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Vandaag de dag is het terrein uitsluitend gewijd aan de 
school. Geleidelijk aan kreeg de opstapeling van bijge-
bouwen en uitbreidingen een grotere impact om te voldoen 
aan nieuwe educatieve behoeften. Dit heeft geleid tot een 
complexiteit die zijn eenheid slechts vindt in het feit dat het 
terrein afgesloten is, en afgezonderd van de stad. 

De ambitie van de wedstrijd combineert twee doelstellin-
gen die elkaar in de loop van de tijd zullen versterken

-  Het reorganiseren van de scholengemeenschap rond 
functionele entiteiten, die overeenkomen met duidelijk 
herkenbare en complementaire onderwijsniveaus (ba-
sisschool, tweede graad, derde graad)

-  De ontsluiting van het terrein naar de stedelijke omge-
ving: deze ambitie komt zowel het onderwijs als de stad 
ten goede

Deze twee doelstellingen 
hangen zeer nauw met elkaar 
samen. De kwaliteit van de 
trajecten en van de openbare 
ruimtes dient het leven van 
de scholengemeenschap, die 
zich aan beide zijden van de 
Leie uitstrekt (Diksmuidekaai 
en Leiekant), te bevorderen. 
Het samenbrengen van alle 
leerlingen op twee afzon-
derlijke locaties in de stad 
vereist namelijk stedelijke 
ruimten waar kinderen en 
jongeren zich op hun gemak 
voelen, waar ze elkaar kun-
nen ontmoeten en tot zichzelf 
kunnen komen. 

Daarnaast biedt dit terrein de stad een ander, waarlijk 
afwisselend, soort relatie tussen de wijken ten noorden en 
die ten zuiden van de Leie. Daarom lijkt het ons gewenst 
om de intrinsieke kwaliteit van het terrein, zijn waardevolle 
omgeving, te versterken en te herstructureren. Hiermee 
wordt aan de bewoners de gelegenheid geboden gebruik 
te maken van een nieuw en tegelijk bekend landschap dat 
stedelijk en luw is. Tevens wordt hiermee de gelegenheid 
geboden om ook buiten het terrein de mogelijke samen-
hangen tussen de natuurlijke plaatsen van de stad tot hun 
recht te laten komen. 

Het gaat hier om echte uitdagingen voor de hedendaagse 
stad. De doelstellingen combineren een intens mede-
gebruik van de ruimte met de nood om te leven in vers-
chillende en gelijktijdige ritmes. Het ontwerp dat wij aan-
bieden plaatst dit gebruik en deze ritmes weer duidelijk in 
de zeer boeiende ruimtelijke werkelijkheid van de stad. De 
vele gezichten die zij hier aanneemt, met het kanaal, de 
loopbruggen en de bruggen, bieden mogelijkheden waar-
van wij gebruik maken om eenvoudigweg een nieuw elan 
te geven aan het onderwijs: het project geeft een posi-
tieve betekenis aan schaalverschillen (toren, huizen), aan 
het aanwezige erfgoed (feesthal, kapel) en aan de open 
ruimtes en romantische tuinen.
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Het concept van de campus geldt als basis voor de her-
confi guratie van het terrein. Hieronder verstaan wij datgene 
wat de meest productieve symbiose tot stand zal brengen 
tussen de vormen en de functies van de stad en die van de 
school.

De keuzes voor behoud of sloop van bestaande 
gebouwen worden ten volle benut voor een duur-
zame regeneratie van het terrein, dat wil zeggen:  

-  Gebruikmaking van het potentieel dat de 
omgeving biedt.

-  Invoering van nieuwe effi ciënte relaties tus-
sen stedelijke (educatieve) entiteiten en 
openbare ruimtes.  

Drie stedelijke entiteiten volgen elkaar op, vanaf de Diks-
muidekaai tot aan de Brugsestraat:

1-  Het lange gebouw van twee verdiepingen / de toren aan 
de kant van het kanaal, gekenmerkt door compactheid 
en een referentiepuntwaarde voor de  stad of zelfs regio

2-  De scholengroep gevormd door de basisschool en de 
derde graad, rond de binnenplaats in het centrum van 
het terrein.  De sterke erfgoedidentiteit is hier van emi-
nent belang

3-  De open maar kleine ruimte waaraan de tweede graad 
vormgeeft aan de Brugsestraat. Dit is het enige geheel 
waarover er rechtstreeks met de naburige woonruimtes 
moet worden onderhandeld. 

In het project is elk onderdeel van deze rangschikking vers-
chillend en dat maakt de onderwijsniveaus duidelijk herken-
baar. 

Wij brengen deze onderdelen met elkaar in verbinding door 
een netwerk van publieke ruimtes en privéruimtes die een 
samenhangend geheel vormen: 

4-  De ruggengraat van dit netwerk is de noord-zuiddoor-
gang van de Kaai naar de Brugsestraat, een openbare 
ruimte in het verlengde van een langer traject door de 
stad.

5-  De oost-westdwarsverbindingen geven het terrein de 
doorkruisbaarheid die zo kenmerkend is voor een cam-
pus. Zij markeren de intervallen tussen de scholenge-
meenschappen. De mate waarin het publieke gebruik 
van deze dwarsverbindingen wordt gedeeld met het 
privégebruik ervan zal met de gebruikers worden gepre-
ciseerd.

Dit netwerk dat het terrein opent voor zowel publiek als 
leerlingen heeft eenzelfde structurerende functie als de be-
bouwde ruimtes. Ruimtes staan onderling in een bepaalde 
hiërarchie, ze vormen duidelijke sequenties die in de loop 
van de tijd in gebruik genomen kunnen worden. Voorbeel-
den hiervan zijn, voor het centrum van het terrein: 

-  De ingang vanaf de Proosdijstraat
-  De sportterreinen
-  Het punt waar de leerlingen samenkomen 

Van belang is de ondersteuning van de identiteit van elk van 
deze publieke of privéruimtes (zoals de speelplaatsen) door 
de nabijheid of de continuïteit van andere plaatsen met een 
sterk uitgesproken karakter. De opbouw en de bestemming 
van deze ruimtes bevorderen in de toekomst het zich toe-
eigenen en het beheer van het terrein. 

