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INLEIDING
Volgens het ontwerpteam is de opgave “stedelijke school voor het bijzonder onderwijs” gekenmerkt 
door de volgende cruciale en complexe vraagstellingen:

1. Hoe kan een overzichtelijke, veilige, kind-vriendelijke en aangename school ontworpen worden 
die als “rustgevend leermilieu” speciaal geschikt is voor het bijzondere onderwijs?

2. Hoe kan deze school – als “brede school” –  zich zo uitnodigend mogelijk opstellen ten opzichte 
van haar directe omgeving en zich manifesteren als waardig publiek gebouw binnen de context van 
de stad Leuven?

3. Hoe kan deze school – als uitdrukking van hedendaagse authentieke architectuur - het bestaande 
kloostercomplex zorgvuldig transformeren zodat een spannende ruimtelijke synergie tussen oud en 
nieuw ontstaat zonder architectuurvormen uit het verleden te kopiëren?

4. Hoe kan de school op de een kant het puur technische en hermetische concept “passief huis” 
realiseren maar op de andere kant zich actief opstellen ten opzichte van de bezonning en de 
seizoenen? Hoe kan uit het “passief huis” ook een “actief huis” worden dat die direct inspeelt op de 
kwaliteiten van zijn omgeving?

Het voorliggende ontwerp probeert hierop een antwoord te geven maar is in eerste instantie als 
strategie en denkrichting te begrijpen. Wij zien het ontwerp van de school daarom meer als een 
integraal onderdeel van een gehele aanpak en willen met het voorstel mogelijkheden laten zien om 
uiteindelijk samen met de opdrachtgever de juiste oplossing te vinden. 
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CONCEPTDEEL I
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PEDAGOGISCH CONCEPT: OPTIMAAL FACILITEREN



20

Trap als verblijfsgbiedTherapie binnen de school
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PEDAGOGISCH CONCEPT: OPTIMAAL FACILTITEREN
“Een stimulerend pedagogisch klimaat waarin kinderen zich vrij kunnen ontwikkelen, houdt rekening 
met de behoeften van kinderen (Van Eijkeren, 2007). Voor een optimale pedagogisch proces zijn uit 
zicht van het onderwerpteam de volgende 3 punten bijzonder belangrijk:
 
1.Veilige omgeving:
Een voorwaarde om de omgeving te durven verkennen en in te gaan op de uitdagingen die de 
omgeving biedt, is dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt in de schoolomgeving.
Het gevoel van veiligheid wordt door de architectuur stimuleert door de realisatie van een herkenbaar 
en overzichtelijk gebouw met eenduidige en zeer heldere ruimtes. De inzet van veel natuurlijk daglicht 
en transparantie speelt hierbij een cruciale rol. Het gebouw moet robuust worden ontworpen en 
makkelijk te onderhouden zijn om verloedering op lange termijn zo veel mogelijk te voorkomen.

2. Perceptie van het kind:
Het ontwerp moet precies afgestemd zijn op de perceptie van de kinderen. Om de cognitieve 
ontwikkeling van het kind te stimuleren moet de omgeving het kind uitdagen en rekening houden met 
het niveau van het kind. Meer concreet zijn hieraan de volgende ontwerp strategieën verbonden:
- de lagere ooghoogte van kinderen vraagt o.a. om de inzet van verdiepingshoog glas en lagere 
  deurkrukken
- door hun de beperkte motoriek dienen kinderen op het basis niveau max. op de verdieping te leren 
  en moeten ruimtelijk gescheiden worden van grotere kinderen
- loopafstanden moeten kort zijn, gangen dienen zo veel als mogelijk worden voorkomen 
- idealiter kan zich de school als “mini-stad” manifesteren, door de inzet van grote en overzichtelijke 
  ruimtes met veel visuele relaties presenteert zich de school als  gezamenlijk en openbaar instituut 
  en onderstreept een gevoel van gemeenschappelijkheid
- door de inzet van veel daglicht ontstaat een helder, aangename en mooie leeromgeving

3.Het bijzondere onderwijs:
De leerstoornissen van de kinderen in het bijzondere onderwijs type 8 vragen om specifieke 
maatregelen om optimaal onderwijs op maat mogelijk te maken. Hierbij zijn o.a. de volgende 
ontwerpstappen belangrijk.
 - de klaslokalen van ca. 7,5x10m zijn geschikt om met verschillende stoelopstellingen te werken, 
   de lokalen maken zeer korte afstanden tussen leraar en kind mogelijk waardoor onnodige prikkels 
   kunnen worden voorkomen
- de lokalen hebben een rustgevende en riante uitzicht op voornamelijk grote bomen in de directe 
  omgeving, dmv. vitrages en buitenzonwering (vouw-luiken) kan de lichtsituatie passend bij de 
  behoeftes individueel en fijnmazig worden aangepast
- de school wordt als visueel rustig environment ontworpen; door de inzet van weinige natuurlijke 
  materialen zonder toegevoegde kleur (hout, beton, glas) ontstaat een aangename leeromgeving 
  vrij van overbodige prikkels.



23

BREDE SCHOOL: INTERACTIE EN CLUSTERING
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Planlocatie Ruelenspark
Salto vergrendelingslot,

hierdoor is toegankelijkheid te beheersen 
Functie van de sporthal kan na schooltijd veranderen

in danszaal, toneel- bijeenkomstruimte
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BREDESCHOOL: INTERACTIE EN CLUSERING
De brede school is een integrale en intersectorale aanpak rond de ontwikkeling van het kind. Door 
kwalitatieve en functionele samenwerkingsverbanden in de buurt worden de leer- en ontwikkelkansen 
van de kinderen verhoogd en hebben de faciliteiten van de school een positieve impact op haar 
omgeving. Concreet is de site hiervoor uitermate  geschikt omdat krachtige synergiëen met de 
omgeving kunnen ontstaan. Hierbij zijn volgende punten in het bijzonder noemenswaardig:

1. Edutainment:
Door de aanwezigheid van grote ruimtes in de school zelf  (refter,sporthal), de tuinen rond het klooster 
en het Ruelenspark is de school ideaal geschikt om als brede leeromgeving gebruikt te kunnen worden. 
Naschoolse en schoolondersteunende functies kunnen hier goed een plaats vinden. Educatie dmv. 
edutainment is hier zeer goed mogelijk; te denken valt o.a. aan tuineren (moestuin), natuurspelen, 
sporten, dans- en toneel onderwijs.

2. Relatie met Volksuniversiteit:
Door de fysieke verbinding met de Volksuniversiteit zijn een veeltaal vormen van dubbelgebruik en 
synergië denkbaar. Zo beschikt de Universiteit over een voormalige kerkzaal en een kantine. De refter 
en de sportzaal kunnen als polyvalente ruimtes makkelijk aan de activiteiten van de Volksuniversiteit 
gekoppeld worden. Ook kunnen klaslokalen in de avonduren voor onderwijs voor volwassenen gebruikt 
worden.
 
