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Locatie 1
uitbreiding sporthal

Locatie 2
renovatie gebouw B, auditorium  en studentenplein

Locatie 3
nieuwbouw SOAG gebouw

Tussen 1948 en 1969 werd de ringvaart rond Gent gegraven. Gron-
den daarvan werden op de site Schoonmeersen gebruikt om het 
gebied op te hogen. Deze gronden werden na ophoging verworven 
door het Gemeenschapsonderwijs. In die tijd organiseerde het Ge-
meenschapsonderwijs (Rijksonderwijs) ook hoger onderwijs. Deze 
infrastructuren huisvesten in het begin twee afzonderlijk functioner-
ende hogescholen. Dit waren het Hoger Rijksinstituut voor Chemie 
en Voedingsindustrieën en het Hoger Rijksinstituut voor Landbouwin-
dustrieën en het Hoger Rijksinstituut voor Textiel en Kunststoffen.

In 1974 werd de tijd rijp geacht om eigen infrastructuur op te richten. 
Gefaseerd over een periode van 6 jaar (1ste fase: 1974; 2de fase: 
1976 en 3de fase: 1980) werd het CTL gebouw (het huidige gebouw 
C) opgericht. Enkele jaren nadien, in 1976 startte de bouw van het 
huidige gebouw B. 

1977 ontstaat een samenvoeging van bovenstaande afzonderlijke 
onderwijsinstellingen tot de Industriële Hogeschool van het Rijk CTL. 
Dit betekent een nieuwe stap in de evolutie van de campus. 1977 be-
gon de bouw voor een nieuw practicumgebouw, het huidige gebouw 
P. Dit gebouw werd gefinaliseerd in 1981.
Voor de Rijksnormaalschool (opleidingen voor kleuterleider, leraar 
lager onderwijs en regent) specifiek voor het regentaat Lichamelijke 
Opvoeding, werd bijna tien jaar na het finaliseren van gebouw P, de 
sporthal verwezenlijkt.

Begin academiejaar 1995-1996 ontstond een nieuwe pagina in het 
geschiedenisboek van de hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen. 
Met de start van dit academiejaar ging een grote fusieoperatie door. 
Onder meer de Industriële Hogeschool van het Rijk BME, de Indus-
triële Hogeschool van het Rijk CTL en de Rijksnormaalschool, allen 
voorheen van het Gemeenschapsonderwijs, werden opgenomen in 
de Hogeschool Gent. De Hogeschool Gent is één van de Vlaamse 
autonome hogescholen. Bij deze operatie werd de Hogeschool 
Gent ook eigenaar van de gronden en de gebouwen op de campus 
Schoonmeersen.

Een laatste belangrijke stap binnen de ontwikkeling van de campus 
ontstond deze eeuw. Met de realisatie van het nieuwe gebouw D 
realiseerde de Hogeschool een open source centrum die de campus 
Schoonmeersen een nieuwe centrale draaischijf bezorgde.-
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doelen zijn:

uitstraling
leesbaarheid
heldere toegankelijkheid
centrale plekken
samenhang
identiteit
herkenbaarheid
eenheid
sfeer
leefbaarheid
helder in opzet
open en transparant
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visie
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concept
1
zichtbaarheid

zichtbaarheid van de campus vanuit de omgeving

zichtbaarheid van de campus door tonen van het 
programma

op belangrijke punten programma laten zien, dat 
duidelijk gerelateerd is aan de Hoogeschool Gent

geen kantoorfunctie, maar specifieke, hogeschool 
gerelateerde functies zoals bijvoorbeeld een audito-
rium.

‘koppen’ van de campus versterken, en het schakel-
punt tussen noord en zuid markeren

heldere functies, die als ‘baken’ werken

2
verweven

het verweven van Schoonmeersen 1 en Schoon-
meersen 2 met elkaar tot een campus

een campus met een uitstraling creëren

looplijnen vanuit noord en zuid komen samen op het 
studentenplein, het nieuwe centrale plein.

‘alle’ hoofdlijnen takken aan op dit centrale plein

het plein is uitnodigend met een hoge verblijfskwaliteit

3
opwaarderen

opwaarderen van bestaande situaties door het      
toevoegen van nieuw, representatief programma.

achterzijden tot ‘entrees’ omvormen, en gebruik 
maken van de natuurlijke ligging

transparantie toevoegen, doorzicht creëren

uitnodigende uitstraling met heldere functies 
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2
verweven

Hoe kun je op een campus, die duidelijk in twee delen 
uit elkaar valt, een centrale plek creëren.
Hoe verweef je het Noorden met het Zuiden? Het 
deel van Schoonmeersen 1 met het deel van Schoon-
meersen 2 tot een campus?
Hoe kunnen al de verschillende ontsluitingen nu en 
de in de toekomst geplande wegen centraal bij elkaar 
komen en een levendig ‘hart’ met verblijfskwaliteit 
creëren?
Het gevraagde studentenplein speelt hier een zeer 
belangrijke rol in. Ook denken wij dat het plein juist 
deze rol moet vervullen. Het moet niet terughoudend 
aan de achterkant van gebouw B gepositioneerd zijn.

Het studentenplein, samen met de renovatie van 
gebouw B moet de samenhang tussen Noord en Zuid 
creëren: 

Eén campus met één uitstraling!

De looplijnen vanuit noord en zuid komen samen op 
het studentenplein: Het nieuwe centrale plein.

‘Alle’ hoofdlijnen takken aan op het centrale plein, 
zoals een groot deel van de verschillende functies, die 
hier een vervolg vinden.

De bestrating en het meubilair van het plein reageren 
op de functies.
Door het verplaatsen van het auditorium wordt het 
plein transparanter in de ontsluiting, centraal in de lig-
ging en helder qua opzet. Een noord- zuidverbinding 
is mogelijk geworden.

Een baken, de lichtmast geeft identiteit van ver af. Het 
plein is uitnodigend met een hoge verblijfskwaliteit.

1
zichtbaarheid 

Voor de toekomst van de campus is het van belang 
dat de campus zich ook naar buiten toe presenteert 
en voor iedereen ervaarbaar wordt.
Nu liggen de gebouwen vrij verscholen achter 
(woon-) bebouwing, dichte groenzones, en / of 
creëren geen samenhang met elkaar en hebben 
soms een onduidelijke entreesituatie.

De zichtbaarheid vanaf de omgeving is van 
groot belang voor de toekomstige identiteit en 
uitstraling van de Hogeschool Gent campus 
Schoonmeersen.

Alleen op een aantal plekken is de Hogeschool 
vanuit de omgeving ervaarbaar. Bij het station Sint-
Pieters, aan de Voskenslaan (aan de zuidpunt) en 
vanaf de ringweg R4 bij gebouw B. DIt zijn ook de 
locaties die onderdeel van deze uitvraag zijn.

Wij denken dat het programma, dat door iedereen 
met een Hogeschool wordt geassocieerd een belan-
rijke rol kan spelen om deze punten nog verder te 
versterken.
Dat de gebouwen helder in opzet moeten zijn, 
transparant mbt. hun functie en juist laten zien waar 
zij voor staan.
Geen kantoorfuncties, maar specifieke functies zo-
als bijvoorbeeld een auditorium bepalen de gevel 
van de bijzondere.

De ‘koppen’ van de campus versterken, en het  
schakelpunt tussen noord en zuid markeren met 
een baken dat van ver gezien wordt.

