
Kleuterklassen en speelpleinwerking 
Dilbeek 

OO3004D

Zicht vanuit refter richting polyzaal, dubbele rij lindebomen in de binnentuin.
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DE KRACHT VAN LANDSCHAP.

Openluchtveldlaan, Rondebosstraat, Wijnborreweg, 
Jonkersbosstraat, de omliggende straatnamen liegen er 
niet om. Dit is een groene buurt met veel landschappelijke 
kwaliteiten.

‘Openluchtveld’.
Anders dan bijvoorbeeld Rondenbos, heeft Begijnenborre  
lang kunnen weerstaan aan de toenemende 
verkavelingsdruk. Laten we het groene karakter van deze 
uitzonderlijke site bewaren en zelfs versterken.
De Begijnenborre site is ruim, groen en natuurlijk 
omzoomd. Ze reikt uit zichzelf veel mogelijkheden aan om 
de gevraagde ‘kwaliteitsvolle werking van de verschillende 
gebruikers’ te ondersteunen. In en met de natuur leren, 
werken en ontspannen. Begijnenborre vormt een droom 
van een groene wereld vol aanleidingen en plekken om 
te spelen, van alles te ontdekken en samen dingen te 
ondernemen.

Het landschap en de dynamieken van de verschillende 
gebruikers helpen het programma van kleuterschool,  
speelpleinwerking en multifunctionele ruimtes voor 
de buurt structureren. Ons ontwerp voor het nieuwe 
gebouw zoekt doelbewust de bestaande bomen op. De 
aanwezige bomen reiken tal van mogelijkheden aan om 
zowel privacy en geborgenheid, alsook polyvalent gebruik 
binnen dit alles te organiseren. Dit gaat op, voor de 
verschillende schaalniveaus, op schaal van het gebouw als 
op schaal van de site als geheel.

De verschillende programma’s, hun bijhorende 
tijdsregimes en het polyvalent gebruik van zowel de site 
als het gebouw vragen erom dat verschillende actoren 
dezelfde ruimtes kunnen gebruiken op verschillende 
tijdsstippen. Anderzijds worden niet alle ruimtes continu 
door iedereen gebruikt.

Situatieplan - schaal 1:5000 / inventaris Trage wegen Dilbeek

Beeld terrein - Begijnenborre site, grenzend aan de Bodegemstraat

Begijnenborrebos
(beschermd landschap)
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Bomen als referentie en als filter. De aanwezige bomen 
kunnen de verschillende functies en activiteiten van 
elkaar ‘zacht’ scheiden. Ze vallen als eerste op als je de 
site binnenkomt, als je uit een raam kijkt vanuit de gang, 
als je speelt op de overdekte speelplaats, je bent telkens 
tussen of naast de bomen. Bomen als filter voor de zon, 
licht en schaduwspel. Leven met de seizoenen, en de 
bijhorende kleuren. 
 
GEBOUW VERSUS LANDSCHAP. 
 
Positionering. De kleuterschool en de lokalen voor 
speelpleinwerking staan relatief centraal op het terrein, 
tussen de bestaande bomen in. Mogelijke akoestische 
hinder naar de directe omgeving blijft minimaal. De meest 
polyvalente ruimtes zoals sportzaal en refter takken 
onmiddellijk aan op de nieuw te maken hoofdtoegang aan 
de Bodegemstraat. 

De afstand tussen straat en gebouw blijft klein en goed 
te doen voor de allerkleinste gebruikers, zonder dat de 
meer occasionele bezoekers van de site het gevoel krijgen 
dat ze een ‘privé’-gebied betreden. Drie bijkomende 
toegangen takken de site aan op het fijnmazige net van 
de wijk. 

Het gebouw nestelt zich tussen de bestaande 
boomstructuren. Deze positionering, samen met de vorm 
van de kleuterklassen en speelpleinwerking, maakt het 
ook mogelijk om meer geborgen buitenruimtes voor 
de jonge gebruikers te realiseren. Zoals bijvoorbeeld 
tussen de dubbele bomenrij en het gebouw, tussen 
de verschillende gebouwdelen, tussen gebouw en de 
naastliggende struiken. 

