wat hersteld kan worden is een 
eeuwenoude attitude geweest mbt het 
omgaan met bestaand patrimonium. 
Deze strategie blijft ook nu nog 
steeds actueel. We bevestigen de 
voorstellen die hieromtrent werden 

voorzien in het masterplan. Vanuit 
een verdere grondige bouwfysische- 
en technische analyse willen we een 
prioriteitenlijst opmaken om alzo 
in eerste instantie in te zetten op de 
meest noodzakelijke restauratiewerken 
(dakbedekking, herstel scheurvorming, 
buitenschrijnwerk, enz…).

Restauratieve ingrepen dienen 
historisch verantwoord te zijn maar 
ook economisch. Ons ontwerpteam 
streeft naar het creatief omgaan met de 
gegeven ruimten en het zoeken naar 
gepaste bestemmingen die leiden tot 
beperktere investeringen én minder 
nodeloze ‘overrestauratie’. Kortom, 
een ‘economische’ restauratie is 
meestal ook een ‘gepaste’ restauratie. 
Een ander belangrijk aspect om 
restauratieprojecten betaalbaar te 
houden is, om bij het zoeken naar 
een juiste herbestemming, steeds 
te vertrekken vanuit de bestaande 
ruimtelijke configuratie en kwaliteiten 
van een gebouw. Er dient steeds 
VANUIT het bestaande gebouw gedacht 
te worden en niet vanuit een mogelijk 
programma.

PROGRAMMAVERTALING 
Onze vertaling van het programma dat 
de school opgeeft in het bestaande 
gebouw toont aan dat we steeds 
vertrekken vanuit de bestaande 
configuratie. Hierdoor dienen er 
minimaal nodeloze bouwkundige 
ingrepen doorgevoerd te worden 
waardoor we de kostprijs kunnen 
beheersen. De representatieve ruimten 
op het gelijkvloers, in de midden- en 
noordvleugel, blijven ingericht als 
administratie, directie en een nieuwe 
leraarskamer. De open ruimten van 
de verdiepingen kunnen, bij voorkeur 
maximaal, herbestemd worden als 
klaslokalen en eventueel ook als een 
refter. De voormalige kloostervleugel 
(zuid) willen we inrichten met 
woonfuncties en ontspanningsruimte 
voor het internaat. De bestemming 
van de Eeuwfeestkapel zien we naast 
het religieuze aspect ook ingevuld als 
studieruimte.

Voorts wensen we de gebouwen aan 
te passen zodat het optimaal haar 

pedagogische functie kan vervullen 
en deze voldoen aan de huidige 
comforteisen. Tegelijk dient het 
gebouw zo intact mogelijk bewaard 
te worden voor komende generaties.  
Eventuele ingrepen dienen dus 
degelijk en omkeerbaar (reversibel) 
te zijn. Een van de belangrijkste 
kwaliteiten van het voorgebouw 
zijn de diverse tegelpatronen en 
lambriseringen. Deze wensen we 
maximaal te behouden. De patronen 
zelf vormen een palimpsest waarin de 
nieuwe ‘omkeerbare’ invullingen zoals 
o.m. de nieuwe tussenwanden en het 
meubilair zich inschrijven. Dit uit zich 
ook in de analoge materialisatie en 
kleurgebruik van onze toevoegingen 
die we voorstellen. Ook de noodzakelijk 
nieuwe technische schachten worden 
zodanig gesitueerd dat ze minimale 
impact hebben op het interieur.

Alle voorgestelde ingrepen zijn niet 
van structurele aard en zullen eerder 
enkele latere oneigenlijke toevoegingen 
of wijzigingen (zoals bvb de binnenkoer 
zuidvleugel, ruimte zitkuil, sanitaire 
toevoegingen,…) terug herstellen. 
Om de toegankelijkheid van het 
gebouw te vergroten zal een nieuwe 
helling die geïntegreerd wordt in de 
sokkel de hoofdinkom toegankelijk 
maken. Hiervoor zal er wellicht een 
beperkte ingreep dienen te gebeuren 
in de buitengevel. Ifv de aanleg van de 
Vrijheid zou ook kunnen onderzocht 
worden of het huidige niveauverschil 
met in de toekomstige publieke 
straataanleg kan weggewerkt worden. 
Informele besprekingen met de 
ontwerpers (Omgeving) van de Vrijheid 
leerde ons dat dit mogelijk zou kunnen 
zijn. Intern voorzien we een plateaulift 
om de voorbouw toegankelijk te maken 
tov de centrale speelplaats. 

Erfgoedzorg betekent voor ons niet dat 
objecten onder een stolp verdwijnen, 
integendeel. In de praktijk is het 
belangrijk om ons erfgoed vanuit een 
eigentijdse invulling, met respect voor 
het verleden, kansen te geven voor 
morgen. Behoud van authenticiteit en 
intrinsieke waarden gebeurt het best 
wanneer erfgoed via een aangepaste 
bestemming in het dagelijks leven 
geïntegreerd wordt.
Gebruik zorgt immers voor beleving.
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EEUWFEESTKAPEL

We begrijpen dat omtrent de 
inzetbaarheid van de eeuwfeestkapel 
binnen de schoolwerking heel 
wat gedebatteerd werd gedurende 
de opmaak van het masterplan. 
De denkoefeningen omtrent de 
verschillende mogelijkheden van 
alternatief gebruik zijn erg waardevol. 
Het is ook duidelijk dat de realisatie 
hiervan momenteel niet past binnen 
de huidige oppervlaktenorm en 
hierdoor geen prioriteit is voor 
de school. Na deze - eerste - 
ontwerpperiode lijkt het ons toch 
gepast om dit denkwerk over een 
mogelijk dubbel gebruik rustig verder 
te zetten. We willen dan ook graag 
hierbij een bijkomende mogelijkheid 

meegeven. We menen we dat een 
dubbel gebruik van de kapel toch een 
grote meerwaarde kan zijn binnen de 
schoolwerking. 
Belangrijk lijkt ons dat een 
aanvullende functie een uiterst 
reversibel karakter heeft. De 
schoolgerichte functie dient zich 
eenvoudig te integreren. Dit 
kan mogelijk de kostprijs van de 
aanvulling beperken en zo dient het 
huidige gebruik als kapel niet - of 
minimaal - verstoord te worden. Na 
meerdere mogelijkheden te hebben 
onderzocht, menen we dat een 
stille studieruimte een erg gepaste 
en eenvoudig te integreren functie 
zou kunnen zijn. Dit zou een relatie 

kunnen maken met enkele waarden 
en ambities die uitgeschreven zijn in 
de projectdefinitie. Het bewaren van 
religieuze aspecten en aandacht voor 
kunst en cultuur in het bijzonder. 
Het is een realistisch scenario voor 
de ambitie tot polyvalent gebruik van 
de aanwezige schoolinfrastructuur. 
Ook een streven naar een modern 
en activerend onderwijs met 
leerzelfstandigheid kan hierdoor 
mede ondersteund worden. Het 
lijkt ons zelfs interessant om deze 
studieruimte het statuut van het open 
leercentrum te geven. 