2_Regeneratie van het terrein
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De ligging en het volume van de gebouwen ondersteunen 
en bevestigen de verschillende ruimtes en de trajecten er-
tussen. 

Het gebouw voor de tweede graad bijvoorbeeld bege-
leidt de noord-zuidverbinding die op deze wijze een echt 
stedelijk belang krijgt. Het focust ook het uitzicht op de 
voorgestelde uitbreiding van de derde graad. 

Het project creëert nieuwe ruimtelijke relaties, zowel tus-
sen de nieuwe gebouwen onderling als tussen de nieuwe 
en reeds bestaande gebouwen. Zo wordt het imposante 
centrale gebouw van de school, de feesthal, een soort 
gemeenschappelijk polarisatiepunt voor beide schoolenti-
teiten.

De manier waarop de gebouwen via verschillende open-
bare ruimtes met elkaar in relatie staan geeft de campus 
een ruimtelijke intensiteit en zorgt tegelijkertijd voor de een-
heid van de scholengemeenschap. 

Maar de interne verhoudingen op de campus zijn niet ge-
noeg: de school moet zich in zijn geheel tot de stad wen-
den.

Aan de zijde van de Leie blijft de feesthal predominant te-
genover de nieuwe uitbreiding net ernaast. De toekomstige 
toren zal uiteraard het sterkste signaal zijn: deze zal geheel 
geïntegreerd worden in een stedelijke horizon die dwars 
over het terrein loopt, en hiermee in overeenstemming ge-
bracht wordt dankzij de “horizontale toren” die gevormd 
wordt door het lange gebouw van de tweede graad. 

Op de Brugsestraat vormt de kop van dit lange gebouw 
een zeer afgemeten overgang met de woningen, doordat 
het samengesteld is uit elementen die verwijzen naar het 
perceelkarakter en het formaat van de naburige gebouwen.

De entiteit van de tweede graad ten slotte wordt zorgvuldig 
en met aandacht in zijn directe omgeving geplaatst. De lig-
ging en de oriëntatie van de speelplaats zorgen ervoor dat 
deze veel zon krijgt, en dat het uitzicht vanuit de tuinen van 
omwonenden niet belemmerd wordt. De schakel tussen 
de speelplaatsen en deze tuinen wordt gevormd door een 
strook van struiken die voor een minimale afstand zorgt en 
elke eventuele overlast in beide richtingen vermijdt. 

3_Gebouwde resonanties
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1- De toegangen
Vanaf de straten en de kade geschiedt de toegang tot 
de campus via markante punten uit de omgeving: aan de 
voet van de toren, in de bocht van de straat, tegenover het 
Brugsestraatplein. 
De scholen worden betreden vanuit twee publieke bijeen-
komstruimtes in het middelste deel van het terrein. Deze zijn 
afgescheiden van het autoverkeer van de straten en verho-
gen zo de veiligheid van de leerlingen.

2- Gemotoriseerd verkeer op het terrein is beperkt, en de 
visuele impact van de auto op de publieke of gedeelde 
ruimtes is tot een minimum teruggebracht. De oppervlakte 
die in de noordwesthoek is gereserveerd voor het parkeren 
biedt genoeg ruimte om het parkeerterrein ruimschoots te 
beplanten, waardoor er horizonvegetatie ontstaat die de 
tuinen van de omwonenden ten goede komt.

3- Voertuigen van hulpdiensten hebben toegang tot ten 
minste twee kanten van de gebouwen en kunnen indien no-
dig de speelplaatsen oprijden. 

4- De voetgangers beschikken over veilige ruimtes die 
steeds worden gekenmerkt door beplanting. De dwarsver-
bindingen op het terrein zijn talrijk en hun functies en toe-
gankelijkheid zijn nader uit te werken in samenwerking met 
de gebruiker. 
De fi etsenstallingen bevinden zich in het centrale gedee-
lte van het terrein. Door hun ligging wordt er een gevoel 
van veiligheid gecreëerd, is de bewaking ervan eenvoudig 
en worden contacten aangemoedigd. Enkele afzonderlijke 
stallingeenheden zullen worden geplaatst bij de centrale 
administratie of bij de basisschool.

1- 

2- 3- 4-
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5/6- De laag struikgewassen omgeeft de belangrijkste pu-
blieke ruimtes. De bomenlaag wordt naar hoogte opge-
bouwd (de omvang van de bomen dient in een later sta-
dium bepaald te worden op basis van de totale stedelijke 
horizon). Deze bomenlaag ondersteunt de structurering 
van de openbare ruimtes en verschaft het terrein een alge-
mene sfeer. 

7- De gemineraliseerde bodems vertegenwoordigen 54% 
van de behandelde grond. De begroeide oppervlakten die 
het regenwater fi lteren worden aangevuld met een netwerk 
van kielgoten en open bodemgoten waardoor het water 
een actief element in het landschap wordt en waardoor in 
geval van hevige neerslag opslag van overtollig water mo-
gelijk is. Dit stelsel sluit op een natuurlijke wijze aan op de 
grote lijnen waarlangs het terrein gestructureerd is.

5- 6- 7-
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We hebben de nadruk gelegd op de ruimtelijke rela-
ties tussen de gebouwde groepen, en - wat het hele 
scholencomplex betreft - op de gebruiksconvergenties 
waardoor de eenheid van de scholengemeenschap 
behouden blijft. Deze eenheid van identiteit van de 
school wordt nog versterkt door de overeenkomsten 
in de constructie die we in het bijzonder terugvinden 
in de materialen van de buitenkant van de gebouwen 
(daken, gevels).