3. Sportcentrum+Sportpark
De sporthal is door haar ligging t.o.v. het maaiveld optimaal extern te gebruiken. Door haar opzet 
kunnen de kleedkamers eenvoudig ook voor buitensport activiteiten in het park gebruikt worden. Door 
de realisatie van een daglichtsporthal is de zaal mulit-functioneel te gebruiken en kan hij ook als aula 
of theater functioneren (uitschuif-tribune)

4. Sluitplan:
Om optimale overzicht en veiligheid te waarborgen wordt de school zo ontworpen dat verdiepingen van 
elkaar gescheiden kunnen worden en dat de grote lokalen onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen 
worden. De inzet van een bijzondere sluitsysteem (bijvoorbeeld Salto) met een centrale controlepost 
kan wenselijk zijn om de school als brede school optimaal te laten functioneren.

SOKKEL = AFSLUITBAARHEID BREDE SCHOOL 1
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LANDSCHAP: ZORGVULDIGE INBEDDING
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LANDSCHAP: ZORGVULDIGE INBEDDING
De school heeft een optimale ligging in een rustig en prachtig parklandschap. Om zowel het 
“buitendomein van de school” te ontwikkelen als ook het publieke karakter van het park te handhaven 
en te versterken worden volgende maatregelen voorgesteld:

1. “Dubbelfiguur”
Terwijl zich de Volksuniversiteit op de Ruelensvest presenteerd wordt de school bewust als alzijdig 
gebouw ontworpen en symmetrisch met haar hoofdentree op de zuidkant orienteerd. Zo ontstaat 
een intens dialoog met het grote bomenkarree en wordt de monumentaliteit van het totale complex 
verstrekt. Het nieuwe bouwwerk presenteert zich samen met de Volksuniversiteit als “dubbelfiguur” 
en kan zowel als een complex maar ook als twee onafhankelijke gebouwen gelezen worden.

2. Nieuwe voetgangersroute
Een nieuwe voetgangersroute doorsnijdt het terrein van noord naar zuid. Hierdoor wordt het park 
opgedeelt in twee logische en evenwaardige delen: een deel dat tijdens de schooluren voornamelijk 
door de school gebruikt wordt (“de schoolhof”), een een deel dat tijdens de schooluren voornamelijk 
door de buurt kan blijven gebruikt worden. Na schooluren kan het park terug volledig als park 
fungeren. Deze tweedeling zorgt voor een overzichtelijk en controleerbaar gegeven binnen het 
brede school concept. 

3. Kloostertuin – direct omgeving school
De nieuw school zoekt directe interactie met haar omgeving. In de Noord-west hoek wordt tpv. de 
refter een licht verdiepte en overdekte buitenruimte realiseert. Deze kan zowel tijdens de lunch als ook 
de speeluren gebruikt worden een laat zich dmv. schuifwanden makkelijk met de refter verbinden. In 
de Noord-oost hoek wordt een “stilte tuin” met educatieve velden (kruidentuin, moestuin) realiseert. 
Deze kan ook direct vanuit de entreehal van de school worden ontsloten.

4. Speel-en sportpark
Het westelijke meer publieke deel van het park wordt ingericht als speel- en sportpark. In de Noord-
west hoek worden een drietaal speelheuvels uit de grond van de bouwput en puin van de school 
realiseert. Deze heuvel kunnen als natuurspeelterrein gebruikt worden.
Langs de nieuwe voetgangersroute wordt een kleine tribune gebouwd die ruimtelijk de scheiding tussen 
west- en oostdeel accentueert en als zitgelegenheid gebruikt kan worden tijdens voetbalwedstrijden 
of manifestaties op het grasveld. 
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DUBBELE FIGUUR = 2 GEBOUWEN = 1 ENSEMBLE

De bestaande configuratie van het gebouwencomplex is een 
dubbele figuur van 2 gebouwen die samen een ensemble vormen 

BASIS

Het gebouwencomplex vormt 
de ruggengraat van het gehele terrein



31

DUBBELE FIGUUR = 2 GEBOUWEN = 1 ENSEMBLE

De nieuwe confi guratie van het gebouwencomplex zal ook een 
dubbele fi guur zijn van 2 gebouwen die samen een ensemble vormen

SCHOOL EN KLOOSTERTUIN

De school en de bomencarré vormen samen een symmetrisch geheel
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AFSCHEIDING KLOOSTERTUIN / LOOPROUTE GROND BOUWPUT WORDT SPEELHEUVEL

De grond uit de bouwput wordt gebruikt bij de aanleg van drie speelheuvelsDe nieuwe voetgangersroute deelt het park op in twee logische en evenwaardige delen
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basketveld

multifunctioneel grasveld

PARK  IS OOK SPORTPARK
INRICHTING ZIJTUINEN

Naast het bestaande gebouw worden twee zijtuinen aangelegd In het park wordt ook sportinfrastructuur aangelegd, het park wordt op die manier ook een sportpark
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Openluchtklas grassculptuur Speelheuvels in het landschap Panten voor de educatieve kruiden- en moestuin
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ONDERWIJS MACHINE: OPTIMALE PLATTEGROND
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“ONDERWIJSMACHINE”: OPTIMALE PLATTEGROND

Het BPA laat alleen een beperkte voetprint voor de nieuwe school toe. Ook vraagt het concept van 
het passiefhuis om een uiterst compacte bouwvorm met grote diepte en weinig geveloppervlak. 
Hierdoor kan de ooststrip tpv. de terreinmuur niet gebruikt worden voor klaslokalen omdat deze 
energetisch niet te realiseren zijn als passiefbouw. De complete school wordt dus als een stapeling 
van programmaonderdelen in een bouwblok zuidelijk van de Volksuniversiteit realiseert. Hierbij 
wordt het programma zo logisch en effectief mogelijk geordend.

1. Generieke basis plattegrond
De school krijgt een generieke basisplattegrond met 4 – in hoofdlijnen - identieke verdiepingen. 
Een rustige kolomenstructuur met grote overspanningen vormt een uitstekende basis voor 
latere aanpassingen. De centrale ontsluitingskern en de WC’s worden op de kopgevel van de 
Volksuniversiteit realiseert. De onderwijslokalen liggen aan de west-, zuid- en oostgevel en hebben 
prachtig uitzicht over het park. De nevenlokalen worden tpv. noordgevel gehuisvest. Al deze lokalen 
vormen een programmatische ring. 

2. “hart van de school”
In het midden van de programmatische ruimte ligt de ontsluiting zone. Deze ruimte is ca.7m breed 
en bevat naast gangen, trappen en bruggen ook grote vides die voor een ruimtelijke verbinding 
tussen de verdiepingen zorgen. Deze zone vormt het “hart van de school” omdat hier grote 
gemeenschapsruimtes ontstaan die bijdragen aan de collectieve sfeer van de school.