Dergelijk nieuwe functie kan 
maximaal afgestemd worden op de 

ruimtelijke eigenschappen van de 
kapel. De structuur van de kerk leent 
zich er toe om een 8-tal mobiele 
lessenaars te plaatsen tussen de 
aanwezige kolommen. Dit mobiel 
meubilair kan makkelijk verplaatst 
worden naar de zijkant van de kapel 
waardoor de maximale zitcapaciteit 
kan gevrijwaard worden wanneer 
nodig. Een plaatselijke integratie van 
elektriciteit en verwarming zou ook 
het nodige technisch comfort kunnen 
garanderen. De haalbaarheid hiervan 
werd reeds grondig bestudeerd 
door de ingenieur technieken. De 
bijgevoegde sfeerbeelden tonen het 
potentieel van dit voorstel.
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INRICHTING KLASSEN VOORBOUW

FLEXIBILE INRICHTING 
Zoals eerder vermeld hebben we de 
voorkeur om de verdiepingen van de 
voorbouw maximaal in te vullen met 
nieuwe klaslokalen. Bij een gunstige 
invullingen van het voorgebouw 
worden klaslokalen duidelijk 
gescheiden van andere functies zoals 
refter. Dit vergroot de leesbaarheid 
van het gebruik en vereenvoudigt 
tevens de nieuwe technische 
ventilatie-installatie. De structuur van 
de midden en noordvleugel maken 
het mogelijk om uiterst flexibele 
klasindelingen te realiseren. Met een 
mix in maatvoering van de nieuwe 
klaslokalen.  

TRANSPARANTIE
We willen graag benadrukken 
dat de transparantie van gevel tot 
gevel een zeer grote en belangrijke 
ruimtelijke kwaliteit is van de 

bestaande voorbouw. Deze kan en 
moet bij de inrichting tot klaslokalen 
maximaal behouden blijven. De 
bijgevoegde afbeeldingen tonen een 
klas-gang-klas doorsnede waarbij 
de transparantie op ooghoogte – 
van gevel tot gevel – na de nieuwe 
inrichting zichtbaar is. We stellen 
nieuwe binnenwanden voor die 
onderaan opgebouwd zijn met een 
lage kast – hoogte idem venstertablet 
buitengevel – en bovenaan met 
een transparante akoestische 
binnenbeglazing. Hierdoor is er 
doorzicht mogelijk van de gang naar 
de klassen. 

ANALOOG MATERIAALGEBRUIK 
De materialisatie van de nieuwe 
wanden is analoog aan de reeds 
aanwezige scheidingswanden. Het 
gebruik van zichtbaar hout als 
natuurlijk materiaal sluit aan bij de 

aanwezige tegelvloer. De tegelvloer 
is maatbepalend voor de positie 
van de nieuwe binnenwanden. Het 
patroon van de bestaande tegels 
geeft aan waar de nieuwe wanden 
gepositioneerd kunnen worden. 

AKOESTISCHE LAMBRISERING 
In overleg met de akoestische 
ingenieur willen we analoog aan 
de bestaande lambrisering in de 
voorbouw, akoestische lambriseringen 
integreren in de nieuwe klaslokalen. 
Aan de zijde van de gang is dit een 
opgedikte kastenwand met een 
diepte van 40cm die aan weerszijde 
wordt bekleed met een akoestische 
materiaal. Deze zal het gewenste 
akoestische comfort verzekeren in 
klas en gang. Alle wanden van het 
klaslokaal zullen bekleed worden met 
dit – bij voorkeur houten - materiaal.
 

ZICHTBARE TECHNIEKEN 
Deze opbouw verzekert het behoud 
van de huidige veelvuldige lichtinval 
in de voorbouw. De nieuwe 
verlichting in de klaslokalen en de 
gang zullen voorzien worden van 
een daglichtsturing. Dit reduceert 
het energieverbruik drastisch 
(tot 30%). We verkiezen ervoor de 
nieuwe technieken zichtbaar te 
integreren bij de nieuwe inrichting. 
Dit is tevens mogelijk voor de 
nieuwe ventilatiekanalen in de gang. 
De bestaande radiotoren zullen 
gerecupereerd worden – mogelijk wel 
opnieuw geschilderd. 

Met deze uitgangspunten kan een 
natuurlijke en reversibele inrichting 
van de gewenste klaslokalen 
gerealiseerd worden. 



VAN PROJECT NAAR PROCES
Integrale duurzaamheid kan en 
zal gerealiseerd worden via een 
geïntegreerd ontwerpproces. Het 
zoeken naar de juiste interventies 
voor de gehele schoolcampus vergt 
een ontwerpattitude waarbij het 
regisseren van de beschikbare 
ruimte essentieel lijkt te zijn. De 
school kampt op meerdere plaatsen 
met overmaat. Deze zorgt voor een 
aanwezige ruimtelijke kwaliteit en 
organisatorische opportuniteiten 
maar is reduceert ook meermaals 
de leesbaarheid van de globale 
schoolinfrastructuur. Een optimaler 
gebruik van de beschikbare ruimte 
lijkt ons een belangrijk opdracht die 
sturend is voor toekomstige keuzes. 