De componenten waaruit de gevels bestaan zijn voor 
het grootste deel modulair, waardoor het in de eerste 
plaats mogelijk is om tot aan het einde van het project 
de vrijheid te bieden om verschillende doorzichtige of 
ondoorzichtige gedeeltes te vervangen naargelang de 
verdeling van de programmatorische functies. Daar-
naast bevordert dit dankzij de serieproductie de verla-
ging van de kostprijs (productiekosten) en komt dit de 
uitvoeringsmogelijkheden ten goede. Ten slotte staat 
deze modulariteit varianten toe tijdens de raadpleging 
van de bedrijven. 

In het mededingingsstadium worden de gevels dus 
als indicatie gegeven. Ze zullen gelijktijdig worden ui-
tgewerkt met de precieze functioneringsvaststellingen. 

De gevelelementen zijn gering in aantal, hun module 
heeft een identieke structuur van ongeveer 1,20 meter 
(bakstenen uitgezonderd) en een naargelang de situa-
ties variabele hoogte
-  De glasproducten

•  helder glas, met (niet refl ecterende) zonnefactor 
naargelang de blootstelling

•  geëmailleerd glas (type Emalit) in het ver-
lengde van het helder glas voor de te maskeren 
constructies

•  geprofi leerd glas (type Profi lit) voor de sport-
zaal.

-  de gevelbekleding
•  bedekking van ondoorzichtig aluminium
•  bedekking van geperforeerd aluminium waar be-

houd van een zekere doorzichtigheid gewenst is
-  akstenen, gebruikt in massieve wanden of in ban-

den om prisma’s, lagen of basisstukken te doen 
gelden.

De algemene toon van de materialen (textuur, kleuren-
correspondenties) is bewerkt teneinde te harmoniëren 
met de vloeren, de beboomde omgeving en met de ka-
rakteristieke luchten van het Noorden. 

De over het algemeen weinig zichtbare daken zullen 
van metaal zijn. Speciale aandacht besteden we aan 
de daken die direct zichtbaar zijn vanaf de toekomstige 
toren.

Zowel de toegankelijke als ook de ontoegankelijke 
maar zichtbare dakterrassen worden bevloerd met mo-
dulaire betonnen elementen. De speelplaatsen krijgen 
eenzelfde soort modulaire bevloering van sobere tex-
tuur en in één kleur.
Beide overdekte speelplaatsen zullen voozien worden 
van groendaken. 

5_Materialiteit

8



OO 2115 C

3de GRAAD SCHOOL TSO/BSO - DPSA

0 10 20 50



Het erfgoed is de belangrijkste factor bij het bepalen van volumes, van 
functietoekenningen en van materialen. 

In het project komen de volumes van de feestzaal en van de klassenhal 
vrij te liggen opdat hun vier gevels zo goed mogelijk zichtbaar zijn. Beide 
gedeeltes van de zuidelijke en oostelijke gevel van het Alcazar blijven 
behouden. Door hun teruggetrokken ligging en hun soberheid verstoren 
ze de zichtbaarheid van de feestzaal niet. 

Het project streeft naar een duidelijk uitgesproken samengaan van vo-
lumes met een sterk karakter die zowel naar de buitenruimtes verwijzen 
als naar de binnenplaats, een echt uit licht en schaduw samengestelde 
wereld, geordend rond de beschermende gestalte van de klassenhal.

Op dit moment is er geen enkele open horizon die deze afgesloten we-
reld opent op de buitenwereld. Wij creëren een “venster” tussen de 
klassenhal en de nieuwe uitbreiding. Dit “venster” opent op afgemeten 
manier in de richting van het punt waar de leerlingen samenkomen, in 
het centrum van het terrein. Zo wordt de derde graad dus een geïnte-
greerd onderdeel van het geheel van publieke ruimtes en tweede graad. 
Deze opening is op natuurlijke manier de ingang van het cluster.

Alle volumes die aan de kant van het plein de oostvleugel vormen kri-
jgen een samenhangende eigentijdse uitdrukking. In het licht van de 
wijzigingen die zijn architecturaal belang enigszins hebben verminderd, 
is de feestzaal nog slechts zichtbaar op de achtergrond van de alge-
mene structuur.

Daartegenover is het dezelfde feestzaal die zich aan de stadkant het 
best leent om van ver te worden gezien. De nieuwe uitbreiding is een 
prisma, bewust stil, donker, op de achtergrond.

De binnenplaats verenigt in eenzelfde ruimte de schaduwrijke tuin in het 
westen en het eigentijdse deel in het oosten, allebei aan de zeer lichte 
centrale oppervlakte. De overdekte speelplaats, een lichte constructie, 
is een filter die een discrete overgang markeert naar de ruimte van sa-
menkomst dichtbij het restaurant.

6_Projectmatige aanpak voor de derde graad
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De ingang tot de binnenplaats bevindt zich onder de overdekte speel-
plaats. Vanaf deze plaats gaan de kinderen naar de feestzaal of klassen-
hal, maar ze kunnen aan het andere uiteinde ook de tuin bereiken die de 
cluster scheidt van het grote gebouw aan de kade. 

De hoofdfunctie van de benedenverdieping is het restaurant dat het to-
tale volume van de feestzaal inneemt. Dit volume wordt in zijn grootste 
omvang benut. Een afzonderlijke mezzanine overdekt de ingang. Be-
neden telt het restaurant 370 plaatsen, boven meer dan 200. Het is een 
referentieplaats voor de hele school. 

De hoofdruimte bevat andere kleine onafhankelijke ruimtes alsook meu-
bilair dat daar staat opgesteld, is opgehangen of geïnstalleerd zonder 
samen te vallen met de buitenmuren. Ze herbergen het zelfbedienings-
restaurant, de wasruimte, de kleedkamers.