De Hogeschool Gent Campus Schoonmeersen is 
geen sportfaculteit. Sport is onderdeel van het aan-
bod maar niet bepalend. Daarom stellen wij voor om 
juist bij de entree naar de campus vanuit het noor-
den niet alleen met sport gerelateerd programma te 
werven maar juist meer van de campus zelf te laten 
zien. En zo het auditorium uit gebouw B naar deze 
plek (zichtbaar/ ervaarbaar/ wervend/ aantrekkend 
ook voor niet studenten) te positioneren.
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concept
3
opwaarderen

Door het plaatsen van programma onderdelen (zo-
als het auditorium in gebouw B naar de plek van de 
sporthal) kunnen andere locaties opgewaardeerd 
worden. 
Zo ontstaat een groter volume, dat efficienter ge-
bruikt en gebouwd kan worden.
Door het samenvoegen van programmaonderdelen 
is een grotere flexibiliteit mogelijk.

Op de noordelijke toegang naar de campus ontstaat 
zo een ‘trekker’, die van ver af te zien is. Voor-      
bijreizigers in de trein zien dit gebouw langstrekken.

Ook door het toevoegen van een programma 
onderdeel - een auditorium - wordt duidelijk met 
voorbijgangers gecommuniceerd dat het gebouw bij 
de Hogeschool Gent hoort, waar verschillende vak-
gebieden worden aangeboden en niet alleen sport.

De Hogeschool Gent creeert hier een duidelijk 
gezicht aan de noordzijde van de Campus.

Door de transparantie en het creëren van doorzich-
ten, zijn de functies helder afleesbaar.

Een uitnodigende uitstraling met  heldere functies.

Ook bij het te bouwen volume aan de zuidzijde, zijn 
de auditoria het beeldbepalende element.

Werven met waar je voor staat. Duidelijk communi-
ceren waar de inhoud aan gerelateerd is!

Het plein als schakel gebruiken tussen noord en 
zuid, met een duidelijk verbindend karakter.

= Hogeschool

4
duurzaamheid

De realisatie van de uitbreidingen op de campus 
Schoolmeersen betekent voor de Hogeschool Gent 
een aanzienlijke investering. Het is dan ook normaal 
dat deze investering een duurzaam karakter heeft en 
‘lang kan meegaan’.

Duurzaamheid is echter een breed begrip met vele 
mogelijk invalshoeken en klemtonen. 

Duurzaam bouwen vereist dus een evenwicht tussen 
die verschillende aspecten waarbij de optimalisatie 
van één aspect niet ten koste van de andere mag 
gaan. Om dit resultaat te bereiken onderscheiden wij 
een aantal thema’s die gehanteerd worden om de 
verschillende aspecten van duurzaamheid te explici-
teren en in een multidisciplinaire benadering op elkaar 
af te stemmen. 

Deze thema’s en de bijhorende aandachtspunten wor-
den voor elk project telkens opnieuw als uitgangspunt 
voor de duurzaamheidsbenadering gehanteerd en 
omgezet in concrete maatregelen die in het ontwerp 
worden geïntegreerd.

Ambitieniveau - duurzaam onderwijs

Duurzame zorg voor de plek en de omgeving

Functionele duurzaamheid

Materiële duurzaamheid

Procedurele duurzaamheid - procesbereidheid

Techniek i.f.v. duurzame omgang met energie en 
grondstoffen

Algemeen kader opbouw technische installaties - 
energievisie > trias energetica
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Integrale aanpak duurzaamheid

Ambitieniveau – duurzaam onderwijs.

Een duurzame ontwikkeling in ‘enge’ zin is vooral 
functioneel, energiezuinig, milieuvriendelijk, flexibel 
en aanpasbaar naar de toekomst. In de optiek van 
‘duurzaam onderwijs’ willen wij echter verder gaan 
en eveneens de sociaal-maatschappelijke kwaliteiten 
(pedagogisch project -> ‘lerende omgeving’) en de 
bevordering van de gezondheid en/of zelfredzaam-
heid (‘helende omgeving’) mee integreren.
Duurzaam ontwikkelen gaat dus niet enkel om        
energievriendelijkheid en de beheersing van kosten. 
Duurzaam ontwikkelen is het creëren van een omge-
ving met zo weinig mogelijk impact op het milieu voor 
onze generatie en de generaties na ons. Duurzaam 
ontwikkelen gaat over de relatie van de mens en 
zijn omgeving. In het geval van de campus Schoon-
meersen de studenten, de docenten en de medewer- 
kers van de hogeschool, de bezoekers, de gebruikers 
in het kader van een ‘brede school’ concept én de 
omwonenden. Voor allen is het doel om een gezond, 
veilig en aantrekkelijk leer- en leefklimaat te creëren 
met schone lucht, veel licht en een aangenaam com-
fort tijdens warme en koude dagen. 

Duurzaam onderwijs: de studenten en de docenten 
staan centraal.

Gezondheid is voor een gebouw waarin mensen 
dagelijks leven en verblijven ogenschijnlijk een voor 
de hand liggend thema. Het toepassen van ge-
bruikersonvriendelijke maatregelen kan echter de 
duurzaamheid van een gebouw schaden én de ge-
zondheid van de gebruiker. Het kiezen van bepaalde 
duurzaamheidsmaatregelen moet het comfort en de 
kwaliteit van een gebouw verbeteren en niet ver-
slechteren. De kwaliteit van het binnenklimaat is van 
grote invloed op de tevredenheid van de gebruikers.

In de eerste plaats slaat dit op de ‘meetbare’ kwali-
teiten van het binnenklimaat.
- Daglichttoetreding maximaliseren, zowel voor de ver-
blijfsruimten als voor de circulatie- en dienstruimten.
- Thermisch comfort door een goede isolatie van de 
gebouwschil en het gebruik van lage-temperatuursys-
temen.
- Luchtkwaliteit door een aangepast ventilatiesysteem 
en het vermijden van materialen met emissie van 
vluchtige organische verbindingen.

- Geluid door een bestudeerde akoestiek in de ruimten 
en het tegengaan van geluidsoverlast door een door-
dachte inplanting van de verschillende functies. 

Een ‘lerende omgeving’ moet echter meer bieden. De 
campus Schoonmeersen moet een thuisgevoel geven 
zodat de gebruikers er zich mee kunnen identificeren. 
Het draait om de beleving, het creëren van een stuk 
(h)erkenning en eigen identiteit, een plek waar ze  
zich geborgen en gestimuleerd voelen. Dit kan door 
weloverwogen elementen in en rondom de campus 
Schoonmeersen toe te voegen.

- Het creëren van overzicht, leesbaarheid en structuur 
zodat de gebruikers het gevoel hebben dat ze hun 
omgeving voldoende kunnen controleren. 
- Het aanbieden van gemeenschappelijke ruimtes  
waarin sociale interactie wordt aangemoedigd. 
- Het aanbieden van omgevingsstimuli (voor verschil-
lende zintuigen!) die de gebruikers positief prikkelen:
daglicht en uitzicht op de (groene) buitenwereld, de 
‘eigen’ buitenruimten, de centrale gemeenschappelijke 
ruimten met hun oriëntatie naar het leven op de inkom-
zones, de groene en bereikbare omgeving met haar 
geuren, kleuren en geluid. 

Studenten worden rustiger en meer ontspannen in een 
dergelijke omgeving. Daardoor is het ook voor de do-
centen en medewerkers van de Hogeschool een stuk 
prettiger werken. Binnen een beter aangepaste omge-
ving voor de studenten kunnen ook de docenten meer 
gemotiveerd en ontspannen werken, wat de kwaliteit 
van het onderwijs ten goede komt.