CULTURELE DUURZAAMHEID
Het zoeken naar een evenwicht 
tussen de eeuwenlange stedelijke 
traditie enerzijds en de zeer snelle 
veranderingen waaraan de omgeving 
en de samenleving vandaag 
onderhevig zijn anderzijds, behoren 
tot de bekommernissen van de 
erfgoedzorg. Het vermogen van een 
samenleving om zich te herbronnen 
of te vernieuwen, door haar eigen 
culturele en sociale waarden uit 
te dragen en te ontwikkelen, kan 
immers afgelezen worden uit de 
wijze waarop die samenleving haar 
erfgoed behoudt en er haar toekomst 
op voortbouwt. Deze taak willen we 
graag met de school opnemen.

RENTMEESTER
Zoals in de inleiding gemeld zetten 
we in op de rentmeester als metafoor 
voor het beheer van de school. Het 
eerder krimpen dan verder uitbreiden 
in beschikbare infrastructuur lijkt 
ons een belangrijke uitdaging voor 
de school.  Daarom suggereren in 
het gepresenteerde plan volgende 
voorstellen 
- het terug gebruiken en herstellen 
van de hoofdinkom aan de zijde van 
de Vrijheid
- het voorgebouw maximaal 
optimaliseren voor schoolgebruik met 
inrichting van klasruimten 
- het afbreken van de garages en het 
magazijn - deze wordt verschoven 
naar een geschiktere locatie in de 
buurt van de huidige verschuiven 
naar betere gebouwen – hierdoor 
wordt ruimte gemaakt voor het 
organiseren van verkeerstromen 
- het afbreken van de bestaande 
fietsenstalling + het verplaatsen naar 
de kelder als herbestemming van 
zwembad
- het samenbrengen van het ‘wonen’ 
in de zuidelijke vleugel van het 
voorgebouw – om functionele en 
energetische redenen 
- het bewust pedagogisch inzetten 
van de eeuwfeestkapel – met een 
reversibele en budget realistische 
aanpak
- het beter ontsluiten of afstoten van 
aanwezige zwerflokalen 
- het mogelijke optimaliseren van de 
feestzaal internaat – dubbel gebruik 
als centrale refter met zicht op de 

centrale speelplaats en de Engelse 
tuin
- de ontspanningsruimte verplaatsen 
aansluitend bij het internaat 
- een integrale visie omtrent 
technieken voor heel de site met een 
zone specifieke aanpak 
-...

GEBRUIK EN VERBRUIK 
Een intelligent gebruik van 
de beschikbare ruimte zal 
ook logischerwijs leiden tot 
minder energieverbruik en 
onderhoudskosten. Hoe minder 
ruimte er nodig is voor de aanwezige 
behoeften, hoe duurzamer. Dit is een 
basis uitgangspunt dat ook gelijktijdig 
het energieverbruik zal terugdringen. 
Dit laatste is de belangrijkste 
doelstelling binnen onze visie op 
integrale duurzaamheid. 

THERMISCHE COMFORT
Door middel van een goed ontworpen 
verwarmingsinstallatie en weinig 
warmteverlies - en dit in combinatie 
met een goede luchtdichtheid – kan 
een aangenaam binnenklimaat en een 
algemene thermische behaaglijkheid 
gerealiseerd worden. Het inperken 
van het warmteverlies en een betere 
luchtdichtheid kan bekomen we aan 
de hand van een verbetering van de 
buitenschil op thermisch niveau. Dit 
gebeurt door het isoleren van het dak 
(bovenste niveau), het isoleren van de 
buitenwanden aan binnenzijde en het 
plaatsen van nieuw buitenschrijnwerk 
op de verdiepingen. De ingrepen 
hebben een grote impact op het 
warmteverlies. 
Vervanging buitenschrijnwerk + 
isoleren zoldervloer: daling van 50% 
Vervanging buitenschrijnwerk, 
isoleren zoldervloer en na-isoleren 
wanden: daling 65% 

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID 
We gaan uit van het principe van de 
‘trias energetica’ dat werkt volgens 
drie stappen.
Het beperken van de energievraag 
is het belangrijkste uitgangspunten 
in de technische visie voor het 
voorgebouw. Dit is mogelijk door 
een doorgedreven isolatieschil 
(isoleren van zolder en vervangen 
van buitenschrijnwerk) en het 
streven naar een compact gebouw 
(compactheid door reorganisatie van 
het gebruik). Op vlak van technische 
installaties wordt dit als volgt vertaald:
- verwarming : zonering van 
leidingentracé
- integratie van de nodige 
temperatuurvoelers om de 
beheersbaarheid te verbeteren 
- integratie van thermostaten en 
thermostaatkoppen op de bestaande 
radiatoren 
- sanitair warm water : ontkoppeling 
van systemen zodat ketels continu 
gebruikt moeten worden. 
- ventilatiesysteem wordt voorzien van 
een efficiënte warmteterugwinning 
(minimum 80%) waarbij warmte 
uit aangevoerde lucht maximaal 
gerecupereerd wordt
- ventilatie unit wordt voorzien van 
bypass op de warmtewisselaar in de 
zomer
- ventilatie unit zorgt voor 
energieverbruik : beperken door 
gebruik van efficiënte ventilatoren 
(SFP3 of beter)
Het maximaal toepassen van 
alternatieve energiebronnen is een 
tweede belangrijk uitgangspunt met 

als belangrijke factoren
- hergebruiken van regenwater 
voor spoeling van toiletten en 
urinoirs, dienstkranen : plaatsing 
regenwaterputten ter hoogte van 
centrale speelplaats en aansluiting 
urinoirs en toiletten. Hierdoor kan 
de besparing van watergebruik 
oplopen tot 60%. In combinatie met 
spaartoetsen en spaarkranen kan een 
extra besparing aan waterverbruik 
worden bekomen
- gebruik van milieuvriendelijke 
materialen met NIBE 
milieuclassificatie. 

TOEGANKELIJKHEID 
Ons ontwerpvoorstel wil voorzien 
in een integrale toegankelijkheid. 
Dit begint bij het leesbaar maken 
van de verschillende toegangen 
naar de campus. Het scheiden en 
gericht sturen van de verschillende 
verkeersstromen op de campus 
is essentieel voor het dagelijks 
functioneren van de campus. 
Dit voor al zijn gebruikers. Op 
verschillende plaatsen studeert het 
plan op het gebruikerscomfort van 
toegankelijkheid. Alle gebouwen, 
met in het bijzonder het voorgebouw, 
dient op een goede manier door 
elk individu gebruikt te kunnen 
worden, zonder beperkingen en 
zonder barrières. Een geïntegreerd 
hellend vlak in de nieuwe sokkel aan 
de hoofdtoegang, de integratie een 
nieuwe en moderne bezoekerslift, 
een plateaulift voor minder valide als 
toegang naar de centrale speelplaats, 
de maatvoering van circulatieruimten, 
enz vormen de basis voor een 
integrale toegankelijkheid van 
het voorgebouw. Samen met de 
opdrachtgever dienen specifieke 
keuzes verder uitgewerkt te worden 
in relatie met het beschikbare budget. 
Alle ingeregen dienen gericht te 
gebeuren binnen het kader van het 
beschermde gebouw. 