3. Open begane grond:
De opzet van de begane grond is gekenmerkt door de verdiepte daglicht sporthal (-4,80m) aan 
de oost- en de ligt verdiepte refter (-1,20m) aan de westkant. Tussen beide programma’s liegt het 
entree. De begane grond wordt als open zone ontworpen waardoor complexe zichtrelaties tussen de 
programma’s en een intense relaties met de buitenruimte ontstaan. Hierdoor wordt de begane grond 
als bijzonder open en publiek ervaren. De refter wordt rechtstreeks met een buitenruimte verbonden. 
Ook bevindt zich hier een overdekte speeltuin.
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BESTAANDE SITUATIE

w

Het huidige gebouwencomplex is opgetrokken uit twee delen,
 een ouder deel met dwars daar op een uitbreiding

w

SLOOP BEDDENVLEUGEL

De opdrachtgever stelt voor om het oudere deel te slopen
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w

MAXIMUM PLOT = MAXIMUM ENVELOP BOUWWERK

De opgave bestaat dus uit de zoektocht naar de ideale voetprint
Het BPA definieert een maximale bouwplot. 

Gezien de grootheid van het programma moet die maximaal benut worden
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w

INFRASTRUCTUUR ALS SCHAKEL

De nieuwe infrastructuur (trappenhuis, lift en toiletten) wordt 
als schakel ingezet tussen het bestaande en het nieuwe gebouw

w

NEVENFUNCTIES SCHOOL = NOORD ORIENTATIE

De nevenfuncties van de school 
worden naar het noorden georiënteerd
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w

KLASLOKALEN = UITZICHT + ZON

De klaslokalen worden ondergebracht aan de gevels met een 
prachtig uitzicht op het park en een goede oriëntering naar de zon
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therapielokaal

w

OPTIMALE PROGRAMMATISCHE RING = OPTIMALE SCHEMA DAGLICHT

Op deze manier ontstaat er een ring waar al het programma in opgenomen wordt.  
Alle verblijfsruimtes hebben mooi uitzicht en ideale lichtcondities
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therapielokaal

w

HOOFD ONTSLUITING IN HET MIDDEN

In het midden van de ring bevindt zicht de ontsluitingzone. 
Hier bevinden zich naast trappen en gangen vides en een hangende tuin Trap atrium
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w

CONSTRUCTIE = PROGRAMATISCHE ZONERING

De constructie is gebaseerd op de
 programmatische zonering van het nieuwe gebouw

w

CONSTRUCTIE = TOEKOMSTIGE FLEXIBILITEIT

De constructie biedt door haar grote overspanning 
een enorme flexibiliteit naar de toekomst toe
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w

KOPPELING LOKALEN = ENFILADE

De mogelijkheid wordt voorzien om alle lokalen aan elkaar te koppelen. 
Zo ontstaat er een enfilade langs de gevel Aaneenschakkeling van ruimten
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w

LEIDINGZONE ALS SCHAKEL TUSSEN RING + ONTSLUITINGZONE

w

INTELLIGENT MEUBEL ALS SFEERBEPALENDE INFRASTRUCTUUR

De leidingzone werkt als een ruimtelijke schakel tussen ring en ontsluitingzone, 
en neemt een groot deel van installaties en schachten op

De leidingzone wordt als houten meubel vorm gegeven en bepaalt zowel de sfeer in de ontsluitingzone 
(het atrium) en de klaslokalen
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HOUTEN MEUBEL

Het houtenmeubel bepaalt in sterke mate de uitstraling van het atrium Houten wandmeubel als wandafwerking in atrium
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w

BASIS OPZET PLINT = STRAMIENEN BASIS VERDIEPING

De basisopzet van de plint heeft hetzelfde stramien als die van de basis verdieping

w

ENTREE ALS SCHAKEL TUSSEN OUD EN BUITENRUIMTE

portaal

hal

De ingang wordt strategisch tussen het bomencarré en het bestaande gebouw geplaatst
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sporthal

w

SPORTHAL ONDERGRONDSE SPORTHAL MET DAGLICHT

portaal

hal

sporthal 4800- P

balkonzone 1200- P trap naar
vluchtpatio  - 0.800

Aan de oostkant wordt de sporthal verdiept aangelegd en via de gevels voorzien van daglicht. Door de 
natuurlijke belichting kan de sporthal als polyvalente zaal gebruikt worden Multifunctomele sporthal met daglicht
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sporthal 4800- P

balkonzone 1200- P trap naar
vluchtpatio  - 0.800

w

VERDIEPTE REFTER MET VRIJE HOOGTE 3,60

portaal

hal

bmc

refter 1200- P

uitgifte balie

Aan de westkant wordt de refter gerealiseerd deze is 1,20 m verdiept  tov het maaiveld

sporthal 4800- P

balkonzone 1200- P trap naar
vluchtpatio  - 0.800

w

BUITENRUIMTE REFTER ALS OVERDEKTE BUITENRUIMTE

portaal

hal

bmc

refter 1200- P

uitgifte balie

De refter heeft directe toegang tot de overdekte buitenruimte
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sporthal 4800- P

balkonzone 1200- P trap naar
vluchtpatio  - 0.800

w

ENTREE ALS ZICHTPLATEAU TUSSEN SPORT EN REFTER

portaal

hal

bmc

refter 1200- P

uitgifte balie

De ingang  ligt als een ruimtelijke brug tussen de halfverdiepte refter en de verdiepte sporthal. 
Van hieruit hebben de gebruikers een prachtig zicht op de activiteiten in de school en het bomencarré
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ENTREE ALS ZICHTPLATEAU TUSSEN SPORTHAL EN REFTER
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STRUCTUUR: RUIMTELIJKHEID EN ZONERING
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STRUCTUUR: RUIMTELIJKHEID EN ZONERING
De beperkingen van het BPA en de grootte van het programma maken een complexe stapeling 
van onderdelen noodzakelijk. Het ontstaat een school met in hoofdlijnen 5 verdiepingen + een 
ondergrondse sporthal met 2 bouwlagen. Een dusdanig bouwwerk is binnen de Vlaamse context 
opmerkelijk maar in het kader van compact en duurzaam bouwen uiterst wenselijk. In andere 
landen met maar weinig beschikbare ruimte – zoals Zwitserland en Japan – is deze bouwtype vrij 
gebruikelijk. Het organiseren van een school over een veeltaal bouwlagen vraagt om een bijzondere 
ruimtelijke aanpak om als aangenaam en overzichtelijk instituut te kunnen functioneren.

1. Variatie ontsluitingzone
Het gebouw wordt ontworpen rond een centraal “hart” van de school. Hierin bevind zich een vrij 
gevarieerde ontsluiting met een complexe ruimtelijkheid.
De ontsluiting wordt zo ontworpen dat op de ene kant wel sprake is van een ruimtelijk continuum 
maar op de andere kant ook wel zones ontstaan met een duidelijk eigen identiteit. De route “naar 
boven” wordt opgeknipt in ruimtelijke “etappes” met eigen licht condities en bijzondere vistas. Per 
verdieping zijn ook grote plateaus aanwezig die als pause- en activiteitenzone gebruikt kunnen 
worden en plekken vormen waar kinderen spontaan ontmoeten.