De nieuwe kleuterschool en speelpleinwerking kent geen 
achterkanten. We zorgen voor een zachte zonering binnen 
de open ruimte. Indien de bouwheer dit wenst, kan de 
‘binnenpatio’ afgesloten worden, wanneer de rest van de 
site publiek toegankelijk blijft.

Begijnenborre bestaand : dubbele rij winterlindes bosje met gewone es en struikgewas gewone es, wilg, haagbeuk en lindebomenhaagbeuk, wilg en kers (buiten beeld)

Bestaande bomen - allen blijven behouden. Kleuterschool en speelpleinwerking centraal tussen en 
naast de bestaande bomen.

Centrale ligging vermijdt mogelijke conflicten met de 
omliggende woningen.

Gebouw in nabijheid van bomen : intieme en geborgen 
sfeer. Gebouw op de achtergrond, volop ruimte voor 
publiek buitengebied.

Fase 2 : vier paden takken de site aan op de wijk, 
rondgang op de site.

Nieuwe streekeigen bomen vullen de aanwezige 
biodiversiteit aan.



Toekomen via straatzijde : ontvangstplein leidt naar luifel, met daaronder toegang tot school / refter en speelpleinwerking / polyzaal.



ONTVANGST. 

Een uitnodigende inkom! 

Een brede trap en een fietshelling vormen een nieuwe 
herkenbare entree vanuit de Bodegemstraat en 
begeleiden de bezoekers vanaf de straat ( met kiss & ride 
/ bushalte ) naar een ontvangstplein vol bomen. De twee 
onderdelen van het gebouw, school en speelpleinwerking, 
delen één duidelijke en overzichtelijke inkom.

Polyzaal en refter, de twee grootste en multifunctioneel 
inzetbare ruimtes, worden bereikt vanaf het 
ontvangstplein, en zijn via een luifel met elkaar 
verbonden. Onder de luifel krijg je verrassende 
doorzichten naar het binnengebied en de rest van het 
gebouw.

Polyzaal, plein en refter.
Het plein functioneert als een verbindende schakel, maar 
ook als extra inzetbare (overdekte) buitenruimte voor 
polyzaal en/of refter. Handig als buffer bij het onthaal, 
maar ook inzetbaar als buitenruimte bij verhuur van 
één (of beide) zalen. De compacte levendige kern zorgt 
ervoor dat je nooit in een uithoek van het gebouw lijkt te 
zitten, ook niet wanneer de andere delen van het gebouw 
afgesloten zijn. Het plein heeft alle kwaliteiten in zich om 
verschillende gebruiksdynamieken aan te kunnen.

Axonometrie ontvangstplein / inkom polyzaal en 
speelpleinwerking / bar aan refter : 
1. Bestaande dubbele rij winterlindes
2. Overdekte inkomzone school en speelpleinwerking
3. Inkomhal polyzaal en speelpleinwerking 
4. Toiletten speelpleinwerking (toegankelijk vanuit 
inkomhal) 
5. Gangruimte speelpleinwerking, afsluitbaar 
6. Deur naar binnentuin
7. Gang kleedlokalen, afsluitbaar
8. Kleedlokalen 
9. Toegang polyzaal, afsluitbaar
10. Directe verbinding polyzaal - ontvangstplein
11. Opwarmkeuken / bar (horend bij refter)
12. Richting Kleuterschool
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Verhuurbare zalen dichtbij straat. Nieuw ontvangstplein aan Bodegemstraat. Kleuterschool en speelpleinwerking - topografie.
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MULTIFUNCTIONALITEIT. 

Samen en toch apart. 
De twee grote programmaonderdelen – kleuterschool 
en speelpleinen – zijn fysiek van elkaar gescheiden, de 
werking is immers volledig onafhankelijk en op andere 
momenten. Beide delen zijn met elkaar verbonden door 
een grote luifel aan de straatzijde, die een gedeelde 
inkom vormt, en aan de tegenovergestelde zijde door 
een passerelle die leidt naar de gedeelde overdekte 
speelplaats. Vanop afstand vormt het gebouw één geheel.
We denken dat dit schema het meest flexibel is in gebruik 
en het best meervoudig gebruik van de verschillende 
gedeelde functies toelaat. Speelpleinen zowel als de 
kleuterschool zitten exact even ver verwijderd van refter, 
polyzaal en overdekte speelplaats. Geen van beiden wordt 
bevoordeeld.