AKOESTIEK 
De gewenste oplossingen voor 
een verbeterd akoestiek in het 
voorgebouw wordt tevens op een 
integrale wijze benadert. Volgende 
integrale ontwerpuitgangspunten 
worden voorgesteld : 
-      het voorzien van voorzetbeglazing 
op het gelijkvloers in de 
representatieve ruimten
-      het voorzien van nieuw 
buitenschrijnwerk op de verdiepingen 
met dubbele beglazing (energetisch/
akoestisch/esthetisch)
-      het voorzien van nieuwe 
verlaagde plafonds met geïntegreerde 
technieken in de nieuwe 
circulatieruimten (verlichting, 

GLOBALE AANPAK DUURZAAMHEID

ventilatie, verwarmingsbuizen, 
enz…) (esthetisch / functioneel / 
brandwerend / akoestisch)
-      het voorzien van nieuwe 
tussenwanden met geïntegreerde 
bergkasten (esthetisch / functioneel / 
brandwerend / akoestisch)
-      het voorzien van isolatie 
op de zoldervloer en nieuw 
buitenschrijnwerk zorgt voor een 
verbeterde energieprestatie van meer 
dan 50%
-      het voorzien van een goed 
gedimensioneerd ventilatie 
systeem met akoestisch verbeterde 
ventilatieroosters 
-      ….

LUCHTKWALITEIT
Vanuit het oogpunt van een goede 
luchtkwaliteit en gezondheid wordt, 
als gevolg van het luchtdichter 
bouwen voldoende ventileren 
een absolute noodzaak. Vooral in 
klaslokalen, waar leerlingen vaak met 
velen een aantal uren achter elkaar 
vertoeven, werd in het verleden reeds 
aangetoond dat de luchtkwaliteit vaak 
te wensen overlaat.  Daarom wordt er 
een gebalanceerd ventilatiesysteem 
(systeem D) voorgesteld. Hierbij vindt 
er zowel mechanische luchttoevoer 
als -afvoer plaats. Om een optimale 
luchtkwaliteit te garanderen worden 
de VIPA normen als minimum 
gehanteerd met een minimale IDA 
klasse 2. De mogelijkheid om op 
een natuurlijke manier te ventileren 
door middel van een raam open 
te zetten, blijft uiteraard bestaan. 
Dit geeft de gebruikers een extra 
gevoel van comfort. De luchtkwaliteit 
blijft echter wel gegarandeerd, 
met of zonder opengaande ramen. 
Het nieuwe ventilatiesysteem zal 
geïntegreerd worden in de nieuwe 
circulatieruimten. 

BRANDVEILIGHEID
De ontwerpvoorstellen willen 
maximaal het voorbereidend 
werk uit het verleden uitvoeren. 
Het intensieve overleg met de 
brandweer in het recente verleden 
geven een duidelijk beeld op de 
noodzakelijke ingrepen. Aanvullende 
willen we het voorstel toevoegen 
om het voorgebouw verticaal in 
3 zones te compartimenteren; 
zuid- midden- en noordvleugel. 
Deze compartimentering dient op 
een gepaste manier geïntegreerd 
worden in het bestaande gebouw. 
Verder studiewerk en overleg zal 
deze integratie concretiseren. Het 
esthetisch integreren van alle nodige 
technische elementen is hierbij een 
belangrijk onderdeel van het verdere 
ontwerpwerk. 

METEN IS WETEN
Het hoeft geen betoog dat het 
correct regelen van een technische 
installatie een absolute voorwaarde 
is om een minimaal energieverbruik 
te genereren. Het snel aantonen/
opsporen en herstellen van 
disfuncties is een eerste vereiste 
om klachten te vermijden en draagt 
eveneens bij tot een gecontroleerd 
energieverbruik. Waar en wanneer 
verbruiken wij hoeveel energie, hoe 
gedraagt het gebouw zich thermisch 
en komt dit overeen met wat voorzien 
is. Hiervoor wordt de integratie 
van een gebouwbeheersysteem 
opgenomen in het ontwerpvoorstel. 



PLAN  VAN AANPAK

addendum masterplan - groei/krimpscenario
optimalisatiekaarten
relatie behoeften vs beschikbare ruimte
ruimte-regie

vernieuwen buitenschrijnwerk voorbouw exclusief gelijkvloers

inrichtingswerken voorbouw (integratie) midden + noordvleugel
(inclusief technische installaties)
inclusief voorzetbeglazing gelijkvloers
eventueel opsplitsbaar per niveau

inrichting eeuwfeestkapel
integratie studieruimte inclusief technische installatie

inrichting zuidvleugel
Jordaen / conciërgewoningen / ontspanningsruimte internaat
inclusief laad -en loszone keuken
inclusief technische installaties

inrichting fietsenberging - kelder lensgebouw
afbraak bestaande fietsenberging

(buiten)aanleg inkompoort zuid
inclusief uitbreiding Engelse tuin
inclusief inrichting voorzone voorbouw zijde De Vrijheid

dakrestauratiewerken kapel + voorbouw

gevelrestauratiewerken kapel + voorbouw

PROJECTORGANISATIE / 
TAAKVERDELING 
Om tegemoet te komen aan de 
talrijke beroepskwalificaties voor de 
belangrijke geheelopdracht i.v.m. het 
project bundelen we de krachten als 
multidisciplinair ontwerpteam. De 
leden van het ontwerpteam hebben 
hun sterke bewezen in gelijkaardige 
en complexe renovatieprojecten. 
Het ontwerpteam zal in functie 
van de fasering uitgebreid worden 
met ingenieur akoestiek en een 
bouwhistoricus. Het team beschikt 
aldus over alle kennis van zaken en 
ervaring voor alle disciplines van de 
studieopdracht m.b.t. het project 
Klein Seminarie te Hoogstraten. Met 
meer dan bekwame en gemotiveerde 
medewerkers wordt, naast de 
beroepskwalificaties in alle benodigde 
disciplines en bschikbaarheid, tegelijk 
ook de nodige capaciteit geboden om 
de studiefase van het project in de 
gewenste doorlooptijden uit te voeren. 