2. Clustering programma
De structuur wordt daarbij zo opgezet dat een logische clustering van de verschillende onderwijs 
entiteiten mogelijk is. Iedere verdieping wordt door een bijzondere groep van scholieren gebruikt. 
Deze clustering correspondeert ook met de brandcompartiementering waardoor het atrium zonder 
sprinklerinstallatie realiseert kan worden.
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MAXIMALE ENVELOP BINNEN BPA

max. hoogte 15.30

De maximale bebouwbare envelope wordt door het BPA gedefinieerdDe maximale voetprint  wordt  door  het BPA gedefinieerd
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REFTERDe refter is half verdiept, biedt een prachtig zicht op de omgeving en krijgt daglicht
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SPORTHAL = AULA
De sporthal is verdiept en krijgt daglicht via de zijwanden
Daarnaast kan de sporthal ook als aula gebruikt worden
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ENTREE

sporthal

refter

secretariat

Vanuit de ingang heeft de gebruiker een goed overzicht
 over de activiteiten binnen en buiten het gebouw

SOKKEL = AFSLUITBAARHEID BREDE SCHOOL 1

De ruimtes op het gelijkvloers kunnen in het kader van een brede school
 onafhankelijk van elkaar gebruikt worden
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ONDERWIJS PROGRAMMA = 4 GENERIEKE VERDIEPINGEN

De bovenbouw bestaat uit vier min of meer generieke verdiepingen

ATRIUM = HART VAN DE SCHOOL

De ontsluitingzone vormt een groot atrium waardoor de gangen met daglicht voorzien worden



6�

ROUTE NAAR BOVEN

De route naar boven bestaat uit een aaneenschakelingen van verschillende trapzones en deelruimtes. Per 
niveau heeft de gebruiker ander zichtrelaties waardoor ieder verdieping een duidelijke eigen identiteit bezit
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SECRETARIAAT

Het secretariaat bevindt zicht op de eerste verdieping 
en is direct vanuit de ingang te bereiken

SECRETARIAAT / SPEEL-LEER-NIVEAU

Het speel/leerniveau bevindt zicht op de eerste verdieping en wordt georganiseerd rond een centrale vide 
Deze zone kan ruimtelijk afgesloten worden van de rest van de school
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INITIATIENIVEAU - VORDERINGSNIVEAU

Het initiatieniveau en het vorderingsniveau bevinden zich op de tweede en derde verdieping 
en zijn gekoppeld aan een ruime dubbelhoge hal met veel daglicht

FINALITEITSNIVEAU

Het finaliteitsniveau bevindt zich op de vierde verdieping 
en wordt geclusterd rond een hangende tuin
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PROGRAMMATISCH PUZZLE = BRANDCOMPARTIMENTERING

Het gebouw wordt georganiseerd als een ruimtelijke puzzel van  de verschillende functionele onderdelen. 
De brandcompartimentering is hieraan gekoppeld. Een sprinklerinstallatie is niet van toepassing
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RUIMTELIJKE ZONERING

+

+

+

De verschillende functionele onderdelen hebben een sterke ruimtelijke identiteit.
Hierdoor bestaat het gebouw ondanks zijn grote schaal uit duidelijke entiteiten.
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DUURZAAMHEID: PASSIEFHUIS, LICHT, C2C
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DUURZAAMHEID: PASSIEFHUIS, LICHT, C2C
Het streven naar duurzaamheid is sinds oudsher onderdeel van architectuur en wordt alleen bereikt 
door de realisatie van een delicaat evenwicht uit “firmitas, utilitas, vensustas” (Vitruvius). Een gebouw 
zonder schoonheid en gebruikscomfort is nooit duurzaam. I.v.m. de klimaatverandering en globale 
energiecrisis is in de laatste jaren de nadruk steeds meer op de energetische duurzaamheid en 
CO2- reductie te komen liggen waarvan het passiefhuis concept een directe afgeleide is. De hieraan 
verbonden puur technische criteria worden binnen het voorliggende ontwerp realiseert zonder dat 
het gebouw de typische vestingachtige “passieve uitstraling” met kleine ramen krijgt. Verder kan 
het gebouw voldoen aan de criteria van BREAAM outstanding en is het ontworpen op basis van 
de concepten zoals “frisse scholen” en de “cradle-to-cradle” benadering. Noemenswaardig zijn de 
volgende punten:

1. Glazen passiefhuis
Het gebouw is uiterst compact en bezit zeer weinig buitengevel omdat een groot gedeelte van de 
gevel onder de grond zit. Het gebouw kan hierdoor voorzien worden van riante beglazingen waardoor 
het gebouw ondanks zijn passieve opzet en actieve relatie heeft met zijn omgeving. Opwarming 
wordt voorkomen door de toepassing van buitenzonwering. Echter is te verwachten dat deze niet te 
vaak gebruikt wordt omdat in directe nabijheid van de gevel grote bomen aanwezig zijn. 

2. Ventilatie
Het gebouw wordt voorzien van mechanische ventilatie zonder koeling. De ventilatie wordt individueel 
per lokaal dmv. CO2 detectie geregeld. Alle kanalen laten zich goed schoon maken waardoor het 
sick-building-syndrome wordt voorkomen. In de warme zomermaanden kan het gebouw natuurlijk 
ventileert worden via roosters in de gevel en dmv. thermische trek via het atrium.

3. Veel daglicht
Daglicht is voor het realiseren van een gezonde leeromgeving een vereiste. De school is zo 
ontworpen dat bijna alle ruimtes incl. sporthal en atrium voorzien worden van veel daglicht. Hierdoor 
is elektrische verlichting overdag overbodig. De lichtcondities kunnen dmv. zonwering en vitrages 
individuele reguleert worden zodat het gebouw goed kan inspelen op de behoeftes van haar 
gebruikers en een zeer actieve en levendige uitstraling krijgt.

4. C2C-materialisatie
De materialisatie van het gebouw is opgezet op basis van volgende cradle-to-cradle strategieën:
- grote flexibiliteit van de constructie om hergebruik gebouw op later termijn mogelijk te maken (het 
  bestaande klooster wordt vooral afgebroken ivm. ontbrekende flexibiliteit!)
- scheiding van gebouw en installaties om het vervangen van installaties (kortere levenscyclus) 
eenvoudig 
  mogelijk te maken
- alleen mechanische verbindingen van bouwdelen; alleen zeer beperkte inzet van lijm en verf
- gebruik van ecologisch verantwoorde bouwmaterialen zoals eikenhout (EU), CO2-arm beton en 
glas.