Het conceptvoorstel heeft daarom ook expliciet aan-
dacht voor de kwaliteit van de campus Schoonmeersen 
als werkplek voor de docenten en medewerkers.
- Door een goede en efficiënte logistiek in het gebouw: 
de ondersteunende ruimtes voor het personeel zijn lo-
gisch en efficiënt gepositioneerd. De looplijnen zijn kort 
en de voorzieningen zijn centraal en goed bereikbaar 
opgezet. De overzichtelijkheid en de ruime daglicht-
toetreding komt ook het werkcomfort van de docenten 
en medewerkers ten goede. De medewerkers beschik-
ken over werk- en dienstruimtes die bijna allemaal van 
rechtstreeks daglicht genieten. Ook de logistiek op het 
terrein is logisch en efficiënt georganiseerd met een 
scheiding van de logistieke verkeersstromen.

Duurzame zorg voor de plek en de omgeving

De inplanting van een omvangrijk programma op een 
site impliceert ook de verantwoordelijkheid om zorg-
zaam om te gaan met de kwaliteiten van de plek. De 
reeds toegelichte ontwikkeling van de site maximali-
seert de aanwezige kwaliteit en potenties ten volle. 
Een integrale duurzame ontwikkeling probeert altijd bij 
te dragen tot natuurbehoud of -herstel.

- De inplanting van de nieuwe bouwvolumes voor de 
sporthal en het SOAG-gebouw speelt in op een goede 
oriëntatie voor de bouwvolumes en stelt de campus 
Schoonmeersen aanwezig in het stedelijk landschap 
van Gent.
- Het voorstel voor het centrale studentenplein creëert 
een pleinsequens in de luwte. Dit schept telkens een 
eigen getemperd microklimaat dat de verblijfs- en ge-
bruiksmogelijkheden van deze plaatsen ondersteunt.

- De aanwezige groenstructuur op de plek wordt 
maximaal behouden en gevaloriseerd. De bijkomende 
aanplantingen worden voorzien van inheems groen 
met soorten die typisch zijn voor de streek, zowel qua 
plantenkeuze als de toepassing ervan.  Dergelijke 
keuze bevordert de biodiversiteit en de ecologische 
kwaliteit van de site. Autochtoon groen trekt immers 
meer vogels, insecten en vlinders aan dan uitheemse 
beplanting. Hierdoor kunnen de gebruikers van de 
campus meer van de natuur genieten als ze buiten 
zijn of uit het raam kijken. Door de organisatie van de 
site kunnen ook de omwonenden mee genieten.

- De waterhuishouding op het terrein gaat uit van 
een zo minimaal mogelijke verstoring van de be-           
staande waterbalans. Verhardingen worden maximaal 
in doorlatende materialen voorzien. Het opgevangen 
regenwater wordt hetzij hergebruikt, hetzij via infiltratie 
geloosd. 

- Vervuiling van de plek en de omgeving zal maxi-
maal worden vermeden. In eerste instantie heeft 
dit betrekking op de bouwfase met als uitdaging de 
milieu-impact van en op de bouwplaats te beperken.  
Een in het bestek opgelegde beheerste uitvoer-
ing van de sloop van de bestaande gebouwen met 
oordeelkundige scheiding van het bouwafval om 
maximaal hergebruik mogelijk te maken, het aan de 
aannemer opleggen van een goede werforganisatie 
en afvalmanagement met aandacht voor de beper-  

king en behandeling van bouwafval, het maximaal 
toepassen van geprefabriceerde producten zodat er 
minder bouwafval op de bouwplaats wordt gecreëerd, 
het beperken van de uitvoeringstermijn met overeen-
stemmende beperking van de periode van hinder zijn 
maatregelen die in dit opzicht kunnen worden ingezet.
In een tweede instantie heeft dit betrekking op de 
exploitatiefase waarin door de uitbating van de cam-
pus vervuiling van de omgeving kan optreden. Door 
een lokale zuivering van het huishoudelijk afvalwater 
(optie) kan de uitstroom van vervuild water vanuit de 
site maximaal worden beperkt.  Een oordeelkundige 
keuze van gebruikte stoffen kan het milieu-impact in 
geval van calamiteiten sterk beperken. 
In laatste instantie heeft dit betrekking op de ‘eind-
fase’ van de campus waarin hij wordt aangepast of 
gesloopt. Ook hier kan een oordeelkundige opbouw 
(maximale toepassing van de ‘cradle-to-cradle’ filoso-
fie) de milieu-impact tijdens het slopen/aanpassen 
sterk beperken.
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duurzaamheid

Functionele duurzaamheid

Structurele flexibiliteit

Het basisconcept van het gebouw is mee gegroeid 
vanuit de behoefte aan een fundamentele flexibiliteit 
in de inrichtingsmogelijkheden van het gebouw. Om 
deze flexibiliteit en de aanpasbaarheid op langere 
termijn te maximaliseren opteren wij waar mogelijk 
voor een bouwkundige scheiding van draagstructuur 
en invulling en waar mogelijk voor een standaardisatie 
van de draagstructuur.

Auditoria zijn door hun afmetingen en specifieke 
niveauvereisten moeilijk in een gestandaardiseerde 
bouwmethode te vatten. Om deze reden zijn zij in een 
aparte bouwstructuur opgenomen die ‘los’ staat van 
standaardiseerbare ruimten.
Leslokalen en andere ruimten worden wel zoveel mo-
gelijk in een standaard bouwmethode uitgevoerd.
De draagstructuur wordt hierbij, rekening houdend 
met economische overwegingen, de te voorziene 
belastingen en de vigerende brandvoorschriften, 
voorzien als een gewapend betonskelet met kolom-
men, balken en voorgespannen vloerelementen met 
druklaag. 

Invulflexibiliteit

Dergelijke opzet qua maatvoering en modulatie van 
de draagstructuur laat toe de invulling ervan in een 
lichte structuur te voorzien zodat deze later gemak-
kelijk kan aangepast of vervangen worden. De grotere 
bouwhoogte van het sokkelniveau van het SOAG-
gebouw creëert een zone waarbinnen op termijn 
aanpassingen en verleggingen van technische tracés 
kunnen gerealiseerd worden.
Deze invullingen kunnen maximaal in een ‘droge’ 
montagetechniek voorzien worden met kortere uit-
voeringstermijnen waardoor hun milieu-impact lager 
is en ze makkelijk en op een duurzame wijze kunnen 
gesloopt of aangepast worden.

Flexibel installatieconcept

Om een zo maximaal mogelijke flexibiliteit te garan-
deren, wordt er zo maximaal mogelijk met kabelgoten 
gewerkt zodat er zo weinig mogelijk kabels in de dek-

vloeren of wanden komen te liggen. Dit zorgt ervoor 
dat de kabels gemakkelijk afgebroken en bijgetrokken 
kunnen worden. 
De basisverwarming binnen het SOAG-gebouw wordt 
op een algemeen niveau gerealiseerd via betonkern-
activering van de vloerplaten. Bijkomende verwarming 
(evt. koeling) wordt gerealiseerd door vraaggestuurde 
verluchting. Op korte en middellange termijn resulteert 
dit in de nodige flexibiliteit zodat gemakkelijk wis-
selende lokaalbezettingen en lokaalherschikkingen 
kunnen doorgevoerd worden. 

Gebruiksflexibiliteit 

De toepassing van een standaardmodulatie in de 
bovenbouw van het SOAG-gebouw laat toe ruimtes 
aan te bieden die polyvalent bruikbaar zijn. De door-
lopende circulatie op de bovenverdiepingen laat toe 
herschikkingen op een flexibele en dynamische wijze 
op te vangen.

Stedenbouwkundige flexibiliteit

In de voorgestelde ontwikkeling van de campus 
Schoonmeersen worden de naar de Stad Gent ge-
richte fronten en het centrale plein ‘sterk’ ingericht en 
wordt zo de positie en de structuur van de campus in 
het stedelijke landschap duurzaam verankerd. De ver-
dere uitbouw van de campus kan binnen dit canvas 
flexibel ingevuld worden.