SAMENSTELLING EN 
ORGANISATIE VAN HET TEAM
Onze aanpak berust op de 
uitvoering van de opdracht door een 
multidisciplinair projectteam, onder 
leiding van de studiecoördinator. Deze 
vertegenwoordigt het ontwerpteam in 
de betrekkingen met de Opdrachtgever 
(= single point of contact) en is 
belast met de bewaking van planning 
en budget, de kwaliteitscontrole 
en met de algemene coördinatie, 
controle en administratie van alle 
studiedocumenten. We werken samen 
aan het architectonisch ontwerp. Al 
geruime tijd bestaat er een wederzijds 
vertrouwen en respect voor het 
werk van mekaar. We geloven in de 
meerwaarde die onze samenwerking 
voor dit project kan betekenen. We 
beschikken samen over de nodige 
ervaring inzake totale werfopvolging 
van dergelijke schaal projecten en zijn 
eveneens zeer goed vertrouwd met de 
Belgische context en wetgeving inzake 
overheidsopdrachten. 

VOORSTEL WIJZIGING 
DEELPROJECTEN / 
PROCESSTRUCTUUR. 
In relatie tot onze voorgestelde 

ontwerpuitgangspunten, en na 
een eerste lezing van de volledige 
projectdefinitie, willen we hierbij 
graag een aanvulling voorstellen op 
de afbakening van deelprojecten 
zoals voorzien in de projectdefinitie.  
Het basisuitgangspunt is dat via 
8 deelprojecten een onderscheid 
wordt gemaakt in enkele duidelijk 
afgebakende (kleine) werken/projecten, 
de inrichtingswerken van de voorbouw 
(midden en noordvleugel), en de 
restauratiewerken aan gevels en daken. 
Deelproject 0 / aanvullend 
studiewerk – addendum masterplat 
– optimalisatiekaarten ivm behoeften 
vs beschikbare ruimte – ruimteregie - 
krimpscenario
Deelproject 1 / vernieuwen van 
buitenschrijnwerk voorbouw – excl. 
te behouden buitenschrijnwerk 
gelijkvloers
Deelproject 2 / inrichtingswerken 
voorbouw – midden en noord vleugel 
– integrale inrichting – incl inrichting 
primaire ruimte – incl integratie 
klaslokalen en lerarenruimte – incl 
compartimentering – brandveiligheid 
– toegankelijkheid – akoestiek – incl 
vernieuwingen technische installatie(s) 
– uitvoering eventueel op te splitsen per 
verdieping(en)
Deelproject 3 / interieur inrichting 
eeuwfeestkapel – integratie 
studieruimte – nieuwe lessenaars / incl 
aanvullingen technische installatie 
(lokale verwarming en elektriciteit)
Deelproject 4 / inrichting zuidvleugel 
voorbouw – ontsluiting Jordaen 
– inrichting conciërgewoningen – 
ontspanningsruimte internaat – incl los 
en laadkade keuken – incl technische 
installaties
Deelproject 5 / inrichting nieuwe 
fietsenberging – herbestemming 
zwembad/kelder Lens gebouw – incl 
afbraak van bestaande fietsenberging 
– mogelijk incl  bouw van nieuwe 
fietsenberging grenzend aan 
stookruimte Lensgebouw 
Deelproject 6 / buitenaanleg nieuwe 
inkompoort thv straatzijde – incl 
uitbreiding Engelse tuin – incl 
inrichting publieke zone voor de 
voorbouw – incl toegankelijkheid 
hoofdingang 
Deelproject 7 / restauratiewerken dak – 

voorbouw en eeuwfeestkapel 
Deelproject 8 / restauratiewerken gevel 
– voorbouw en eeuwfeestkapel 

Bijgevoegd schema verduidelijkt de 
relaties tussen de nieuwe deelprojecten 
en de project/restauratiedefinitie.  

SAMENWERKING EN 
COMMUNICATIE MET DE 
OPDRACHTGEVER EN ANDERE 
PARTIJEN
In algemene termen omvat onze 
aanpak: 
- de ondersteuning van de 
opdrachtgever gedurende de 
verschillende projectfasen in: 
> het opzetten en bewaken van de 
projectorganisatie, incl. de begeleiding 
van (werf)vergaderingen;
>het opvolgen van de kwaliteit, de 
planningen het budget van het project;
>het contractbeheer;
- rapportering aan de opdrachtgever 
i.v.m. bovenstaande aspecten.

In samenspraak met de opdrachtgever 
zal bij de start van de opdracht een 
overlegstructuur, met het oog op een 
efficiënt projectverloop, afgesproken 
worden, samen met afspraken omtrent 
goedkeuring van documenten, te nemen 
beslissingen etc.. Voor de samenwerking 
met de verschillende betrokken 
studiebureaus wordt ook verwezen naar 
het deel mbt het projectteam. De aard 
en frequentie van de vergaderingen 
is afhankelijk van de te behandelen 
materie en de fase van het project. We 
onderscheiden : 
- stuurgroep vergaderingen (budget, 
planning, programma, fasering etc...)
- ontwerpgroep vergaderingen 
(onderwerpen betreffende het ontwerp 
– architectuur, technieken, etc)
- technische vergaderingen (overleg 
omtrent specifieke technische 
onderwerpen)
- coördinatievergaderingen (coördinatie 
ontwerp en uitvoering, bewaking van 
planning en budget)
- werfvergaderingen (opvolging van de 
vordering der werken – behandeling 
gebeurlijke wijzigingen en technische 
problemen bij uitvoering)

DOCUMENTENBEHEER
Teneinde de opvolging van 
de verschillende studie- en 
uitvoeringsdocumenten op een 
overzichtelijke, verzamelde en 
transparante wijze te laten gebeuren, 
kan worden overwogen om de 
verschillende documenten van de 
betrokken partijen ter beschikking 
te stellen op een interactief 
documentenbeheersysteem (tool 
via internet), waarin alle uitgegeven 
ontwerp- en uitvoeringsdocumenten 
worden op gelijst en hun historiek 
en status worden weergegeven. Een 
dergelijke tool heeft het voordeel dat 
alle documenten ten allen tijden dit 
voor alle partijen binnen het project–
en in uitvoeringsfase dus ook voor de 
aannemers– toegankelijk (via een login 
en paswoord) is en dit van op om het 
even welke plaats.