5. Efficiente installaties
Een groot deel van de installaties worden op het dak geplaatst. Het ontwerp team lijkt het zinvol 
om een synergie tussen de Volksuniversiteit en de school op installatieniveau te onderzoeken. 
Doorkoppeling van de installaties kan de Volksuniversiteit energetisch verbeterd worden en kan de 
school de restwarmte verbruiken. Op het dak kunnen ook nog extra zonneboilers voor warmwater, 
PV-cellen en een kleine windturbine geplaatst worden om extra energie te kunnen opwekken.
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PASSIEFHUIS - COMPACTE BASIS PASSIEFHUIS - WEINIG BUITENGEVEL

Het gebouw heeft een uiterst compacte basis,
hierdoor is het ideaal geschikt voor Passief Huis.

Het gebouw heeft zeer weinig buitengevel,
hierdoor heeft het een minimale warmtestransmissie.
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PASSIEFHUIS - MAXIMUM DAGLICHTPASSIEFHUIS - FLEXIBELE, INDIVIDUELE REGULIERING ZONTOETREDING

Het gebouw beschikt over een flexibele en individuele regulering van de zontoetreding Hierdoor wordt 
opwarming in de zomer voorkomen

Er is een maximale toetreding van daglicht in het gebouw
Hierdoor is elektrische verlichting overdag overbodig
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PASSIEFHUIS - MECHNANISCHE VENTILATIE PASSIEFHUIS - NATUURLIJKE SPUIVENTILATIE ZOMERMAANDEN

-+
+

+
+-

CO2-DETECTIE

VENTILATIE OPENING
DAKLICHT

Het gebouw beschikt over mechanische balansventilatie 
met dubbele warmtewisselaar met een rendement van 95%.  

Per ruimte wordt individueel geventileerd op basis van CO2-detectie.
 Koeling is niet nodig.

Er is natuurlijke spuiventilatie voorzien voor de zomermaanden met overstort naar het atrium Hier wordt de 
lucht afgevoerd via thermische trek
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PASSIEFHUIS - VLOERVERWARMING

Het gebouw wordt met lage temperatuur vloerverwarming (LTV) geconditioneerd
De verwarming wordt individueel per vetrek geregeld

Energiedak
zonneboiler / PV-cellen / windturbune

PASSIEFHUIS -  ZONNEBOILER
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+
?

PASSIEFHUIS - SYNERGIE MET BESTAANDE BOUW?

Kan het bestaande gebouw door de nieuwe ingreep thermisch gesaneerd worden? 
Is er een geïnspireerde synergie tussen oud en nieuw denkbaar?
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PASSIEFHUIS - KOPPELING  VERWARMINGSYSTEEM

Het ontwerpteam stelt voor:
de duurzaamheid van het oude gebouw op te waarderen

door de bestaande ketelhuis te vervangen de een nieuwe HR-ketel
en deze aan te sluiten op het LTV vloerverwarmingsysteem 

en de warmwatervoorzieningen van het nieuwe gebouw
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Indicatie PHPP Ruelenspark school, Leuven

Voor het nieuw te bouwen gedeelte van de school is met een indicatieve PHPP-berekening aangetoond dat het mogelijk is aan 

de criteria voor Vlaamse passiefscholen te voldoen.

eisen passiefscholen
eis behaald voldoet?

netto energiebehoefte voor verwarming ≤ 15 kWh/m
2

jr 12 ja

primair energiegebruik 

(ruimteverwarming, sanitair warm water 

en elektrische apparaten)
≤ 120 kWh/m

2
jr 118 ja

n
50

-waarde (luchtdichtheid)
≤ 0.6 h

-1 (meten achteraf) ja

De belangrijkste uitgangspunten in deze PHPP-berekening zijn de volgende:

• 250 leerlingen + circa 50 medewerkers = circa 300 gebruikers

• dit betekent circa 18 m
2

 netto vloeroppervlakte per gebruiker

• glaspercentages en afmetingen per raam:

• noordgevel: circa 45%, ramen van 2 m breed en 2.75 m hoog

• oost-, zuid- en westgevel: circa 78%, ramen van 5 m breed en 2.75 m hoog, met een overstek van 500 mm

• Uglas = 1.1 W/m
2

K (HR
++

 glas), ZTA = 0.56

• Ukozijn = 1.6 W/m
2

K (houten kozijnen), zodat Uglas+kozijn = 1.3 W/m
2

K

• Rc = 6.0 m
2

K/W voor vloer, dichte geveldelen en dak

• ventilatie in totaal 7000 m
3

/h (maximaal 23 m
3

/h per persoon):

• gedurende periode van 12u maximale ventilatie

• en rest van de dag op 60% van het debiet

• gemiddelde over de gehele dag is dit 0.41 h
-1

• gebalanceerde ventilatie, warmteterugwinning op ventilatielucht circa 77%

• zomerventilatie door te openen ramen en afvoer via het atriumdak (0,5 h
-1

)

• buitenzonwering op oost, zuid en west, binnenzonwering bij het atriumdak

• geen actieve koeling 

• opwekking warmte met een ketel (verwarming en sanitair warm water)

• warm watervraag per persoon gemiddeld 12 liter per dag

• verlichtingsvermogen gemiddeld 12.5 W/m
2

 (voor 500 lux in klaslokalen), daglichtregeling in de lokalen en de 

kantoorvertrekken

• interne warmtewinsten (personen en apparatuur) 2.8 W/m
2

 (PHPP standaard voor scholen)
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CONSTRUCTIE SPORTHAL

De constructie bestaat standaard uit een kolommenstructuur op een raster van 10m x 7,5m 
Hierdoor is het gebouw zeer flexibel en heeft een uitstekende duurzame basis

De constructie van de sporthal bestaat uit wandschijven boven de eerste verdiepingsvloer
Hierdoor kunnen de vrije overspanningen op de begane grond gerealisseerd worden

CONSTRUCTIE STANDAARD
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HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE

De nieuwbouw bestaat uit een rechthoekig gebouw gekenmerkt door een open structuur die het 
gebouw integreert in de groene omgeving. Onder het gebouw wordt een multifunctionele sporthal 
voorzien.

Hoofdopzet constructie
Ontwerpen is een integraal proces van afwegen van keuzes. De keuzes worden gemaakt in onderling 
overleg tussen de verschillende disciplines, projectmanagement en opdrachtgever. Door aspecten 
inzichtelijk te maken en er wegingsfactoren aan toe te kennen kan men zorgvuldige keuzes maken.