Materiële duurzaamheid

Materiaalgebruik wordt vaak onderschat in het 
duurzaam ontwikkelen van gebouwen. Bouwmate-
rialen hebben in de totale berekening van de CO²-
uitstoot en milieubelasting van een bouwproces een 
groot aandeel. Het transport van de materialen, het 
ontginnen, produceren en verwerken kost enorm 
veel energie. Ook de levensduur van een gebouw, 
de kosten voor onderhoud, renovatie en uiteinde-
lijke sloop en puinafvoer moeten dus meegenomen 
worden. Bij het maken van het gebouwontwerp willen 
wij dus al nadenken over hoe materialen na gebruik 
hoogwaardig te hergebruiken zijn. Materialen zullen 
dus, in overleg met de Hogeschool Gent, niet enkel 
in functie van hun sfeer- en beeldwaarde maar ook 
in functie van hun functionele, milieu- en exploitatie-
effecten op lange termijn beoordeeld en gekozen 
worden.

Veel grondstoffen zijn schaarser aan het worden. 
Daarom dient er op een meer verstandige manier te 
worden gekeken naar het (her)gebruik van grondstof-
fen, nu en in de toekomst. Door overbodige dingen 
weg te laten, maar vooral door slimmer om te gaan 
met de beschikbare grondstoffen en door bij het sa-
menstellen van de bouwproducten vooraf na te den-
ken over het gebruik van grondstoffen in de toekomst.
Waar mogelijk worden, vooraleer ze vast te leggen, 
de materialen getoetst op hun milieu-effecten (bvb. 
via de NIBE-milieuclassificatie) en worden recyclage- 
en hergebruikeisen (‘cradle-to-cradle’-principe) mee 
opgenomen in de bestekken. Als principe hanteren 
we hier het standpunt dat bij vergelijkbare technische 
prestaties steeds de voorkeur gegeven wordt aan de 
materialen of de productiewijzen met de geringste 
milieu-impact en de laagste ‘Total Cost of Ownership’.

Structuur
De gewapend betonconstructie scoort op het vlak van 
milieubelasting niet zo goed (NIBE-klasse 4a) maar 
kan door zijn erg lange levensduur (> 100j) deze mi-
lieubelasting over een lange periode uitsmeren. Door 
maximale prefabricatie en het gebruik van klinkerarme 
cementsoorten kan het milieu-impact verder worden 
gemilderd. Daarenboven heeft de grote thermische 
massa een gunstig effect op de klimaatbeheersing.

Invulling
Indelingswanden worden maximaal in lichte, droog te 
monteren constructiedelen voorzien waardoor hun mi-
lieu-impact lager is (‘cradle-to-cradle’ filosofie, minder 
bouwafval) en ze makkelijk en op een duurzame wijze 
kunnen gesloopt of aangepast worden.
Waar mogelijk zal geopteerd worden voor materialen 
die:
- bestaan uit hernieuwbare grondstoffen (bvb. hout en 
afgeleide producten)
- uit grondstoffen bestaan die hoogwaardig te herge-
bruiken zijn,
- voorzien zijn van een milieukeurmerk 
- bij de productie ervan weinig tot geen schadelijke 
emissies uitstoten en bij verwerking weinig tot geen 
hinder (geluid, stank, vervuiling, transport, etc.) 
veroorzaken.

Afwerking
Wij beschikken vanuit onze ervaring binnen de 
onderwijssector over relevante bench-mark gegevens 
mbt. de onderhoudsbehoefte en -aspecten van de 
verschillende afwerkingsmaterialen. Uiteraard worden 
deze voorafgaandelijk met de inzichten en wensen 
afgetoetst.
Bij de keuze van materialen wordt rekening gehouden 
met de onderhoudsbehoefte en met de lange levens-
duur en robuustheid van de materialen.

Installaties
Voor installaties worden de materialen meestal in 
ongemengde toestand toegepast, zodat ze bij sloop 
gemakkelijk te sorteren zijn. Hierbij kunnen de me-
talen, die men terugvindt in bijvoorbeeld radiatoren 
en kabelgoten, gemakkelijk onderscheiden worden 
van bijvoorbeeld kabels en kunststoffen. Deze mate-
rialen worden nadat ze gescheiden zijn, opgehaald, 
gerecupereerd en (voor de metalen) hersmolten en 
hergebruikt. 
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Procedurele duurzaamheid - procesbereidheid

Zorg voor duurzaamheid zelf
Duurzaamheid ontstaat niet uit het niets. Er moet   
(blijvend) aan gewerkt worden. Dit wordt vaak ver-
geten in duurzaamheidsanalyses. Zo dreigen ogen-
schijnlijke vanzelfsprekendheden in de praktijk vaak 
vergeten of niet goed uitgevoerd te worden. Om dit te 
vermijden moet duurzaamheid gemanaged worden 
en moet een tijdige en adekwate informatievoorzien-
ing- en uitwisseling opgezet worden zowel voor de 
realisatie- als de exploitatiefase. Wij voorzien hiertoe 
het volgende.

- Een expliciete en heldere formulering van de doel-
stellingen inzake duurzaamheid in overleg met de 
Hogeschool Gent zodat er geen onduidelijkheid heerst 
over de verwachtingen en ambities. Met name op het 
vlak van klimaat- en energie-effecten bestaat er veel 
verwarring en worden termen als klimaatneutraal, 
CO²-neutraal en energieneutraal dikwijls door elkaar 
gebruikt, wat geen goede basis vormt om doordachte 
en consistente beslissingen te nemen;

- Een methodiek om de vooropgestelde prestatien-
iveaus inzake duurzaamheid te borgen en op te 
volgen binnen het ontwerp- en uitvoeringsproces.  Wij 
kunnen hiervoor terugvallen op een kwaliteitssysteem;
- Expliciete aandacht voor de milieu-effecten tijdens 
het bouwproces, met name de milieu-impact van de 
bouwplaats en de veiligheid tijdens de bouw;
- Expliciete aandacht voor gebruiksinformatie en een 
handleiding voor de (toekomstige) gebruikers zodat 
de toegepaste duurzame systemen ook op een cor-
recte wijze kunnen uitgebaat worden;
- (Optie) Het voorzien van een publiek display dat 
de duurzaamheidsprestaties van de campus aan de 
buitenwereld ‘toont’ zodat het duurzaam bewustzijn bij 
de gebruikers en de omgeving gestimuleerd wordt.

Duurzame samenwerking
Het gemeenschappelijk streven naar duurzaamheid 
moet ook afstralen op de samenwerking tussen de 
Hogeschool Gent en het ontwerpteam.
Binnen het kwaliteitssysteem dat door het ontwerp-
team gehanteerd wordt is er structurele aandacht voor 
de project- en procesbeheersing die geconcretiseerd 
wordt in het vastleggen, opvolgen en nakomen van 
specifieke afspraken omtrent communicatie, informa-
tie, planning en budget. 

Techniek i.f.v. duurzame omgang met energie en 
grondstoffen 

Omgang met energie kent twee invalshoeken:

- de visie op energie en technische installaties in het 
grotere geheel van duurzaamheid. Hierbij wordt vooral 
de know-why besproken; het waarom van de prin-
cipiële keuzes welke moeten genomen worden bij het 
ontwerpen van technische installaties.

- een tweede deel bespreekt de fysische opbouw van 
de technische installaties. Hier komt voornamelijk 
de know-how aan bod. Know-how die een logisch 
gevolg is van de consequente keuzes welke gemaakt 
zijn in het eerste deel.