Het gedeelte bij de ingang is een nieuw volume dat zich bevindt voor 
de façade van de huidige benedenverdieping, waarvan de behouden 
pilaren een soort filter vormen met de eetzaal. Deze overgangsruimte 
vergroot de verrassing van het aantreffen van de grote ruimte, bij het 
voortgaan richting het overvloedige licht dat door de grote ramen valt. 

Het gedeelte bij de ingang verspreidt en scheidt de stromen leerlingen 
die naar binnen en buiten gaan (zelfbedieningsrestaurant aan het ene 
uiteinde, wasruimte en stapelplaats voor dienbladen aan het andere). 
Dit gedeelte wordt bij de nieuwe uitbreiding breder, om zo een hal te 
vormen richting de klassen en de administratie, die op deze manier 
direct toegankelijk is. De verticale verplaatsingen (trap en lift) bedienen 
de plateauverdieping van de feestzaal en de verdiepingen van de nieuwe 
uitbreiding. 

Aan de tegenovergestelde kant, richting zuiden, is de keuken gevestigd, 
op hetzelfde niveau als het restaurant. De voorraadruimtes zijn te vinden 
in de kelder. Deze zijn toegankelijk van buiten en, met een goederenlift, 
van binnen. Er zal een diagnose worden gesteld van afdichting om elk 
risico op vochtproblemen te vermijden. 

7_De benedenverdieping van de derde graad
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De bovenverdieping van de feestzaal (op een niveau van 
ongeveer + 6,00) herbergt de aanvullende oppervlakte van 
het restaurant veeleer voor koude gerechten bestemd. Er 
kan nochtans een minizelfbedieningsrestaurant ingericht 
worden dat bevoorraad wordt door de lift van de keuken. 

Deze plateauverdieping dient tevens als studiezaal die in 
directe verbinding staat met de verdieping van de nieuwe 
klassen. Het tussenverdiepingkarakter van dit plateau levert 
zijn bijdrage aan de grootheid van deze open ruimte.

Op de tussenverdieping (ongeveer +3.30) overdekt de 
gymnastiekzaal de keuken en de sanitaire installaties van 
de speelplaats. Deze zaal is zo groot als een trainingsveld 
voor volley- of basketbal (17 bij 11 meter) en heeft een nut-
tige hoogte van ongeveer 6 meter. De zaal is toegankelijk 
via een buitentrap. De lift van de keuken kan bij uitzonde-
ring worden gebruikt door gehandicapten. 

De kleedkamers van de gymzaal vormen een over het zel-
fbedieningsrestaurant hangende ruimte, in dezelfde geest 
als het andere “meubilair” dat zich in de feestzaal bevindt. 

In de nieuwe uitbreiding tegenover de gymnastiekzaal be-
vinden zich de ICT-klassen, die dankzij hun afmetingen en 
hun grootte de status bezitten van ware ruimten op zich, en 
evenzovele facetten vormen van het prisma dat de nieuwe 
constructie vormt.

Leslokalen met bijzondere uitrusting
Administratie 
Voorzieningen
 refter (e)

 studiezaal (f)
Sport
 turnzaal (g)

 materiaalberging (h)

 kleedkamers (i)

g
hk

e

f
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De grote lijnen die zijn gevolgd voor de structurering van 
het hele terrein stemmen overeen met die van de indeling 
van de educatieve functies van de tweede graad.

De grote “horizontale toren” geeft richting aan de trajecten 
en de stedelijke buitenruimtes en verenigt het onderwijs op 
één plaats. 

Het tweede gebouw ertegenover is compacter en gewijd 
aan sport. Het is meer ingebed in een plantenrijke omge-
ving. Rondom dit gebouw worden de verschillende buite-
nactiviteiten georganiseerd (recreatie, algemene sportieve 
activiteiten, parkeergelegenheid).

De keuze om het onderwijs te bundelen in één enkel ge-
bouw, op de benedenverdieping + op drie min of meer 
afzonderlijke niveaus, verkleint de afstanden en vergroot 
dus de nabijheid van het geheel van administratieve func-
ties en onderwijsfuncties. 

De omvang van het gebouw is na nauwkeurig onderzoek 
zo vastgesteld dat het een echt dynamische plaats wordt, 
met leven, uitzichten, fl exibiliteit en met rigoureus gebruik 
van ruimte. Aldus kunnen leerlingen in de loop van de dag 
afwisselend vanaf een terras in aanraking komen met het 
gebladerte van de bomen, zitten in de compacte ruimte van 
de klassen of vanaf de binnenplaats het stedelijke leven in 
zich opnemen.

Het algemene karakter van dit geheel van de tweede graad 
is dus opener dan het cluster van de derde graad. Het 
speelplein zelf wordt beschouwd als openbare ruimte. De 
ruimte van het speelplein is veel groter dan zijn grondvlak, 
de horizon is er verruimd.

9_Projectmatige aanpak voor de tweede graad
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Wanneer het terrein wordt benaderd 
vanaf de Burgemeester Vercruysse-
laan verdwijnt de grote schuine zijde 
als het ware onder het gebouw en 
wordt men geleid naar de ingang die 
beschut wordt door de overhang van 
het gebouw dat de overdekte spee-
lplaats vormt. Als we door de hal 
van de ingang kijken zien we dan de 
speelplaats, , welliswaar van opzij. 

De benedenverdieping van het onde-
rwijsgebouw herbergt de grote col-
lectieve functies die visueel in relatie 
blijven staan met het openbare leven. 
De talrijke doorkijken geven een be-
paald ritme aan de stedelijke trajec-
ten. Zij zijn het die voor de doorlaat-
baarheid zorgen die zo eigen is aan 
de geest van een campus.  

Om het gebouw binnen te treden dient men tot diep in het 
terrein door te dringen. Hierdoor worden eventuele ge-
vaarlijke gevolgen van samenkomen van leerlingen op de 
stoepen voorkomen. Overigens wordt de centrale ontmoe-
tingsplaats van de leerlingen omringd door het samengaan 
van de ingangen van de tweede graad, derde graad en 
gymnastiekzaal. Zo krijgt deze ontmoetingsruimte een ze-
kere levendigheid op de plaats waar de openlijk gebruikte 
banen elkaar kruisen. 