Voor dit ontwerp hebben o.a. de volgende aspecten een rol gespeeld bij de gemaakte keuzes:
• flexibiliteit
• bouwmethodiek en bouwkosten
• duurzaamheid
• logica constructie
• integratie met de installatie;
• esthetische aspecten

Bouwmethodiek en bouwkosten
De kosten worden in grote mate beheerst door uit te gaan van een logische constructie en op zoek 
te gaan naar voldoende repetitie in constructiewijzen en afmetingen om prefabricatie mogelijk te 
maken. 
Behalve de funderingen, die opgevat zijn als ter plaatse te storten constructies, wordt er zoveel 
mogelijk gewerkt met (semi-) geprefabriceerde elementen uit beton.
(Semi-)prefabricatie heeft als voordeel dat elementen in goede omstandigheden en onafhankelijk van 
weersomstandigheden gemaakt kunnen worden zodat ze op de werf enkel nog maar gemonteerd 
moeten worden en/of van een druklaag worden voorzien . 
Deze manier van bouwen verkort de bouwtijd aanzienlijk en verlaagt bijgevolg ook de bouwkost 
(minder stutten, minder bekisten en minder kans op fouten).

Bij de keuze van de draagvloeren is er gekeken naar de specifieke eigenschappen en eisen van het 
gebouw  in combinatie met de mogelijkheid tot (semi-)prefabricatie. 

Het gebouw is gekenmerkt door een repetitieve maatvoering in de gevelvlakken. Door deze 
maatvoering door te trekken in de interne structuur bekomen we een helder kolomraster dat wordt 
doorgezet over alle verdiepen.
De keuze voor kolommen zorgt voor een maximalisatie van de indelingsflexibiliteit van het gebouw.

De repetitie in maatvoering lis ook ideaal voor (semi-)prefabricatie van de draagvloeren.
Er is gekozen voor voorgespannen kanaalplaten met als onderconstructie stalen profielen.
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Deze kanaalplaten combineren een hoge draagkracht met lage kosten en een laag gewicht. Verder 
kan de massa van het beton benut worden om het binnenklimaat te reguleren en garanderen ze een 
hoge bouwsnelheid.
Deze manier van bouwen laat toe om de overlast voor de omgeving tot een minimum te herleiden.

Enkele in de multifunctionele sporthal is het onmogelijk om het kolomraster helemaal door te 
trekken.
Maar ook hier wordt van het zelfde basisprincipe voor de draagvloeren uitgegaan.
Door de constructie om te draaien en gebruik te maken van de beschikbare ruimte op het verdiep 
boven de sporthal kunnen ook hier de kanaalplaten doorgezet worden als draagvloer.
In plaats van een ruimtebeperkende doorhangende structuur gebruiken we de bovenliggende 
betonwanden als draagstructuur voor de kanaalplaten

Duurzaamheid en integratie met de installatie 
Het streven naar duurzaam bouwen in de draagstructuur kan op meerdere terreinen vorm krijgen. 
Het belangrijkste is dat met een goed en logisch ontwerp het materiaalgebruik kan worden beperkt. 
Overmatige overspanningen of overdrachtsconstructies worden beperkt. Dit is ook duidelijk in het 
ontwerp toegepast: de constructie is eenvoudig en doeltreffend.

Het materiaal beton:
In dit gebouw is het materiaal beton prominent aanwezig. Uit studies is gebleken dat de meeste 
aandacht gericht moet worden op het beperken van de wapening en het beperken van de hoeveelheid 
cement. Hier richten wij ons dan ook op.
In de betonwereld wordt steeds meer aandacht gegeven en ook steeds meer daadwerkelijk gedaan 
aan de zogenaamde kringloopgedachte. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van het nieuwe beton 
bestaat uit wederom gebruikt gebroken beton uit gesloopte bouwwerken. Vooral ook in de prefab 
betonelementen en bijv. de funderingsconstructies, begint granulaatbeton steeds meer toepassingen 
te vinden.
In concreto streven we naar de volgende:
• bewuste reductie wapening;
• bewuste reductie cement-hoeveelheid;
• fundering: ca. 20% granulaatbeton;
• bovenbouw: ca. 15% granulaatbeton 

Flexibiliteit:
Een wellicht nog belangrijker duurzaamheidsaspect is de flexibiliteit die het gebouw biedt, zowel nú 
als in de toekomst.
• De geïntegreerde stalen profielen vormen geen belemmering voor kanalen en leidingen. De 
  technieken kunnen ongestoord door de constructie lopen. 
• Het gebouw is vrij indeelbaar door het gebruik van kolommen. Ook bij toekomstige verbouwingen 
  kunnen de ruimtes vrij gekozen worden, door gebruik te maken van verplaatsbare lichte 
  scheidingswanden die de lokaalscheidingen vormen.

• De gekozen constructie heeft door de veranderlijke vloerbelasting een hoge mate van 
  indelingsflexibiliteit.

Stabiliteit 
De stabiliteit van het gebouw wordt verzekerd door de dwarse windverbanden weggewerkt in de 
kastenwand, de stijve liftkern de betonwanden enerzijds en anderzijds de schijfwerking van de 
verdiepingsvloeren die de horizontale belastingen verdeelt naar stijve constructieonderdelen die 
verbonden zijn met de fundering. 
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MATERIALISATIE: RUST EN LICHT
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MATERIALISATIE: RUST EN LICHT
De materialisatie van het gebouw wordt direct afgeleid van de bijzonder context van het bouwwerk, 
het pedagogische concept, de condities van het passiefhuis en zijn bijzondere ruimtelijke structuur. 
De materialisatie probeert daarbij functioneel en efficient in te spelen op deze condities, rekening te 
houden met optimaal onderhoud en de sfeer van “rust en licht” te ondersteunen.

1.Glazen gevel, banden en vouw-luiken
Het gebouw wordt voorzien van een glazen gevel die veel daglicht naar binnen laat en optimaal 
uitzicht biedt op de groene omgeving. De gevel wordt voorzien van gevelbanden met vouw-luiken 
die het mogelijk maken om de gevel individueel aan de behoeftes aan te passen. Deze gevel 
onderscheidt zich duidelijk van de Volksuniversiteit maar gaat door zijn opbouw en kleurstelling een 
intense dialoog aan met het bestaande bouwwerk waardoor het samen met hem een interessante 
“dubbelfiguur” vormt. De gevel wordt gemaakt van koperkleurig geanodiseerd aluminium.

2. Vloeren en plafonds
De vloeren, wanden en plafonds worden afgewerkt als rustige en neutrale oppervlaktes die optimaal 
de lichtsituatie in de lokalen ondersteunen. De vloeren worden voorzien van epoxy, de plafonds 
afgewerkt met een gedeeltelijk absorberende laag. Kleurstelling is licht-grijs. Hierdoor bestemd de 
kleur van de bomen en het park de sfeer van het interieur.

3. Houten meubel
De wanden rond het atrium worden als “intelligent meubel” ontworpen en nemen een veeltaal van 
functies gelijktijdig op. Naast deuren en verticale en horizontale kanalen, dient het meubel aan de 
atrium kant ook als garderobe, zitbank, kijkraam en opslag. Aan de kant van de klaslokalen neemt 
het meubel zowel kasten alsook en wastafel op. De uitgesproken sfeer van het meubel domineert 
zowel het klaslokaal als ook het atrium. Verder worden nog de atriumtrap, het servicevolumen in de 
refter en de wanden en vloer van de sporthal voorzien van hout.
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BASIS GEVEL GLAZEN PLINT

Het basisprincipe van de gevel wordt bepaalt door de constructie
Op de gelijkvloerse verdieping komt een glazen plint. 