PLANNING / TIMING 
We menen dat het in deze fase erg 
moeilijk om een concrete planning voor 
te stellen. Dit in functie van de globale 
ontwerpkeuze die in overleg te maken 
zijn. Er zijn nog te veel onbekenden 
om het lineaire verloop van het globale 
project uit te zetten. We maken graag 
een opsomming van enkele belangrijke 
aandachtspunten die belangrijk zijn 
voor de planning: 
- rekening houdend met lange termijn 
van restauratiedossiers kan de opmaak 
van deze dossier best bij aanvang van 
de opdracht opgestart worden 
- enkele kleinere deelprojecten kunnen 
op korte termijn opgestart worden. Het 
voorstel tot verdeling deelprojecten 
voorziet in meerdere kleine afgeronde 
opdrachten 
- afbraak van bestaande fietsenberging 
en inrichting nieuwe fietsenberging in 
functie van opening nieuw gemeentelijk 
zwembad 
- definitieve oplossingen omtrent 
toegankelijkheid Voorbouw in functie 
van concrete informatie over nieuwe 
aanleg van de Vrijheid 
- meer inzicht in de interne planning 
zal de aanpak verfijnen ivm inrichting 
van midden en noordvleugel 
(deelproject 2) 
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RAMING PROJECTKOST

Zoals hierboven beschreven willen we graag in overleg met alle betrokkenen een 
gewijzigde fasering en deelprojecten uitwerken. In de bijgevoegde raming geven we onze 
visie op de deelprojecten C, D en F zoals opgenomen in de projectdefinitie.

We verkiezen in deze wedstrijdfase om reeds een aanzet tot een meer gedetailleerde 
raming op te bouwen. Dit vergroot de concrete voeling met de kostprijs van de uit te 
voeren werken. Het karakter van de context, en de aard van de werken, is te specifiek 
waardoor een raming op basis van m2-prijzen een te abstract beeld geeft op de 
toekomstige projectkost. In de toegevoegde raming worden de belangrijkste werken 
opgenomen. De raming voor de technische installaties is ondersteund door een 
gedetailleerde begroting opgemaakt door de ingenieur technieken. Deze werd door de 
compactheid van de wedstrijdbundel niet opgenomen. De raming dient gelezen te worden 
als een – werkdocument - daar deze nog zal beïnvloed worden door specifieke keuzes 
verderop in het ontwerpproces. 

TOELICHTING RAMING DEELPROJECT C 
De raming voor dit deelproject gaat uit van beperkte en gerichte ingrepen op het 
gelijkvloers. Algemene renovatiewerken worden voorzien in de middenvleugel. De 
noordvleugel wordt conform het masterplan ingericht als leraarsruimte. De hoofd 
toegang wordt ingericht als nieuwe ontvangstruimte van de scholencampus – op te nemen 
deelproject A. De verdiepingen worden maximaal ingericht als nieuwe klaslokalen. Dit 
met uitzondering van de 3e verdieping waar de noordvleugel wordt ingericht worden als 
refter, duidelijk gescheiden van de klaslokalen. De huidige inrichting van de klaslokalen 
op verdieping +1 in de noordvleugel worden behouden. De raming van de technische 
installatie gaat uit van een aanpassing in functie van de nieuwe compartimentering. 
De huidige installatie wordt niet in zijn geheel vervangen maar eerder aangepast. 
In functie van een beperking van het energieverbruik worden frequentie gestuurde 
pompen en thermostaatkranen op de bestaande radiatoren voorzien. Voor verluchting 
wordt er daarentegen wel uitgegaan van een geheel nieuwe installatie met automatische 
regeling en integratie van een nieuw gebouwbeheersysteem. Ook de vernieuwing van de 
elektrische installatie, inclusief nieuwe verlichtingsarmaturen met daglichtregeling, en 
branddetectiesystemen zijn opgenomen.  

We concluderen dat het voorziene budget voor deelproject mogelijk niet toereikend is. 
Afhankelijk van verdere ontwerpkeuzes en ambitieniveau menen we dat het aangeraden 
is om het voorziene budget uit te breiden met ongeveer 600.000 euro BTW excl. We 
merken echter op dat een deel van het programma van deelproject D wordt opgenomen 
in deelproject C – volgens onze voorgestelde inrichting. Dit betreft het programma van 
centrale onthaal, ruimte voor zorgleerkrachten – graadcoördinatoren en gon begeleiding. 

TOELICHTING RAMING DEELPROJECT D 
De keuzes die we voorstellen omtrent de invulling van de zuidelijke vleugel van de 
voorbouw beïnvloed onze analyse van de raming voor dit deelproject. Op het gelijkvloers 
en verdieping +1 voorzien we om de beschikbare ruimte maximaal in te richten als 
conciërge woning. Dit kan met een minimum aan middelen gerealiseerd worden. De 
Jordaan wordt bereikbaar gemaakt voor intern en extern gebruik. De keuken behouden 
en voorzien van een nieuwe los- en laadkade. Op de 2e verdieping wordt een mogelijke 
verhuis van de conciërge–internaat voorgesteld en een open speelruimte aangrenzend 
het internaat. De bestaande fietsenberging op het gelijkvloers wordt weggenomen met 
een nieuwe inrichting van de buitenaanleg en afsluiting / poort. Binnen de algemeen 
gepresenteerde visie stellen we voor om het bestaande zwembad in te richten als 
fietsenberging die via een nieuwe helling kan bereikbaar gemaakt worden. Dit met zicht 
op de realisatie van een nieuw gemeentelijk zwembad.

We concluderen dat door de voorgestelde keuzes - omtrent het gebruik van de 
beschikbare ruimte – het voorziene budget voor deelproject D kan gereduceerd worden. 
Dit met ongeveer 250.000 euro BTWex. 