De functies worden vrijelijk geplaatst onder het zeer re-
gelmatige volume van de verdiepingen. De administratie 
bekleedt een spilfunctie tussen het onthaal, de speelplaats 
en de fi etsenstalling. De ruimte voor de leraars bevindt zich 
aan het andere uiteinde van het gebouw. Het collectief le-
ven is vrij en begeleid tegelijk. 

Aan de andere kant biedt de sportzaal, die lichtjes schuin 
opgesteld is tegenover de as van de klassenhal, vooraan 
alle diensten die verband houden met sport en recreatie: 
kleedkamers, sanitaire voorzieningen, enz. 

De lichte constructie van de overdekte speelplaats sluit aan 
bij beide vleugels van de tweede graad en doet dienst als 
fi lter tussen de open recreatieruimte, het sportterrein buiten 
en de ernaast liggende tuinen. 

Het uitzicht vanaf de openbare centrale ruimtes reikt dus 
niet rechtstreeks tot aan de achterste privéruimtes. En 
omgekeerd liggen de tuinen op enige afstand van het 
drukke gedeelte van het speelplein. In het verlengde van de 
tuinen van de bewoners ligt een kleine tuin die de leraars-
kamer beschut tegen rechtstreeks contact met leerlingen. 

10_De benedenverdieping van de tweede graad
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Op de eerste en tweede verdieping 
bevinden zich de klassen. De normale 
klassen bevinden zich merendeels aan 
de oostkant en hebben een voor het 
licht optimale breedte van 6,15 meter. 
Aan de westkant liggen de gespeciali-
seerde klassen die om de meest doel-
treffende afmetingen aan te houden 
groter en breder zijn. De verdiepingen 
worden bediend door drie trappenko-
kers (en een lift) die een vlotte doors-
troming en een snelle evacuatie van 
leerlingen waarborgen. Deze organisa-
tie van stromen biedt een grote func-
tioneringsfl exibiliteit en voegt zich naar 
een optimaal gebruik van elke verdie-
ping.

De draagstructuur van het gebouw 
bestaat uit een grote ruggengraat 
die steunt op de trappenhuizen. Deze 
structuur verzekert de voornaamste 
stabiliteit. Deze stabiliteit maakt een 
vrije plaatsing van wanden mogelijk die 
samen met het modulaire karakter van 
de gevelelementen een grote fl exibili-
teit geven aan het geheel. 

De gedeeltelijke derde verdieping vult 
het aantal klassen aan, maar in een 
andere confi guratie: deze verdieping 
geeft het geheel een zekere luchtigheid 
die herinnert aan die van de beneden-
verdieping. Het bijzondere karakter 
van muziek- of plastische opvoeding 
in beschouwing genomen (meestal zijn 
ze drukker), worden deze voorzien van 
een verlengd deel op het terras, dat de 
lokalen isoleert en dat tevens dienst 
doet als aanvullende verbinding tussen 
het klassenblok en de tweede evacua-
tietrap.

11_De verdiepingen van de tweede graad
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We brengen geen wijzigingen aan in de door het masterplan 
voorgestelde fasering, omdat we ons ervan bewust zijn dat 
de complexiteit van de interactie tussen de vier locaties in 
dit stadium van de wedstrijd onbekend is. Elke verandering 
in deze fasering leek ons daarom riskant.

De vestiging van nieuwe gebouwen heeft geen invloed 
op het huidige pedagogisch functioneren van de school. 
In het project is rekening gehouden met opeenvolgende 
overgangsperiodes van bouw, sloop en ontwikkeling van 
de buitenruimtes. Daardoor is de verstoring van het ritme 
van de school tot een minimum beperkt. 

Elk van de bouwprojecten van de tweede en derde graad 
kan gelijktijdig en zelfstandig worden uitgevoerd. De toe-
gang van zware voertuigen tot de bouwterreinen kruist de 
actuele toestroom van de school niet. 

VVoor de tweede graad is het mogelijk om vanaf de Bur-
gemeester Vercruysselaan een dubbele toegang te maken, 
door het gedeelte gekoppeld aan de aangrenzende woning 
pas aan het einde van de bouw te realiseren. 

De enige te voorziene sloopwerkzaamheden voor de derde 
graad betreffen de bijgebouwen van de feestzaal en de 
constructies achter de gevels van het Alcazar. Een gedeel-
telijke neutralisering van het speelterrein is echter noodza-
kelijk en indien nodig moet worden overwogen een tijdelijke 
voetgangersroute vanaf de kade in te stellen. 

De bijgevoegde planning van de bouwwerkzaamheden 
voorziet een parallel verloop van beide bouwprojecten. We 
voorzien een iets langere tijd voor het starten van de derde 
graad voor de eerste ingrepen in de oude gebouwen.

Vanaf de oplevering van de gebouwen kan de school van 
de tweede graad op normale wijze functioneren (toegang 
van leerlingen, natuurlijk licht in lokalen, gebruik van speel-
plaats, enzovoorts). Dit geeft fl exibiliteit aan de opeenvol-
ging van latere fases die op deze manier kunnen worden 
ingezet op het moment dat de school het beste uitkomt. 
Daarbij minimaliseert de ter beschikking stelling van de 
gebouwen de invloed van toekomstige bouwprojecten 
(parkeergelegenheden, sportterreinen, openbare ruimtes) 
op het functioneren van de school.

Alvorens de tweede fase wordt ingezet biedt een strook van 
acht meter rond het grote bestaande gebouw aan voertui-
gen van de veiligheidsdiensten toegang tot het plein. Deze 
strook zal ook de sloopwerkzaamheden van de gebouwen 
in het centrum van het terrein vergemakkelijken.