Algemeen kader opbouw technische installaties - 
energievisie

Het ontwerp van de technische installaties kadert in 
een bredere visie op duurzaamheid. Duurzaamheid is 
een begrip met vele facetten waarvan energie slechts 
één aspect is.
Daarom is (zal) bij de opbouw van de technische 
installaties zeker rekening gehouden (worden) met 
het aspect energie, doch met respect voor de com-
forteisen / verwachtingen van de gebruiker en de 
bezorgdheden vanuit onderhoud.  

De opbouw van de technische installaties en die as-
pecten van het gebouw welke een wezenlijke impact 
hebben op het energieverbruik, zijn daarom in dit 
kader getoetst aan de logica van de Trias Energetica.

Deze methode bestaat uit drie opeenvolgende stap-
pen die telkens op een geïntegreerde wijze op het 
volledige gebouwconcept (dwz. zowel bouwkundig 
concept als installatietechnisch concept) wordt toege-
past.
- Structurele beperking van de energievraag (ener-
giebesparing). Door de energievraag structureel te 
verminderen is een lagere energieproductie vereist;
- Gebruik maken van duurzame energiebronnen 
(duurzame energie). Door energie te winnen uit wind, 
zon, water, aarde en biomassa wordt op een schone 
manier energie gewonnen en worden (fossiele) brand-
stoffen gespaard;
- Verhogen van de efficiëntie van het gebruik van 
(fossiele) energiebronnen (efficiënte energiecon-
versie). Door een hoog rendement te realiseren bij het 
opwekken en omzetten van energie wordt efficiënt ge-
bruik gemaakt van (fossiele) brandstoffen en andere 
energiebronnen.
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Stap 1: TRIAS ENERGETICA – beperking ener-
gievraag: concrete maatregelen

In deze stap worden één voor één de belangrijkste 
oorzaken van energievraag geanalyseerd. Telkens 
wordt aangeduid dat wij als ontwerper een conse-
quente keuze aanhouden voor een maximale beper-
king van de energievraag, zonder comfortderving en 
hoe we dit denken te doen.

1 Gebouwschil – thermische isolatie
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste energe-
tische parameters weergegeven van de gebouwschil.  
Om de gedachten te vestigen is telkens de equiva-
lente hoeveelheid rotswol ingevuld welke hiermee 
overeenstemt. Bij het gewenste E-peil E50 hoort een 
K-peil = ± 30. De u-waarden zijn dan ook berekend 
met het oog op het behalen van een globaal isolatie-
peil K25, wat na correctie voor de aanvaarde bouw-
knopen finaal resulteert in een K30.

 

2 Gebouwschil – beperking zonnelasten
De raamopeningen worden uitgerust met dynamische 
screens. Deze screens worden intelligent gekoppeld 
aan de verwarmingsinstallatie zodat ze, buiten de 
gebruiksuren omhoog blijven als er warmtevraag in 
het gebouw is en de gratis passieve zonnewarmte dus 
welkom is. Als er geen warmtevraag is en de zon-
newarmte dus ongewenst is, houden deze screens de 
zonnewarmte uit het gebouw.

3 Gebouwschil - luchtdichtheid
Naarmate een gebouw beter thermisch geïsoleerd is, 
worden de energieverliezen t.g.v. ongewenste lucht 
in- en exfiltraties des te belangrijker.  Idem voor de di-
mensionering van de verwarmingslichamen. Daarom 
stellen wij voor het gebouw te ontwerpen i.f.v. een n50 
≤ 0,8  Uiteraard wordt deze eis in werffase afdwing-
baar gemaakt via testen.

4 Technische installaties: beperking energievraag 
voor verluchting
Een energiezuinige verluchtingsinstallatie voorziet 
maatregelen op voldoende vlakken:
- Luchtdebiet afstemmen op reële bezetting (vraag 
gestuurd) via CO²-sturing;
- Transportenergie voor lucht is ordegrootte 10 x 
groter dan deze voor water. Ontwerp/dimensioner-
ing van een luchtkanalenstelsel vraagt dus de nodige 
aandacht.  Ruim bemeten luchtkanalen vragen minder 
transportenergie, maar wel veel ruimte;
- Energierecuperatie  en vochtrecuperatie door middel 
van een warmtewiel type sorptierotor die in functie 
van de behoefte warmte en vocht recupereert met 
zeer hoge efficiëntie.

5 Technische installaties - verlichting
De verlichting is één van de grote energieverbruikers 
binnen de gebouwtechnische installaties. Vandaar de 
volgende volgorde in het ontwerpen van een energie-
zuinige verlichting:
- vastleggen van een correcte vereiste verlichtings-
sterkte en de zone waarbinnen deze effectief moet 
bereikt worden;
- keuze van de meest efficiënte energiebron, 
waarschijnlijk nog altijd T5-high efficiency voor deze 
toepassingen;

- intelligente aansturing van de lichttoestellen zodat 
de lampen enkel branden wanneer en waar het moet 
(aanwezigheidsdetectie) en slechts aanvullend aan 
het daglicht (daglichtsturing).

Stap 2: TRIAS ENERGETICA – gebruik duurzame 
energiebronnen

Volgende maatregelen horen klassiek onder stap 2 
van de Trias Energetica:
1. Photo-voltaïsche zonnepanelen;
2. zonneboiler voor de bereiding van sanitair warmwa-
ter
3. warmtepompen evt. gekoppeld aan geothermie 
(BEO of KWO)

Met het concept dat wij hierna verder beschrijven, 
zijn wij ervan overtuigd een E-peil ≤ 50 te behalen.  
Daarom zijn er in het ontwerp geen photo-voltaïsche 
zonnepanelen, zonneboiler voorzien. Aanvullend zien 
wij ook volgende tegenstellingen:
- PV-panelen leveren een belangrijk deel van hun 
opbrengst op het ogenblik dat een onderwijsgebouw 
niet of weinig gebruikt wordt;
- Sanitair warmwatergebruik, is slechts een marginale 
energievrager in een onderwijsomgeving, maar kan 
wel nuttig zijn voor de kleedkamers van de sporthal;
- Een zonneboiler kent in een onderwijsgebouw heel 
lange stilstandstijden wat vaak aanleiding geeft tot 
technologische problemen en ook weer sterk drukt op 
de economische rendabiliteit;
- In het ontwerpvoorstel is het gebruik van een 
warmtepomp gekoppeld aan geothermie (warmte 
en koude opslag in de bodem) te overwegen. Het is 
vooral interessant als er een evenwicht kan gevonden 
worden tussen de verwarming en de (actieve) koeling. 
Door de hoge bezettingsgraad van het SOAG-gebouw 
is vanuit comfortoverwegingen een vorm van koeling 
te overwegen. Meer gedetailleerd onderzoek moet   
uitwijzen of de capaciteit van een geothermische in-
richting (KWO of BEO) een kostentechnische verant-
woorde oplossing biedt.

Stap 3: TRIAS ENERGETICA – efficiënt gebruik 
van eindige energiebronnen

Hier denken we aan:
- keuze voor gasgestookte condenserende ketels
- toerentalgestuurde ventilatoren met EC-motoren
- toerentalgestuurde pompen
- toepassing van hoogrendementstoestellen.

Praktische opbouw installaties voor verwarming en 
verluchting

Het concept voor verwarming en ventilatie dat wij als 
ontwerpteam voorstellen is gebaseerd op volgende 
overwegingen:

- (basis-)verwarming via betonkernactivering van de 
vloerplaten die het gebouw op een constante basis-
temperatuur houdt (isolatie gebouwschil en inertie 
gebouwstructuur werkt mee);
- energiezuinige verluchtingsinstallatie, dwz:
vraaggestuurd (inspelend op dynamisch gebruikspro-
fiel), correct gedimensioneerd (lage transportenergie) 
en uitgerust met hoogrendements energierecupera-
tie!
- warmtepomp gekoppeld aan geothermie voor 
warmte- en koudeproductie (koudetekort in de zomer 
aan te vullen door free-cooling ‘s nachts of (optie) 
dry-cooler).