TOELICHTING RAMING DEELPROJECT F
In deelproject F volgen we maximaal de vooropgestelde werken. Het dak van de 
eeuwfeestkapel wordt integraal vernieuwd in onze kostenraming. Uit een eerste visuele 
inspectie menen we dat de restauratiewerken van de gevels en het buitenschrijnwerk 
mogelijk kunnen gereduceerd worden. In de voorgestelde raming hebben we voorlopig 
enkel lokale herstellingswerken en waterdichtingswerken opgenomen. Een grondige 
aanpak van de gevels lijkt ons een werk dat op middellange termijn kan uitgevoerd. Uit 
verder overleg moet blijken of dit voorstel op draagvlak kan rekenen. In het interieur 
voorzien we een globaal budget voor herstellingswerken. Meer specifiek worden de 8 
nieuwe – lessenaars – geïntegreerd die als studieruimte kunnen gebruikt worden. In 
functie van de aanzet tot dubbel gebruik van de kapel wordt ook ingezet op enkele 
uitbreidingen van de technische installatie – in het bijzonder een verbinding met het 
nieuwe gebouwenbeheersysteem in de voorbouw. 

We concluderen – voorlopig - dat door de voorgestelde keuzes - het voorziene budget 
voor deelproject F kan gereduceerd worden. Dit met ongeveer 130.000 euro BTWex. 

CONCLUSIE
We concluderen dat het totaal van het vooropgestelde budget voor deelprojecten C, 
D en F mogelijk licht opgetrokken dient te worden. Volgens deze eerste berekeningen 
met ongeveer 200.000 euro BTWex. Verder onderzoek en gezamenlijke keuzes in het 
ontwerpproces zullen deze vaststelling ondersteunen of tegenspreken. 

KOSTENBEHEERSING
We menen dat de strategie voor de kostenbeheersing zeer specifiek is in relatie tot de 
gestelde opdracht. De basis start in de ontwerpattitude en visie op de opdracht. Bij de 
actualisatie van het masterplan lijkt het ons essentieel om een zo optimaal mogelijk 
ruimtegebruik na te streven. Hierbij dient eerder gestreefd te worden naar krimp dan 
uitbreiding van de beschikbare ruimte. 

Tijdens het ganse ontwerpproces is een bewustzijn noodzakelijk over de impact van 
gemaakte keuzes op de globale kostprijs. We zullen hiervoor als ontwerpteam het 
gehele ontwerpproces flankeren met een gedetailleerde kostenraming – waarin elke 
ontwerpkeuze kan doorgerekend worden. Hierbij dient zorgvuldig bepaalt te worden wat 
noodzakelijk is om toe te voegen aan de bestaande situatie met zicht op het gewenste 
eindresultaat en ambitie. Door een gedetailleerde raming van bij de start van het 
ontwerpproces kunnen dus de invloed van ontwerpkeuzes continue gestuurd worden. 
Het inbouwen van marges - die afgebouwd worden richting het uitvoeringsdossier – is 
hierbij een basis uitgangspunt. Verder is een doorgedreven inzicht in de betrokken 
subsidies sturend. Dit in relatie tot de eigen financiële inbreng van de school. Hierbij 
dient het meeste optimale pad voor de school bestudeerd en gevolgd worden. De kwaliteit 
en volledigheid van het definitieve uitvoeringsplan zal doorslaggevend zijn voor de 
kostenbeheersing tijdens de uitvoeringsfase. Dit is een duidelijke verantwoordelijkheid 
van het ontwerpteam. In uitvoeringsfase zullen verrekeningsvoorstellen kritisch 
geëvalueerd worden in overleg met de opdrachtgevers. 

eenh hoev eenheidsprijs subtotaal
DEELPROJECT C
INVULLING NOORDELIJKE EN MIDDEN VLEUGEL VOORGEBOUW

algemeen uitgangspunt +/- 300 euro/m2
werfinrichting / veiligheid / plaatsbeschrijving SOG 1 80.000,00€      80.000,00€        

afbraak afbraak bestaande chambretten op 3e verdieping SOG 1 40.000,00€      40.000,00€        
diverse beperkte afbraakwerken  (binnenwanden, bestaand sanitair, enz…) SOG 1 20.000,00€      20.000,00€        

middenvleugel 0 alg renovatiewerken (schilderwerken, beperkt herstel interieurelementen,...) m2 481,00 70,00€              33.670,00€        
inrichting vergaderruimte + voorzien van schacht m2 75,00 300,00€            22.500,00€        
aanpassing toegang met plateaulift (incl voorzien van liftput) SOG 1 15.000,00€      15.000,00€        

middenvleugel +1 alg renovatiewerken (schilderwerken, beperkt herstel interieurelementen,...) m2 481,00 50,00€              24.050,00€        
nieuwe tussenwanden met geïntegreerde kasten en toegangsdeuren klassen m2 261,80 400,00€            104.720,00€      
nieuwe lambrisering met geïntegreerde verwarming m2 81,60 70,00€              5.712,00€          
nieuwe tussenwanden tussen klassen m2 138,60 65,00€              9.009,00€          

middenvleugel +2 alg renovatiewerken (schilderwerken, beperkt herstel interieurelementen,...) m2 481,00 50,00€              24.050,00€        
nieuwe tussenwanden met geïntegreerde kasten en toegangsdeuren klassen m2 261,80 400,00€            104.720,00€      
nieuwe lambrisering met geïntegreerde verwarming m2 81,60 80,00€              6.528,00€          
nieuwe tussenwanden tussen klassen m2 138,60 65,00€              9.009,00€          
inrichting sanitaire ruimte m2 55,00 500,00€            27.500,00€        

middenvleugel +3 alg renovatiewerken (schilderwerken, beperkt herstel interieurelementen,...) m2 481,00 100,00€            48.100,00€        
nieuwe tussenwanden met geïntegreerde kasten en toegangsdeuren klassen m2 261,80 400,00€            104.720,00€      
nieuwe lambrisering met geïntegreerde verwarming m2 81,60 80,00€              6.528,00€          
nieuwe tussenwanden tussen klassen m2 138,60 65,00€              9.009,00€          

noordvleugel 0 alg renovatiewerken zone adminstr (beperkt herstel interieurelem,...) m2 296,00 50,00€              14.800,00€        
inrichting leraarskamer + duplex m2 360,00 400,00€            144.000,00€      
nieuwe inkombalie SOG 1 12.000,00€      12.000,00€        