12_Fasering en organisatie van de bouwprojecten
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Bij elke nieuwbouw is het erg belangrijk om ruim aandacht 
te besteden aan het gebouwconcept zodat alle aspecten 
van duurzaamheid worden meegenomen en dit vanaf het 
begin van het ontwerp. In dit geval moest – als bijkomende 
uitdaging - een beschermde gevel worden geintegreerd. 

De uiteindelijke gebouwen moeten duurzaam zijn wat be-
treft bouw, onderhoud en gebruik en dit voor een opgege-
ven comfortniveau en voor een opgegeven kostprijs over 
de totale levensduur. 

Als team hebben we het instrument voor duurzame scho-
lenbouw van Agion als checklist gebruikt om onze ontwer-
pkeuzes te structureren. De principes van de Trias Energeti-
ca zitten verwerkt in de gehanteerde fasering en methodiek.
 
Het is onze ambitie om hier een vooruitstrevend gebouw 
neer te zetten die op de lange termijn duurzaam kan blijven. 
Enerzijds door de integratie in de omgeving en door de inte-
gratie van de functies binnen het gegeven kader. Anderzijds 
wilden we het concept bewust robuust genoeg houden om 
binnen de gegeven bouwformule het geheel beheersbaar 
en technisch en economisch haalbaar te houden. Dit be-
tekent een goed ontwerp, in een energiezuinig gebouw, 
binnen de opgegeven budgettaire enveloppe en met een 
minimum aan onderhoudskost. 

Binnen het programma van eisen, vertaalt zich dat op tech-
nisch en dus ook op energetisch vlak bvb. in de keuze om 
een heel performante bouwschil neer te zetten, die ook 
binnen 30 jaar nog performant genoemd zal worden, om 
comfort te garanderen zonder actieve koeling te voorzien, 
in smalle klassen met veel daglicht, gecombineerd met een 
doorgedreven zonweringstrategie, in een E-peil onder de 
E55 (E-peil voor passieve scholen) en in de keuze voor zo 
passief mogelijk zuinige en robuuste technieken. De schaal-
grootte van het project maakt dat we dit E-peil kunnen ga-
randeren binnen de budgettaire enveloppe. 

Hierna volgt in wat meer detail onze gemaakte ontwer-
pkeuzes. 

Installaties
Conceptuele maatregelen

De gebouwen konden om organisatorische redenen niet 
in Noord-Zuid richting geordend worden, waardoor we ex-
tra aandacht hebben besteed aan de zonweringsstrategie. 
Door te werken met 4 bouwlagen, werd er een erg hoge 
compactheid bekomen. 

Voor het kritische zuidelijke gerichte deel van de gevel van 
het gerenoveerde monument werd er bewust gekozen om 
er een circulatieruimte in onder te brengen. Deze zorgt voor 
een thermische buffer, zowel in winter- als zomermodus, en 
wordt in de warmste maanden via natuurlijke ventilatie ver-
lucht. 

Bouwtechnische maatregelen

Voor de nieuwbouwdelen, werd er ten eerste gezorgd voor 
een goede isolatie van daken (0.2 W/m²K), gevels (0.15 
W/m²K), vloeren (0.2 W/m²K)  , ramen en deuren (minder 
dan 0.9 W/m²K globaal) . Daarbij hebben we om kostprijs 
redenen vermeden om volledig naar de passieve norm over 
te gaan. We hebben wel triple glazing voorzien echter zon-
der het passieve raamwerk, omdat het prijsverschil van het 
glas continu dalend is en voor grote projecten nu al op een 
zeer acceptabel niveau ligt. 

De gebruikte structuur staat toe om binnen het defi nitief 
ontwerp koudebrugvrij te kunnen werken. Dit isolatiepakket 
levert een K-peil van 25 op. Verder beogen we een lucht-
dichtheid van 1,5 vol/h. Meer is niet realistisch in verband 
met de keuze voor grote glaspartijen. 

Voor de nieuwe refter isoleren we langs binnen (0.3 W/m²K) 
en voorzien we vloerverwarming ondersteund met verwar-
ming via de luchtgroep. 

Het ontwerp is gekenmerkt door heel veel daglichttoetre-
ding, waardoor een optimaal visueel comfort gerealiseerd 
wordt. Dit is niet alleen prettig om in te leren en werken, 
het leidt eveneens tot minder ongewenste opwarming door 
kunstlicht. Voor de klaslokalen zorgen de grote glaspartijen 
ook voor een vloed van licht, zodat zelfs met zonnewering 
nog voldoende licht binnendringt. 

Om oververhitting te voorkomen in de zomer, werd aan 
de zuidwest en de zuidkant een dynamische zonwering 
voorzien. Aan de Zuidoost kant zal spectraalselectieve be-
glazing volstaan, in combinatie met nachtkoeling. Op de 
gelijkvloers wordt met vaste zonwering en spectraalselec-
tief glas gewerkt en waar mogelijk met een uitstekende lui-
fel. De vaste zonwering is vooral ingegeven door de hoge 
onderhouds en vervangingskost van het alternatief : de dy-
namische zonwering, die 1-2 keer vervangen gaat moeten 
worden gedurende de eerste gebruiksduur van de school. 
Aan de westkant werden geen ramen noch klassen voor-
zien. 

Bijkomend wordt er een groendak voorzien op de spor-
thal, voornamelijk om architecturale en waterbufferende 
redenen. 
In het ontwerp hebben we ernaar gestreefd om zoveel mo-
gelijk thermische massa zichtbaar en beschikbaar te ma-
ken. Hierdoor fungeren de wanden, vloeren en plafonds als 
buffer zodat het gebouw in de zomer minder snel opwarmt.