Praktische werking
- Gebouw wordt via basisverwarming op temperatuur 
gehouden. De CO²-detectoren registreren nog geen 
bezetting en starten de verluchting nog niet;
- Door bezetting in de lokalen zal de CO²-
concentratie stijgen. Geleidelijk aan worden de 
verluchting door de CO²-detectie aangestuurd. De 
verluchting zorgt voor koeling if. de bezetting.
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situatie

Sporthal:

1. hoofdingang sporthal
2. oostzijde en inrit parkeergarage
3. kop-/ noordzijde sporthal
4. ontsluiting entreezone
5. corridor tussen grote hal en kleine zalen
6. sporthal
7. zicht op station en viaduct
8. zicht van station naar locatie
9. oostzijde richting Gent gekeken
10. zuidzijde sporthal met talud

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Locatie 1
voor de uitbreiding van de sporthal

Sporthal bestaande situatie:
 
multifunctionele grootschalige sportinfrastructuur met 
kleedkamers en sanitair
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uitbreiding Sporthal:
(steekwoorden uit de projectdefinitie)

multifunctioneel in het gebruik

daglicht is welkom

extra grote toegang
te gebruiken ook voor div. evenementen

herkenbaarheid en duidelijk inkom geheel

bereikbaarheid vanaf Sint-Denijslaan

sportinfrastructuur aantrekkelijk maken

gebruik maken van bestaande voorzienin-
gen (kleedruimtes, sanitair, installatie)

verbinden met de bestaande sporthal

obstakelvrije sportvloer van 45 x 25 m

uitloopzones, cafetaria, bergruimte, fitness-
ruimte, techniek, ...

10.

opgave
‘De stationszijde van de sporthal kan een nieuw gebouwd gezicht verdragen.’

uitbreiding van de sporthal
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Noordentree Campus met sporthal en 
auditorium bij Sint-Pieters-Station Gent
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uitbreiding van de sporthal

het auditorium voegt een nieuw en extra 
programma op deze plek toe.

buitenruimte integreren in concept
buitenauditorium in verlengde van binnen- 
ruimte
flexibel gebruik voor diverse evenementen

twee duidelijk afleesbare volumes

1. de nieuwe sportzaal als krachtig, sterk en 
zichtbaar element
en
2. de foyer met nieuw auditorium ook met 
duidelijk afleesbare functie

grote, open en transparante entreesituatie
extra hoge foyer als dubbelgebruiksfunctie 
voor sportevenementen en/of lezingen

beiden ook voor extern gebruik

toeschouwertribune aan langszijde hal over 
twee verdiepingen

in de tussenzone tussen oud en nieuw
verticale bestaande ontsluiting handhaven

functies bepalen gevelbeeld

verbinding binnen en buiten

heldere toegankelijkheid

ontsluiting en verdeling

publieke toegankelijkheid sporthal

tussenzone (tussen oud en nieuw) hand-
haven voor verticale ontsluiting, voorzienin-
gen, overgang naar oudbouw, gebruikma-
ken van de bestaande voorzieningen
aansluiting op laag nivo op parkeergarage 
onder bestaande sporthal

P
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tribune

sporthal

berging

buitenauditorium

auditorium

fitness

kantoor

service

inkom

parkeergarage
techniek

bestaande lift en trap 

bestaande lift en trap 

fitness

berging

cafe

opslag

vide

begane grond

nivo -1

tweede verdieping

eerste verdieping

kleedruimtes en sanitair 
bestaande sporthal

tafeltennis

ingang publiek

ingang sporters

schematische verdeling van het programma 
in plattegronden

techniek

kantoor

service

podium
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tribune

sport room

tribune

uitbreiding van de sporthal

opbouw nieuwe uitbreiding en 
verdeling functies

nieuwe ‘gevel’ voor bestaand gebouw

voorzieningen, bestaande handhaven 
en aanvullen

‘kastenwand’, met in en uitgangen naar 
de functies erachter

schakeling van de twee beeld-          
bepalende volumes

sporthal

auditorium en inkom

schema verdeling programma in doorsnede

tribune

sport room

tribune

doorsnede A-A

doorsnede B-B

tribune
sporthal

berging
inkom auditorium fitness

tribune

sporthal

inkomberging
fitness

cafe
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Noordentree Campus Hogeschool
zicht op auditorium en buitenterras 



Hogeschool Gent 21

UITGANG

NOOD-

TRAPPENHUIS

SAN. HEREN

SAN. DAMES

GEHAND.

SAN.

TRAPPENHUIS 5

KLEEDK.16

GEH.
SAN.

L. 13/14

KLEEDK.15

DOUCHEZAAL 15/16

kantoor

opslag

auditorium
625 sqm

cafe`

A

A

sport fitness

inkomhal

fitness

locker

B  B

sanitair

kantoor

inkomhal inkomhalontvangst

inkomhal
diensten

auditorium
buiten

uitbreiding van de sporthal
schaal 1:200

begane grond

noord
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B B

A

A

tribune

tribunevide

berging

referenties sporthal + gevel auditorium

schaal 1:200
tweede  verdieping

noord
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SAN. GEHAND.

SAN. DAMES

TRAPPENHUIS

NOOD-

UITGANG

SAN. HEREN

GALLERIJ

c.r.

tafel tennis

sport veld
45x25 m

B B

A

A

berging

berging

vide

uitbreiding van de sporthal
schaal 1:200

eerste  verdieping

noord
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schaal 1:200
aanzichten uitbreiding 

sporthal

noordgevel

oostgevel
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uitbreiding van de sporthal

-4700 parkeren

-3000 auditorium

+00 entree

+3750 sporthal

+7600 tribune

+14400

-3000 auditorium

+00 entree

+3750 sporthal

+7600 tribune

+14400

schaal 1:200
doorsneden 

doorsnede AA

doorsnede BB
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Locatie 2
renovatie van de begane grondzone van gebouw B en het 
auditorium en ontwerpen van een studentenplein

situatie

Gebouw B:

1. inkomhal gebouw B
2. bestaande ontsluiting gebouw B
3. vanuit het noorden naar inkomhal gekeken
4. hoofdingang inkomhal
5. achterzijde auditorium > nieuwe studentenplein
6. achterzijde auditorium
7. zone tussen sportveld en gebouw D
8. gebouw D aansluiting inkomhal
9. doorgang naast inkomhal
10. studentenplein zuidzijde gebouw B

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Gebouw B bestaande situatie:
 
het theoriegebouw van de campus
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Renovatie van het gebouw B:
(steekwoorden uit de projectdefinitie)

renovatie van het auditorium aan de 
achterzijde, nieuwe conferentieruimte voor 
380 personen

efficiënter gebruik van de bestaande vloer

renovatie inkomgeheel begane grond

vervangen plafonds verspreid over gebouw

inplanting van een bijkomende lift

zichtbaarheid

ruim, toegankelijk, comfortabel en multi-
functioneel geheel > foyer, receptie

aangename werk- en leefsfeer

prikkelen, transparant en open

Studentenplein met fietsenstalling:

integreren van fietsenstalling

plein als ontmoetings- en ontspannings- 
ruimte

tot rust kunnen komen

ruimte voor kunst

nieuwe identiteitvolle plek met verblijfs - 
kwaliteit

toegankelijk voor fietsers en voetgangers 10.

renovatie gebouw B en studentenplein

‘De overgang van het gebouw B naar het gebouw D is donker en onoverzichtelijk. De cafetaria ligt verstopt 
achter het gebouw. Deze plek heeft potentie voor een uitnodigende centrale hal binnen, zoals een nieuwe iden-
titeitvolle zonnige plek buiten met een hoge verblijfskwaliteit.’

opgave
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Het auditorium op de begane grond tus-
sen gebouw B en D blokkeert de doorgang 
en het doorzicht. Een heldere verbinding 
tussen Schoonmeersen 1 en 2 wordt zo 
moeizaam.
De receptie van gebouw B orienteert zich 
alleen naar één zijde. De cafetaria ligt ver-
stopt diep in het gebouw.
De entreezone is donker, onoverzichtelijk 
en niet uitnodigend.