Er wordt zonwering in de vorm van uitvalschermen voorzien
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In die glazen plint wordt de ingang duidelijk gemarkeerd
 Deze bevindt zich symmetrisch ten opzichte van de gevel en het bomencarré

SCHOOL

ENTREE GEVEL STANDARD

SCHOOL

De gevel van de vier generieke verdiepingen bestaat uit vijf meter 
lange ruiten, met structureel verlijmde beglazing

 Er wordt zonwering in vorm van individueel aangestuurde vouwluiken voorzien
 Hierdoor kan de lichtsituatie aangepast worden aan de behoeftes
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Het dak wordt gebruikt als energiedak
 de uitstraling hiervan wordt bepaald door horizontale lamellen

DAK

SCHOOL
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AANZICHT VANUIT HET PARK
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De gevelmaterialisatie voor de vloerranden en buitenzonwering
geeft het gebouw een ingetogen en rustige uitstraling

wat goed aansluit op de rijk gedetailleerde bakstenen kloostermuren20 franksmuntstuk
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Europees eikenhout (FSC)
De houten wandafwerking voor wandmeubel en de trappen

zorgen voor een sfeervol en rustige omgeving
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Glazen borstwering met eiken leuning Glazen trapleuningen en borstwering voor optimale transpantie in het atrium
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Pleisterwerk op binnenwanden en plafonds
De vensters in de klaslokalen worden voorzien van vitrage

hierdoor kan afleiding van buitenaf tot een minimum worden beperktHoogwaardige kunststof gietvloeren
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Situatie tekening

stilte tuin
(educatieve velden)

KISS & RIDE ZONE AAN DE RUELENSVEST

POORT

oprijlaan / inrit

entreezone bomenhof

entreezone park

RUELENSPARK

8h

10h

11h
9h

7h

12h

6h

5h
4h

16
h

14h

13h

15h

17
h

18
h

19
h

20h

Z

N

O

W

21
-0

6

1.5

59
.3

9.4

18.2

27.3

36.7

45.7

53.7
61

.9

zomer
zonsondergang

najaar/lente
zonsondergang zomer

zonsopgang

najaar/lente
zonsopgang

HOOFDENTREE

N 0 5 10 15m

BUS
BUS

BUS
BUS

BUS

basketbalveld

openluchtklas
grassculptuur

trampoline
zandbak

...

bmc6,
85

%

overdekt
terras -1.20m

speelheuvels

landschapselement
zittribune aan speelveld

bestaande boerderij

houten pergola constructie
boven looppaden

overdekte fietsenstalling

BUSOPSTAPPLAATSEN 5x

2 parkerkeerplaatsen
mindervalide parkeerplaats
onder de bomen

overdekte
fietsenstalling

multifunctioneel gazon
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vluchttrap

vluchttrappenhuis

opslag
ruimte
speel-
toestellen

techniek

N 0 5 10 15m

houten telescooptribune

sporthal

kleedruimte

houten trap

EHBO

archief

kleedruimte

opslag
onderhoudsmateriaal

Sporthal + kleedruimten
kelderverdieping -4.80m
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Entreehal + refter
gelijkvloers 0,00m 

looppad

bmc

refter -1.20m entree 0.00m sporthal -4.80m

balkonzone -1.20m

nooduitgang
vluchttrappenhuis

toegang stiltetuin

N 0 5 10 15m

uitgifte balie

6,
85

%

overdekt
terras -1.20m

plateaulift

stilte tuin
(educatieve velden)

houten pergola constructie
boven looppaden
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en
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al
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g

schuifdeuren refter

pu
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ie
ke
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op

- f
ie

ts
zo

ne

2 parkerkeerplaatsen
mindervalide parkeerplaats
onder de bomen

opslag vuilnis

trap naar
vluchtpatio  -1.20m
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N 0 5 10 15m

klaslokaal klaslokaal

directieleraarskamer

speelplein

gespreksruimten

repro

klaslokaal

ICT lokaal

bibliotheek

secretariaat

daktuin 2.80m

vluchtrappenhuis

atrium

houten pergola constructie
boven looppaden

Speel - leerniveau + personeel + bibliotheek
eerste verdiepingsvloer 2.80m
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N 0 5 10 15m

therapielokaal

klaslokaal

klaslokaal

klaslokaal klaslokaal klaslokaal klaslokaal

atrium

therapielokalen therapielokalen

vluchtrappenhuis

opslagruimte
lokalen voor levens-
beschouwlijke vakken

Initiatieniveau + therapielokalen
tweede verdiepingsvloer 6.20m
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N 0 5 10 15m

therapielokaal

klaslokaal

klaslokaal

klaslokaal klaslokaal klaslokaal klaslokaal

lokalen voor levens-
beschouwlijke vakken

atrium

therapielokalen therapielokalen

vluchtrappenhuis

Vorderingsniveau + therapielokalen
derdeverdingsvloer 9.60m



110

Finaliteitsniveau + daktuin
vierde verdiepingsvloer 13.00m

gesloten galerij vv. brandwerende begalzing (ramen)

N 0 5 10 15m

klaslokaal

klaslokaal

klaslokaal klaslokaal klaslokaal klaslokaal

muzieklokaal

lokaal voor
artistieke vorming

daktuin

therapielokalen / techniek

vluchtrappenhuis

therapielokaal
/ techniek



111

Energiedak
technische installaties dakverdieping 16.40m

techniek techniek techniek techniek

liftopbouwdakluik

dak 16,40m

lichthof
daktuin

lichtlijn

0 5 10 15m



113

GEVELAANZICHTEN EN DOORSNEDEN
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Gevelaanzicht zuidgevel

RUELENSPARK SCHOOL  08.06.2011 0 5 10 15mZUIDGEVEL

SBLO  /  SKLO
RUELENSPARK LEUVEN

zonneboiler

0 5 10 15m



11�

RUELENSPARK SCHOOL  08.06.2011 0 5 10 15mWESTGEVEL

zonneboiler

Gevelaanzicht westgevel

0 5 10 15m
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RUELENSPARK SCHOOL  08.06.2011 0 5 10 15mNOORDGEVEL

zonneboiler

Gevelaanzicht noordgevel

0 5 10 15m
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RUELENSPARK SCHOOL  08.06.2011 0 5 10 15mOOSTGEVEL

zonneboiler

Gevelaanzicht oostgevel

0 5 10 15m
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Langsdoorsnede atrium + sporthal

opslagruimte

refter

plateaulift

lokaal voor
levensbeschouwelijke
vakken

houten telescoop tribune

lichthof
daktuin

techniek

lichtlijn

zonneboiler

buitenzonwering
bronzen schuifpanelen

atrium

leraarskamer

klaslokaal

klaslokaal
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BEWAKING VAN TIJDIGE OPLEVERING VAN EEN ONTWERPOPDRACHT
Ontwerpdoelstelling en methodiek
Tijdige oplevering van een ontwerpopdracht behoort, naast budgetbewaking, het realiseren van het 
programma van eisen en het voldoen aan alle eisen van de wetgeving, tot de kerntaken van het 
architectenwerk. Om tijdige oplevering te realiseren hanteert het team de volgende methodiek:

Inventarisatie werkuren
- berekening op basis van grootte, bewerkelijkheid en complexiteit
- berekening op basis van vergelijkbare referentieprojecten

Opstellen van een globale planning:
Het uitgangspunt  vormt hierbij de visie van de opdrachtgever. Hierbij wordt bepaalt:
- de realistische oplevertermijn, met daarbij inbegrepen:
 - de ambachtelijke vergunningstrajecten
 - de interne goedkeuring procedures opdrachtgever
 - eventuele afhankelijkheid van subsidies
- de samenstelling en grote van het projectteam, afgestemd op de realistische planning
- het afstemmen van de planning met de adviseurs

Het bureau beschikt over de benodigde planningssoftware hiervoor.

Externe, verfijnde planning per fase
Per fase wordt de externe planning onderverdeeld in:
- onderfases (concept, definitief, goedkeuring)
- overgavemomenten adviseurs
- inbrengmomenten opdrachtgever

Voor de opdrachtgever is het mogelijk, op basis van de overgavemomenten, de stand van het werk 
te controleren. Alle adviseurs worden door de architect op het nakomen van de planning gewezen. 
In geval van mogelijke vertraging worden deze rechtstreeks aan de opdrachtgever gecommuniceerd 
en wijzen zowel architect als opdrachtgever de adviseur op de juridische verplichtingen.

Interne, verfijnde planning per week
De projectleider stelt een interne planning op weekbasis op. Op basis hiervan is het mogelijk de 
stand van het werk in al zijn facetten te overzien. De projectleider communiceert wekelijks de stand 
van de planning aan de projectarchitect. Mogelijke overschrijdingen worden hierdoor zo vroeg mo-
gelijk geïnventariseerd. De projectarchitect draagt intern de eindverantwoordelijkheid voor de tijdige 
oplevering van de opdracht. In het geval van mogelijke problemen besluit hij, samen met de directie, 
om de capaciteit op het werk te verhogenmet, tijdelijke of permanent, extra medewerker(s).
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Voorontwerp
In de voorontwerpfase wordt de gekozen variant van het schetsontwerp verder uitgewerkt. De vorm-
factor wordt in deze fase aangevuld met de materiaalkeuze aan de hand van bepaalde types van 
elementen.
De budgettering wordt derhalve verfijnd met behulp van een elementenbegroting, waarbij wordt 
nagegaan of voor alle elementen kan voldaan worden aan de wensen van de bouwheer (uitzicht, 
technische prestaties, onderhoud, ...).
Concreet betekent dit dat in deze fase op het niveau van de elementen wordt gemeten. De samen-
stelling van de elementen blijft hier bepaald via de ratio’s.
Op het einde van deze fase zijn alle fundamentele ontwerpkeuzes gemaakt.

Definitief ontwerp
In de fase van het definitief ontwerp worden alle details nodig voor de uitvoering uitgewerkt en ver-
taald naar een gedetailleerde raming : 
alle meetstaatposten, in de elementenmethode de verwerkte materialen, worden zorgvuldig opge-
meten. M.a.w. het laatste niveau van ratio’s wordt vervangen door een reële meting.
Tenslotte mondt het definitief ontwerp uit in een aanbestedingsprocedure. Het moment van de waar-
heid...
De aanbestedingsresultaten op zich zijn dan een aanleiding om de database met eenheidsprijzen te 
evalueren en indien nodig bij te sturen zodat het systeem permanent up-to-date wordt gehouden.

Uitvoering en terugkoppeling
De uitvoeringsfase tenslotte vraagt een actief beheer van de onvoorziene kosten. Er moet steeds 
ruimte voorzien worden voor niet te voorziene omstandigheden en voor wijzigingen aan de aan het 
gebouw gestelde eisen.
Na de uitvoering is er tevens de nodige aandacht voor terugkoppeling vanuit het gerealiseerde 
project naar de interne begrotingsmethodiek, zodat de interne gegevens permanent up to date 
worden gehouden.

Projectdefinitie
Het doel is om in deze eerste verkennende fase het beschikbare budget af te wegen tegen het 
programma van eisen. Op dit niveau zijn nog geen schetsen beschikbaar. Het budget wordt bijge-
volg bepaald aan de hand van een globaal budget per m2 bruto vloeroppervlakte (BVO), eventueel 
opgesplitst in deelbudgetten per m2 BVO voor de belangrijkste functies.
Tevens wordt -via de ratio’s- een prognose gemaakt van de volledige elementenboom. Voor de 
bepaling van deze ratio’s en eenheidsprijzen wordt uit ons uitgebreide referentielijst een selectie 
gemaakt van relevante en gerealiseerde projecten waarvan bijgevolg de volledige kostenstructuur 
gekend is.
Naast de eigenlijke bouw- en uitrustingskost volgen we volgens de standaardprocedure de indexe-
ring en de onvoorzienbare kosten op.
Subsidiërings- en financieringsmogelijkheden worden eveneens duidelijk in kaart gebracht zodat de 
opdrachtgever zicht heeft op de totale reële eigen inbreng bij de investering.

Schetsontwerp
Op dit niveau worden de macro-elementen gemeten en blijven de elementen en subelementen 
bepaald via de ratio’s.
Deze werkwijze laat toe een aantal ontwerpvoorstellen af te tasten, met betrekking tot verschillende 
alternatieven wat betreft de globale planvorm en de opties wat betreft de belangrijkste elementen. 
Via deze ratio-analyses zijn we bijgevolg in staat de eerste en meest fundamentele keuzes te onder-
bouwen zoals ruimtelijke schikking, morfologie en compactheid. 
Deze prijzen worden gehaald uit de prijslijst van verwerkte materialen of producten. Deze zullen dan 
dienen voor de opbouw van een kostprijs van een element. Eenmaal men beschikt over een reeds 
gerealiseerde uitvoering van een vergelijkbaar project, beschikt men ook over rereferentieprijsindi-
caties, die dan als vertrekbasis genomen worden voor de kostenraming van een volgende project.
Bij het referentieproject hoort echter ook een specifiek concept, die de prijzen per niveau bepalen, 
vertrekkend vanuit dezelfde basisprijslijst.
Men zal vervolgens vanuit dit referentieproject de nodige ingrepen doen om het nieuwe project te 
begroten.
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