Gedeeld ruimtegebruik.
Zowel polyzaal als refter kunnen een volledig 
onafhankelijke unit vormen, met een eigen ruime 
inkomzone en sanitair blok. De achterliggende gang 
met toegang tot de klaslokalen of de lokalen van de 
speelpleinwerking kan met één deur gemakkelijk worden 
afgesloten. Het beheer blijft eenvoudig bij alle mogelijke 
gebruiksscenario’s. Dit is niet alleen handig wanneer de 
zalen verhuurd worden. Ook bij gebruik van de refter door 
de speelpleinen kan het deel van de school eenvoudig 
afgesloten worden en vice versa.

Aan de refter is ook de opwarmkeuken en de bar 
gekoppeld, die rechtstreeks uitgeeft op het plein (handig 
bij verhuur in de zomer). De douches zijn geschakeld 
aan de polyzaal, omdat we daar het meeste gebruik 
verwachten. Voorschoolse opvang kan doorgaan in de 
refter, maar evengoed in de polyzaal.
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Nieuwbouw kleuterschool / speelpleinwerking versus 
dubbele rij bestaande winterlindes.

Kleuterschool buiten de bomenrij, speelpleinwerking 
binnen de bomenrij, beiden visueel van elkaar gescheiden 
door bomen, fysiek verbonden door luifel en passerelle.

Totaalprogramma. Alles met elkaar verbonden.

Multifunctionele zalen zoals refter en polyzaal vlakbij 
de inkomzone / lokalen specifiek voor kleuters en 
speelpleinwerking liggen meer verscholen achter de 
bomenrij.

Kleuterschool : klassen, refter, polyzaal 
en overdekte buitenruimte.

Speelpleinwerking : lokalen, polyzaal, refter
en overdekte buitenruimte.
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1. Bestaande dubbele rij winterlindes
2. Overdekte centrale inkomzone   
3. Overdekte passerelle tussen kleuterklassen 
en speelpleinwerking 
4. Overdekte speelplaats, gedeeld
   
5. Inkomhal voor refter en kleuterschool 
6. Multifunctionele refter (200 kleuters) 
7. Opwarmkeuken (en bar) 
8. Berging voor stockage opwarmkeuken en bar 
9. Toiletten kleuterschool / refter 
10. Gang kleuterklassen 
11. Technisch lokaal 
12. EHBO-lokaal 
13. Bureel directie en administratie 
14. Lerarenkamer 
15. Instapklassen 
16. Bergingen instapklassen met toilet en douche 
17. Kleuterklassen 
18. Bergingen kleuterklassen 
19. Toiletten (ook toegankelijk via buiten) 
20. Buitenberging 

21. Inkomhal van polyzaal en speelpleinwerking 
22. Polyzaal (12 x 21 m) 
23. Kleedlokaal docent 
24. Kleedlokaal meisjes (met douches en toilet) 
25. Kleedlokaal jongens (met douches en toilet) 
26. Berging polyzaal 
27. EHBO-lokaal / rustlokaal 
28. Toiletten speelpleinwerking / polyzaal   
29. Gang speelpleinwerking 
30. Technisch lokaal 
31. Bureau hoofdanimatoren en verantwoordelijke  
32. Verkleedruimte 
33. Animatorenlokaal 
34. Opslagruimte materiaal 
35. Lokalen speelpleinwerking 

36. Lokaal speelpleinwerking (met vouwdeuren) 
37. Lokalen speelpleinwerking (met vouwdeuren) 
38. Lokaal speelpleinwerking (met vouwdeuren) 
39. Buitenberging  

alle oppervlaktes aangegeven in netto m2

Plan - schaal 1:400
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RONDGANG EN KLASSEN. 