Dankzij deze open thermische massa en de aanwezigheid 
van deels gemotoriseerde kipramen is het mogelijk om aan 
nachtventilatie te doen. Tijdens warmere periodes koelt 
het gebouw ‘s nachts sterk af dankzij een hoge doorstro-
ming van frisse buitenlucht via een dakextractor. De koele 
gebouwmassa zorgt op die manier voor passieve koeling 
tijdens de dag.

Installatietechnische maatregelen

Wat ventilatie betreft is er gezorgd voor een aangename comfortbeleving door 
een luchtgroep met balansventilatie te voorzien voor tijdens de wintermodus 
(Systeem D met hygroscopisch warmtewiel zodat vochtrecuperatie de relatieve 
vochtigheid in het gebouw binnen de comfortgrenzen houdt). De lucht wordt via 
luchtkanalen in de lokalen gepulseerd en de extractie gebeurt centraal via de circu-
latiegangen. De lucht verlaat de lokalen via akoestische fl exibels, die ervoor zorgen 
dat de geluidsoverdracht binnen de normen blijft. 

Terwijl warmteterugwinning in het stookseizoen kan leiden tot aanzienlijke bespa-
ringen op het energieverbruik, is deze in het tussenseizoen of in de zomer soms 
ongewenst, vermits er dan geen verwarming nodig is. In de warmere periodes is 
het dus aangewezen de warmteterugwinning te overbruggen. De voorziene by-
pass zorgt er dan voor dat de warmteterugwinning stopt en er aan freecooling 
gedaan kan worden. 

Een gezond en natuurlijk aanvoelend comfort moet bovendien aan de gebruikers 
toelaten om hun ramen te kunnen openen. Deze mogelijkheid is eveneens voorzien. 
Zo kan de gebruiker beslissen om in zomer- en tussenseizoen te ventileren via de 
ramen. Op die manier kan men ook aan freecooling doen: grote binnenkomende 
debieten frissere buitenlucht zorgen dan voor een aangename comfortbeleving. 
Het gebouw fungeert in deze periodes als “free running building”, de pulsie van 
de luchtgroep heeft dan geen impact meer voor de natuurlijk geventileerde zones.

Tijdens het tussenseizoen is het concept nagenoeg hetzelfde: enkel de nachtven-
tilatie zal minder frequent plaatsvinden en er zal minder beroep op freecooling 
gedaan worden.
 
Om de bouwkost te beperken en toch natuurlijke ventilatie in de tussenseizoe-
nen mogelijk te maken, werden magneetcontacten voorzien op alle andere kipra-
men, zodat de ventilatie per lokaal uitvalt wanneer een raam wordt opengezet. Een 
goede bewustmakingscampagne voor de gebruikers maakt het zo mogelijk dat de 
energiefactuur verder vermindert.

Het voorziene gebouwbeheersysteem maakt eigenlijk geen onderscheid tussen 
zomer of tussenseizoen maar ageert in functie van temperaturen om het comfort 
te garanderen.

Tijdens de rest van het jaar treedt een gemengd regime op met natuurlijke ventila-
tie. De gebruiker kan bovendien zelf beslissen tot het openzetten van de ramen en 
zo van een frisse bries genieten.

De sanitaire zone beschikt over een afzonderlijke luchtgroep eveneens met warm-
terecuperatie via kruisstroomwisselaar, dit om contaminatie van de toevoerlucht te 
vermijden.

De warmteopwekking gebeurt door een HR condenserende gasketels en de 
warmteafgifte vindt plaats d.m.v. lage temperatuur radiatoren (regime 55/45°C) 
met ruimtethermostaten. Een weersafhankelijke regeling zorgt ervoor dat de tem-
peratuur van het aanvoerwater van de CV-installatie wordt afgestemd op de bui-
tentemperatuur.

Warmwaterproductie is maar zeer beperkt nodig en gebeurt lokaal met doors-
troomboilers. 

De functionele verlichting bestaat hoofdzakelijk uit hoogperformante FL-ver-
lichting met aluminium spiegelrefl ectoren en elektronische voorschakelappara-
ten. Het specifi ek vermogen van de kantoorverlichting bedraagt niet meer dan 2 
W/100lx.m². Sanitair en magazijn zijn voorzien van armaturen met een hoger bes-
chermingsniveau. Deze gesloten armaturen zijn makkelijk te reinigen en de lamp 
is beschermd tegen stof en vuil. Ook de buitenverlichting is van het zuinige type. 

In de zones grenzend aan een raam wordt automatische daglichtsturing toege-
past waarmee het lichtniveau naar wens kan ingesteld worden. Er wordt onders-
cheid gemaakt tussen twee verschillend stuurbare zones per klaslokaal.  

Bovendien is het systeem gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem, dat naast 
zijn controle en regelfunctie (tijdsafhankelijkheid edm..), ook een moderne ener-
giemonitoring zal bevatten, die instaat voor de opvolging van gas, elektriciteit en 
waterverbruik. Het electriciteitsverbruik zal worden onderverdeeld in verscheidene 
zones : HVAC verbruik, sporthallen, PC lokalen en al de overige lokalen, waaronder 
de leslokalen.

Nulemissie

De enige haalbare en zinvolle manier om de resterende 
emissie te verkleinen ligt in het toepassen van PV panelen 
op het dak. Alhoewel hier momenteel nog wel derdepartij 
fi nanciering voor te vinden is, maakt de huidige drastische 
vermindering van de vergoeding voor groene stroom certi-
fi caten dit veel minder aantrekkelijkheid, met terugverdien-
tijden die dreigen te stijgen tot 10-15 jaar. Het heeft geen 
zin om dit te investeren uit het beschikbare budget. Dit punt 
moet echter nu nog niet beslist worden, zoals ook het aan-
kopen van groene energie nog niet ter sprake is. 

Globale energieprestatie

Het E-peil zit daardoor rond de E55 en zou nog een stuk 
lager kunnen duiken indien nachtventilatie als passieve koe-
ling door de EPB regelgeving zou erkend zijn. De Vlaamse 
EPB software staat momenteel geen Energie getrouwe 
weergave toe van passieve technieken zoals nachtventila-
tie en dus penaliseert ze die altijd. Een laag primair energie-
verbruik resulteert in dit geval niet altijd in een laag E-peil.