noordvleugel +1 alg renovatiewerken (schilderwerken, beperkt herstel interieurelementen,...) m2 670,00 40,00€              26.800,00€        
noordvleugel +2 alg renovatiewerken (schilderwerken, beperkt herstel interieurelementen,...) m2 670,00 40,00€              26.800,00€        

nieuwe tussenwanden met geïntegreerde kasten en toegangsdeuren klassen m2 61,60 400,00€            24.640,00€        
nieuwe lambrisering met geïntegreerde verwarming m2 48,00 80,00€              3.840,00€          
nieuwe tussenwanden tussen klassen m2 46,20 65,00€              3.003,00€          

noordvleugel +3 alg renovatiewerken (schilderwerken, beperkt herstel interieurelementen,...) m2 670,00 90,00€              60.300,00€        
nieuwe lambrisering met geïntegreerde verwarming m2 103,20 80,00€              8.256,00€          

technieken uitgangspunt +/- 250 euro/m2
afbraak bestaande technieken SOG 1 35.000,00€      35.000,00€        
werfinrichting technieken SOG 1 80.000,00€      80.000,00€        
elektriciteit SOG 1 357.400,00€    357.400,00€      
verwarming / ventilatie SOG 1 392.000,00€    392.000,00€      
sanitair SOG 1 33.000,00€      33.000,00€        
lift SOG 1 -€                  -€                    
akoestiek (geïntegreerd) PM
diversen 100.000,00€      

SUBTOTAAL DEELPROJECT C 2.016.664,00€   
raming masterplan aNNo 1.422.000,00€   
verschil aNNo vs raming (594.664,00)€     

DEELPROJECT D
INVULLING ZUIDELIJKE VLEUGEL VOORGEBOUW + BUITENZONE SCHOOLPOORT

algemeen werfinrichting / veiligheid / plaatsbeschrijving SOG 1 50.000,00€      50.000,00€        
afbraak terug opmaken oorspronkelijke binnenkoer + sanitaire zone SOG 1 35.000,00€      35.000,00€        

beperkte afbraakwerken (binnenwanden, deuren, bestaand sanitair, enz…) SOG 1 10.000,00€      10.000,00€        
zuidvleugel 0 alg renovatiewerken Jordaan (schilderwerken, beperkt herstel interieurelem,...) m2 127,00 150,00€            19.050,00€        

inrichting sanitaire ruimte / kitchenette Jordaan m2 32,00 400,00€            12.800,00€        
verbouwing conciërgewoning 1 (schilderwerken, plaatsen trap, keuken,...) m2 133,00 500,00€            66.500,00€        

zuidvleugel +1 alg renovatiewerken (schilderwerken, beperkt herstel interieurelementen, m2 362,00 300,00€            108.600,00€      
inrichting studio,...)

zuidvleugel +2 alg renovatiewerken (schilderwerken, beperkt herstel interieurelementen, m2 362,00 300,00€            108.600,00€      
inrichting appartement,...)

technieken uitgangspunt +/- 125 euro/m2
afbraak bestaande technieken SOG 1 30.000,00€      30.000,00€        
elektriciteit SOG 1 52.700,00€      52.700,00€        
verwarming / ventilatie SOG 1 120.300,00€    120.300,00€      
sanitair SOG 1 29.300,00€      29.300,00€        
lift SOG 1 -€                  -€                    
akoestiek (geïntegreerd) PM
brandbeveiliging (geïntegreerd) PM

afbraak fiestenstalling Vrijheid, opnemen bestaande buiteninrichting,… SOG 1 30.000,00€      30.000,00€        
fietsenberging nieuwe fietsenberging in kelder - renovatiekost +nieuwbouw  inrit m2 160 500,00€            80.000,00€        

voorzone inrichting buitenaanleg voorzone m2 1.020,00 150,00€            153.000,00€      
herinrichting padenstructuur / wegenissen tussen Engels park/school m2 913,00 200,00€            182.600,00€      
nieuwe schoolafsluting met geïntegreerde poort, luifel en zitbank m 42,00 2.500,00€         105.000,00€      
inrichting buitenaanleg voorzone / straat m2 664,00 60,00€              39.840,00€        
diversen 50.000,00€        

SUBTOTAAL DEELPROJECT D 1.283.290,00€   
raming masterplan aNNo 1.534.000,00€   
verschil aNNo vs raming 250.710,00€      

DEELPROJECT F
HERBESTEMMING EEUWFEESTKAPEL 

algemeen werfinrichting / veiligheid / plaatsbeschrijving SOG 1 40.000,00€      40.000,00€        
exterieur vernieuwen van dakbedekking met natuurleien en herstel bebording m2 1.789,62 160,00€            286.339,20€      

houtherstel dakconstructie SOG 1 40.000,00€      40.000,00€        
vernieuwe plat dak m2 210,00 120,00€            25.200,00€        
beperkte gevelrestauratie (plaatselijk herstel van metselwerk, natuursteen,...) m2 1.742,14 50,00€              87.107,00€        
beperkte restauratie buitenschrijnwerk SOG 1 40.000,00€      40.000,00€        

interieur beperkte interieurrestauratie (beperkte herstellingswerken, schilderwerken,…) m2 950,00 200,00€            190.000,00€      
losse inrichting (nieuwe losse studiemeubels,…) st 8 6.000,00€         48.000,00€        

technieken uitgangspunt +/- 50 euro/m2
elektriciteit SOG 1 30.800,00€      30.800,00€        
verwarming / ventilatie SOG 1 21.000,00€      21.000,00€        
brandbestrijdingsmiddelen SOG 1 2.000,00€         2.000,00€          
verbetering akoestiek SOG 1 30.000,00€      30.000,00€        
diversen 50.000,00€        

SUBTOTAAL DEELPROJECT F 890.446,20€      
raming masterplan aNNo 1.025.000,00€   
verschil aNNo vs raming 134.553,80€      

TOTAAL RAMING DEELPROJECTEN C+D+F - BTWe 4.190.400,20€   
totaal raming masterplan aNNo - BTWex 3.981.000,00€   
totaal verschil aNNO vs raming - BTWex (209.400,20)€     