Alle lokalen (zowel in kleuterschool als in 
speelpleinwerking) worden ontsloten door een 
eenvoudig ruimtelijk te begrijpen functionele gang. Deze 
circulatiestrook verbindt in één beweging de inkomzone 
met de overdekte speelplaats. De rondgang ligt aan de 
beschutte binnenzijde van het gebouw, het doorzicht 
vanuit de lokalen naar de omgeving wordt zo niet 
gehinderd. De lichte curve in de gang zorgt telkens voor 
een verschillend focuspunt in de verte en voor een continu 
wisselende lichtinval. 

De ramen van de gang geven dus uit op de binnentuin, 
we koppelen er een brede vensterbank aan, op zithoogte. 
De dubbele bomenrij fungeert als een natuurlijke 
zonnewering voor de zuidwestelijk georiënteerde gevels. 

De klaslokalen zien we als eenvoudige quasi-rechthoekige 
ruimtes die eenvoudig en multifunctioneel in te richten 
zijn. Ze zijn bovendien per twee aan elkaar te koppelen, 
dankzij een dubbele tussendeur. Elk klaslokaal geeft via 
twee deuren uit op de gang, zodat deze strook indien 
gewenst maximaal betrokken kan worden bij de klas. 
De zone tussen de klasdeuren wordt ingevuld met een 
kastenwand waarin wastafel, binnenvenster, bankje en 
kapstokken (gangzijde) gecombineerd worden. Elke 
kleuterklas beschikt over een ruime afzonderlijke berging. 
Bij de instapklassen is ruimte voorzien voor een toilet en 
een douche op +90 cm. 

De buitenramen in de klaslokalen zijn voorzien van 
een doorlopende, brede vensterbank, waarop gezeten, 
gelegen en gespeeld kan worden. Onder de vensterbank 
is handige opbergruimte voorzien. De ramen zijn ruim 
gedimensioneerd en lopen door tot aan het plafond. 
Binnenramen naar de gang zorgen voor bijkomende 
indirecte lichtinval. Bij een viertal lokalen (twee in de 
kleuterschool en twee in de speelpleinwerking) realiseren 
we  ‘lichthappers’, in combinatie met ventilatiegroepen op 
het dak. 

In vier lokalen van de speelpleinwerking, waar over het 
algemeen akoestiek iets minder van belang is dan bij de 
kleuterklassen, stellen we harmonicawanden voor, tussen 
de lokalen en de gang. Deze wanden kunnen volledig 
opengetrokken worden en twee tegenoverliggende lokalen 
kunnen tijdelijk als één gebruikt worden. Zo verkrijgen we 
lokalen van ongeveer 90 en 130 m2, een maat die net iets 
groter is dan een ‘standaardlokaal’, maar die kleiner blijft 
dan de refter en de polyzaal.

Axonometrie kleuterklassen :
1. Gang kleuterklassen
2. Kleuterklas 
3. Berging kleuterklas 
4. Brede vensterbank met daaronder (individuele) 
opberglades  
5. Kastenwand tussen de kleuterklas en de gang 
(wastafel, binnenraam en kapstokjes)
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Circulatie aan binnenzijde. Binnentuin / buitengebied : dwarse 
verbindingen en doorzichten.

School en speelplein 
nabij bomenrij.



Licht- en schaduwspel in de gangruimte van de kleuterklassen / doorzicht naar binnengebied en polyzaal (links).



Geopende vouwdeuren speelpleinwerking : twee lokalen werken samen als één groot lokaal / doorzicht bomenrij / toegang tot passerelle naar overdekte speelplaats (links).
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Ontvangstplein hoofdinkom Bodegemstraat : luifel centrale inkom, links refter en school, rechts polyzaal en speelplein.
OVERDEKT SPELEN BUITEN. 

De overdekte speelplaats is vrijstaand, als een paviljoen 
in het park en kan via een passerelle overdekt bereikt 
worden. Dit zowel vanuit de kleuterschool  als vanuit de 
speelpleinlokalen. Het sanitair blok van de kleuterschool 
ligt vlakbij en is ook langs buiten toegankelijk. 
Aangrenzend zijn ook twee ruime buitenbergingen 
voorzien.