Om een grote, open en transparante en-
treesituatie te creëren wordt het auditorium 
verplaatst. 
De doorgang is open, helder en doorzicht 
van de cafetaria naar het plein is mogelijk.

Het nieuwe plein verbindt Schoonmeersen 
1 en 2 en biedt aan de studenten en 
bezoekers een hoge verblijfskwaliteit aan 
gevuld met cafe, receptie, sportmogelijk- 
heden en een omgeving van rust en groen.

Alle belangrijke verbindingen komen samen 
op het plein.
Het plein is niet alleen verblijfsplek maar 
geeft de Campus ook een centrale plek met 
identiteit en herkenbaarheid.

Het baken, de ‘kunst mast’ is een herken-
baar teken van ver af en markeert het 
centrum van de Campus. 

Cafe, cafetaria, receptie en entreegebied 
hebben door de openheid een directe 
relatie met de buitenruimte

bestaande situatie

?

verplaatsen auditorium verbindingswegen sluiten aan op plein
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+ studentenplein
renovatie gebouw B

De bestaande inkom hergebruiken als 
centrale fietsenstalling. Makkelijk toegan-
kelijk van alle verschillende delen van de 
Campus.
Verblijfsfunctie op het plein en fietserbewe-
gingen zijn gescheiden.
Inkom en receptie worden verplaatst naar 
de begane grond zone van gebouw B, 
georiënteerd op het plein, de buitenruimte.

De verschillende aan het plein grenzende 
functies bepalen ook de inrichting van het 
plein.

- Tribune tegenover het grote sportveld
- Bank voor uitloop auditorium
- Terras voor cafe
- Boule en basketbal bij sportvelden
- grasstrook om te rusten bij cafe
- loopstroken bij dwarsverbindingen

Een waterlijn geeft identiteit aan het plein 
en verbindt de verschillende delen met 
elkaar.

centrale fietsenstalling

Oriëntatiepunt, herkenbaar teken van de 
Hogeschool.
Zichtbaar van ver af: dag en nacht!
Mogelijkheid voor projecties, verlichting 
plein en informatieoverdracht.

Het baken van de Campus!
Inpassen van een kustproject gewenst

licht- en projectiemast verweven programma
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schaal 1:500

noord

aanpassingenbestaande situatie

1
2

3
4

5

6

7

8
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+ studentenplein
renovatie gebouw B

auditorium

basketbalvelden

doorgang

cafetaria

kantoren

fietsen 350 

boule

cafe en receptie

‘service’

bank

water

rust

gezelligheid

speel

P

fietsen 100 

nieuwe situatie

schaal 1:500

noord

De bestaande auditorium verplaatsen naar 
de locatie van de sporthal. (1)

De huidige inkom openen om de doorgang/
verbinding tussen Schoonmeersen 1 + 2 te 
creëren.  Puien hergebruiken in de nieuwe 
cafe en receptiezone (2)

Kolommenrijen handhaven. (3)

De ruimte voor de auditoria verder openen 
en transparantie  naar buiten toe realiseren.
(4)

Inkom hergebruiken voor centrale overdekte 
fietsenstalling. (5)

Voorzieningen nieuwe liftschachten. (6)

Opruimen ‘servicezone’. (7)

cafe uitbreiden met een stramien en    
bestaande deuren hergebruiken, zoals ook 
de puien. (8)
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referenties renovatie inkomhal

schaal 1:200
verdiepingen

daglichtmogelijkheid in 
ontsluitingszone

trap 1 trap 2

lift 2

lift 1

lift 3*)
*)
Lift 3 mogelijk in de toekomst.  
Nu al ruimte reserveren (berging) en als 
nodig later omzetten.

- open en transparante uitstraling van de entreezone
- transparantie door meubels die vrij in de ruimte staan   
  (receptie en cafe) te gebruiken
- akoestische voorzieningen onder het plafond 
- deels ook akoestische cellulose spuitwerk in kleur  
  (zwart / rood / ntb )
- heldere opzet van alle copy machines, ‘snackcon- 
  taineres’ en ‘krantenbakken’ achter de doorgaande    
  wand in de ‘servicezone’
- wand tussen cafe en servicezone gebruiken voor groot  
  advertentie, beeld, kunstproject. Helder en krachtig!

zelf sluitende deuren in geval van  brand
voor de nieuwe lift

noord

inpassing lift
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schaal 1:200
begane grond

inkomhal met cafe 
en receptie

trap 1 trap 2

lift 2

lift 1

lift 3*)

contact binnen buiten

contact binnen buiten

servicezone

fietsen-
maker
(self
service)

fietsenstalling

renovatie gebouw Bstudentenplein
noord
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studentenplein met cafe, receptie gebouw B en fietsenstalling
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schaal 1:200
doorsnede oost west

renovatie gebouw B

fietsenstalling

studentenplein

inkomhal met cafe en receptieHO
GE

SC
HO

OL
 G

EN
T 

CA
M

PU
S 

SC
HO

ON
M

EE
RS

EN

contact binnen buiten

Lichtmast en kunstwerk

ook voor projecties en verlichting plein

mogelijkheden voor 
vegetatiedaken

mogelijkheden voor 
vegetatiedaken
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materialen van ‘de strip’, het studentenplein

1. asfalt met geschilderde belijning
2. basketbalkorf op plein 
3. robuste, betonnen banken (prefab)
4. gravelvakken voor event. boule
6. betonnen zitelementen
7. twee verschillende bestratingen die in elkaar overlopen
8. eenvoudige zitelementen verstrooid over ‘de strip’
9. strook met water als herkenbaar element
10. waterbassin met overstapplaten of stenen

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

referenties inrichting studentenplein
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studentenplein

10.

auditorium

basketbalvelden

sportveld

bos

doorgang

cafetaria

kantoren

kantoren

fietsen

De verschillende aan het plein grenzende 
functies bepalen ook de inrichting van het 
plein.

- Tribune tegenover het grote sportveld
- Bank voor uitloop auditorium
- Terras voor cafe
- Boule en basketbal bij sportvelden
- Grasstrook om te rusten bij cafe
- Loopstroken bij dwarsverbindingen

Een waterlijn geeft identiteit aan het plein 
en verbindt de verschillende delen met 
elkaar.
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auditorium

basketbalvelden

doorgang

cafetaria

kantoren

kantoren

fietsen 350 

bos

boule

cafe en receptie

‘service’

bank

lichtmast

rust

gezelligheid

speel

P

rust

fietsen 100 

Het studentenplein heeft ook een sterke 
relatie met de ecologische structuur uit de 
omgeving van de campus.
De dichte begroeing ‘omarmt’ het plein aan 
de zuidzijde.
De bomenlanen eindigen op het plein.
De bomen creëren een bufferzonen naar de 
omgeving toe.

noord
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schaal 1:500

sportveld

bos

studentenplein

tribune

water

Het studentenplein ligt niet alleen verscholen 
achter het gebouw, maar is ook zichtbaar en 
ervaarbaar aan de voorzijde van gebouw D.