Voorbereiding op energiebeheer

Een effi ciënt energiebeheer staat of valt met een goede 
energieboekhouding. De monitoring via het GBS laat toe 
kwartiergegevens van deze verbruiken te registreren, te 
analyseren, te evalueren en te rapporteren. Bovendien is 
ze in staat andere nuttige data (binnen en buitentempera-
turen) uit het gebouwbeheerssysteem in te lezen en op te 
nemen in de evaluatie. 

Naast de mogelijkheid de verbruiksgegevens ogenblikkelijk 
op te vragen, stellen driemaandelijkse rapporten de school 
in staat om de energieverbruiken nauwgezet op te volgen. 
Deze rapporten geven een overzicht van de verbruiken per 
energievector en ook een vergelijkingsbasis ten opzichte 
van andere scholen en een overzicht van enkele comfort-
parameters ter kennisgeving. 

Automatische alarmering in geval van onverwachte verbrui-
ken leidt ertoe dat problemen snel aan het licht komen en 
aangepakt kunnen worden. 

Een nazorgfase bestaande uit twee meetcampagnes in de 
eerste twee gebruiksjaren van het kantoor waarborgen bo-
vendien dat kinderziektes snel aan het licht komen. 
De energieboekhouding garandeert op deze manier dat 
een intelligent ontworpen gebouw ook jarenlang haar com-
fortdoelstellingen effi ciënt en bedrijfszeker kan waarmaken.

14_Specialiteit Technischen
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2de graad
Het nieuwbouw volume voor het programma van de tweede 
graad wordt gerealiseerd aan de hand van vloerplaten uit 
geprefabriceerde voorgespannen welfsels die met totale 
diktes van 30cm de grote overspanningen makkelijk aan-
kunnen. Daar waar de wanden niet als “balk” moeten fun-
geren, kunnen ze uitgevoerd worden in silicaatsteen met-
selwerk.
De bestaande feestzaal wordt omgebouwd tot restau-
rant. De bestaande samengestelde stalen liggers worden 
behouden en garanderen hun functie tijdens de bouwwer-
ken, maar zullen in defi nitieve toestand gecomplementeerd 
worden dmv nieuwe stalen liggers die de uitkraging buiten 
kunnen opvangen, evenals de nieuwe trap van +1 naar +2.
Het volume met sanitair op de +1 wordt opgevat als 
een “doos” dat wordt opgehangen aan de bestaande 
constructie. Dit kan adhv een reeks stalen vakwerkframes 
in de scheidingswanden in te werken.

3de graad
Het gebouw voor het programma van de 3de graad wordt 
volgens dezelfde principes als die van 2de graad opge-
bouwd. De vloeren wordt opgebouwd uit geprefabriceerde 
voorgespannen welfsels, totale dikte van 25cm en 30cm 
ifv respectievelijke overspanningen. Daar waar de gevel 
terugspringt, worden de welfsels vervangen door een mas-
sieve plaat gerealiseerd op basis van een breedplaat met 
opstortlaag. Deze massieve plaat is nodig om de dwars-
krachten vanwege de terugspringende geveldraaglijn op te 
vangen.
De dragende wanden kunnen grotendeels uitgevoerd 
worden in silicaatsteen metselwerk. Daar waar op de ge-
lijkvloers kolomvrije zones beoogd worden, wordt de bo-
venliggende centrale dragende wand als wand-balk inges-
chakeld, maar dan in gewapend beton.
De trap- en liftkernen worden gebruikt als windstabilise-
rende elementen.

Sporthal
De sporthal kan op economische wijze gerealiseerd worden 
mbv gelamelleerde houten liggers bedekt met geprofi lee-
rde staalplaten, al dan niet geperforeerd voor de akoestiek. 

Bespreking structuur 

Algemeen
Het ontwerpen van duurzame gebouwen heeft op struc-
tureel niveau nogal veel te maken met aanpasbaarheid en 
fl exibiliteit. Het ontwerpen van structuren met een modulee-
rbaar grid, aangepast aan meerdere programma’s is dan 
ook vaak onze betrachting. Dit vertaalt zich vaak in het on-
twerpen van “balkloze” vloeren rustend op een grid van ko-
lommen of wanden met (grote) overspanningen in minstens 
één van de twee richtingen. Dit kan op een economische 
manier adhv bv. geprefabriceerde breedvloerplaten verlicht 
met polystyreen in geval van kolommen (zie onderstaande 
afbeelding) of adhv voorgespannen welfsels in geval van 
dragende muren.

Algemene visie

Een bouwwerk van kwaliteit karakteriseert zich door een 
geslaagde synthese te zijn van verschillende vereisten van 
het project. Het structureel aspect vormt één facet van 
deze vereisten. De kracht van studiebureau Ney & Partners 
schuilt in een constante zoektocht naar de integratie hier-
van, van bij het begin van het project. Dusdanig beperkt 
onze rol van raadgevend ingenieur zich niet tot het stan-
daard dimensioneren van gepredefi nieerde oplossingen.
Onze opdracht situeert zich eveneens bij de verdere on-
twikkeling van het project, waar een rechtlijnige samenwer-
king met het ontwerpteam moet toelaten om te komen tot 
innovatieve en duurzame oplossingen aangepast aan de 
context van het project.
Deze constante zoektocht heeft ons toegelaten van zeer 
uiteenlopende problemen te hebben bestudeerd, en van 
een ervaring te hebben verworven in de meeste domeinen 
van de constructie, onder meer gebouwen, kunstwerken, 
torens en masten, transformaties en restauraties, be-
glaasde gevels en glazen overkappingen, grote overspan-
ningen, membraanstructuren en tijdelijke structuren.

15_Structuur
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