Het studentenplein is HET verbindende element 
tussen de twee gebieden van de Campus. 

Alles loopt hier samen en verdeelt zich opnieuw. 
Verschillende sferen bepalen het plein.
 rust en groen
 bewegen en sporten
 lunchen en pauzeren
 gezelligheid
 wachten en toeschouwen
 aankomst en vertrek

noord
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studentenplein met cafe, receptie gebouw B en fietsenstalling
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schaal 1:1000

overzicht studentenplein

noord
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referenties lichtmast op het studentenplein

Oriëntatiepunt, herkenbaar teken van de 
Hogeschool.
Verbinden van beide delen van de campus. 
De mast geeft de richting aan.
Mogelijkheid voor projecties, verlichting 
plein en informatieoverdracht.

Het baken van de Campus!
Inpassen van een kustproject gewenst

licht- en projectiemast
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projectie 1

projectie op gebouw D

verlichting knooppunt schoonmeerseen 1 + 2

projectie cafe

de kunst- en lichtmast is te gebruiken voor 
verschillende doeleinden:

- zoals bijvoorbeeld div. projecties
verlichting van plein en knooppunt in de    
avonduren

- open air bioscoop voor studenten, geprojec-
teerd op de achtergevel van gebouw D
- aankondiging Hogeschool Gent
- merk + trekker vanuit de omgeving zichtbaar

‘het signaal’

lichtobject op studentenplein
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studentenplein - verrijkend zijn

- Educatief zijn: zover mogelijk bewustzijn creëren 
voor milieu door zichtbaar maken van vegetatiedaken 
en zonnencellen, informatie geven over duurzame 
waterhuishouding en energiesysteem in o.a. de en-
treezone van gebouw B, aan het studentenplein.
- hemelwateropvang op terrein realiseren
- terugvoering in lokaal grondwatersysteem
- verhardingen beperken. Het Studentenplein duidelijk 
zichtbaar een uitzondering laten zijn voor het centrale, 
kloppende hart van de campus en alle andere (mo-
gelijke) wegen halfverhard uitvoeren. Het plein wel 
met wateropvangzone (waterloop).
Door waterloop zichtbaarmaken van de waterstand. 
Deze varieert gedurende de week, de maand, het 
jaar.
- gedeeltelijk toepassen van vegetatiedaken, als finan-
cieel mogelijk (bijvoorbeeld rond het studentenplein 
op de lage daken, en de nieuwbouw)
- centrale plek voor grootschalige fietsen stalling.
- goed inrichten, geen restruimte, dat deze ook daad-
werkelijk wordt gebruikt. Makkelijk toegankelijk vanuit 
alle richtingen.
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studentenplein vanuit het noorden gezien

studentenplein
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Locatie 3
locatie voor het plaatsen van de nieuw-
bouw van het SOAG gebouw

situatie

Locatie SOAG gebouw:

1. huis huismeester, achterzijde
2. muur/grens naar woonbebouwing
3. inrit locatie
4. boombestand aan zuidzijde
5. boombestand aan zuidzijde
6. bushalte, toegangsweg
7. bestaand parkeerterrein
8. toegang locatie
9. zuidzijde kavelgrens
10. zicht op locatie vanaf ontsluitingsweg

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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nieuwbouw SOAG gebouw:
(steekwoorden uit de projectdefinitie)

hoogwaardige identiteit door architectuur, 
concept en aanleg buitenruimte

gebouw als trendzetter

prettige leeromgeving

nieuwbouw voor ca. 2000 studenten

ca. 8500 m2 oppervlak, groot aantal audito-
ria

ondergronds parkeren (ca. 100 pp)

concièrgewoning 

10.

‘Het gezicht naar de Voskenslaan. De huidige campus 2 manifesteert zich tot op heden naar de Voskenslaan 
met een grote onbebouwde ruimte en veel parkeren. Deze ruimte en de overgang naar het bebouwde weefsel 
bezitten een veel grotere potentie.’

opgave

nieuwbouw SOAG gebouw
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SOAG gebouw aan de Voskenslaan, hoofdentree
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nieuwbouw SOAG gebouw

Idee

Alle auditoria zijn in een ‘lange, geknikte 
strook’ rond de leslokalen toren gelegd. 
Met de helling van alle auditoria meegaand, 
loopt deze op tot eenuitkragend gedeelte 
boven de entreepartij.

De begane grond is open uitnodigend en 
transparant. De functies zijn duidelijk aflees-
baar. 

Hier zijn de functies zoals receptie, cafe, 
werkplekken en de creatieve werkplekken 
gepositioneerd.

De ontsluiting van de parkeergarage ligt 
aan de achterzijde tussen conciergewoning 
en onder het SOAG gebouw.

Als fasering nodig blijkt, kan het volume van 
de toren niet afgebouwd worden; er bestaat 
de mogeljkheid om alleen 2 ipv 3/4 lagen te 
realiseren.

P

studententoren - leslokalen

auditoria

gemeenschappelijke ruimte

ontsluitingsprincipe

‘plein’

parkeren entree
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inkom

fietsenstalling

parkeren

inkom
fietsen

auto

techniek

opslag

kantor

schaal 1:500
verdiept parkeren

noord
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nieuwbouw SOAG gebouw

inkom

inkom

hal

auditorium
300 p

auditorium
150 p

auditorium
150 p

auditorium
150 p

kantoor

sanitair

specifieke onderwijslokalen

reception

cafe`

schaal 1:500
begane grond

noord

concierge
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auditorium
150 p

auditorium
150 p

auditorium
150 p

auditorium
150 p

sanitair

sanitair

vide

terras

auditorium
150 p

auditorium
150 p

auditorium
150 p

auditorium
300 p

vide

schaal 1:500
eerste verdieping plus

noord

schaal 1:500
eerste verdieping
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nieuwbouw SOAG gebouw

klaslokalensanitair sanitair

klaslokalen

klaslokalensanitair sanitair

klaslokalen

schaal 1:500
torenverdiepingen

noord

+2

+3

+4

+5 
optioneel

0+1+2

+3+4+5

1 auditorium
2 kantoren
3 foyer / hal
4 cafe en receptie
5 leslokalen
6 ontsluiting
7 sanitair

1

3

4 5

6
7

1

2

3

5

6
7

3

5

6
7

3

5

6

7

7
5 1

3

5

6

7

7
5

5

5

functiediagram
zonder schaal
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schaal 1:500

noordgevel aan park
oostgevel langs Voskenslaan
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auditorium

auditorium

parkeren entree

parkeren

auditorium
auditorium auditorium

auditorium
auditorium auditorium

auditoriumwc

wc

Doorsnede schema

gezamenlijke ruimteinkomhal kantoor kantoor kantoor
kantoor

auditorium
auditorium

wc wckantoor

parkeren

auditorium

dak terras

nieuwbouw SOAG gebouw
schaal 1:500

langsdoorsnede / afwikkeling

principe afwikkeling
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SOAG gebouw aan de Voskenslaan vanuit het noorden gezien
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nieuwbouw SOAG gebouw

schaal 1:500
dwarsdoorsnede noord - zuid
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zonder schaal
overzicht van alle auditoria 

op één laag geprojecteerd

referenties SOAG gebouw
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nieuwbouw SOAG gebouw

schaal 1:200
noordgevel aan parkzijde



Campus Schoonmeersen van de Hogeschool Gent
studieopdracht voor de bouw van een sporthal, voor de renovatie van het gebouw B met bijbehorend studen-
tenplein en voor de realisatie van het gebouw voor het studiegebied Sociaal Agogisch Werk op de campus

OO 2113

code B