Kinderen van uiteenlopende leeftijden delen de 
(overdekte) speelplaats. Het is belangrijk dat ook de 
jongsten er zich geborgen voelen en zich de ruimte 
kunnen toeëigenen.  De speelplaats wordt grotendeels 
omsloten door de bestaande bomenrijen en een klein 
naburig bosje. Het wordt een geborgen en aangename 
plek, waar ook de allerjongste gebruikers zich thuis zullen 
voelen. Aansluitend is er plaats voor speeltoestellen, 
glijbanen (tussen de bomen in - gebruikmakend van het 
talud van de site) en zandbakken.

Axonometrie overdekte speelplaats en passerelle :
1. passerelle tussen speelplein (links) en kleuterklassen 
(rechts)
2. overdekte speelplaats
3. pad naar binnentuin / inkom
4. bestaand bosje
5. speeltuigen
6. buitenberging
7. trage weg : DIL086 Berrenwaelweg
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BEGIJNENBORRE - PUBLIEK 
BUITENGEBIED. 
 
Het nieuwe gebouw staat centraal op het terrein, tussen 
de bomen. Hierdoor kan de site opengetrokken worden 
naar de omliggende buurt zonder dat het gebouw 
dominant op de voorgrond komt te staan. De nieuwe 
toegangen tot de site takken eenvoudig aan op het 
bestaande netwerk van paden en wegen. We stellen vier 
toegangen voor, één in elke hoek van het terrein.

De nieuwe hoofdtoegang, met trappen en fietshelling ligt 
aan de Bodegemstraat. De straat zelf wordt heringericht 
om er een kiss-and-ride-zone en bushalte te voorzien 
(betreft herinrichting bestaand langsparkeren).

De bestaande hoofdtoegang blijft bewaard als 
personeelstoegang. We voorzien een kleine parking met 
een tiental plaatsen, verdoken tussen het hoge gras en 
extra bomen, enkel voor leerkrachten en personeel. 
 
Onderaan het terrein zijn twee nieuwe paden die 
aansluiten op de Openluchtveldlaan en de Anemonen- / 
Violettengaarde via de bestaande poortjes.

Deze vier toegangen verbinden we met een rondgaand 
pad, uitgevoerd als een kleine groene atletiekpiste (470 m 
lang) met drie banen (zo kan geen enkel kind naast een 
podiumplaats grijpen). De piste passeert alle bestaande 
bomengroepen, gaat doorheen het speelbos en loopt 
afwisselend tussen en rond de dubbele rij lindebomen, 
wat steeds wisselende doorzichten en uitzichten oplevert. 
 
Aan elk van de toegangen voorzien we een nieuwe boom 
/ bomengroep : een ontvangstplein met bomengrid, een 
parking verscholen achter wildere vegetatie, een wadi met 
solitaire boom en een hoogstamboomgaard. Telkens wordt 
gewerkt met de bestaande beplanting en kwaliteiten 
van de plek, terwijl elke ingreep toch een andere, eigen 
sfeer meekrijgt. Op het lager gelegen grasveld worden de 
contouren van een voetbaldveld gemaaid in voor de rest 
wild en bloemenrijk grasland. Vier populieren vormen de 
doelpalen van de goals. 
 
We stellen twee meer aangelegde speelzones voor. De 
ene speelzone ligt naast de overdekte speelplaats, de 
andere, voor de allerkleinste kleuters, ligt in de buurt 
van de instapklassen. Gekoppeld aan de atletiekpiste 
ligt een kleine zone met een paar elementen voor 
rek- en fitnessoefeningen, die door de kinderen ook als 
spelelement gebruikt kunnen worden. 
 
Wanneer bij gesprekken met de bouwheer zou blijken dat 
opvang in een gecontroleerde, begrensde buitenruimte 
wenselijk is (vb. bij het afzetten van de kleuters ‘s 
morgens, wanneer het mooi weer is), stellen we voor 
om hiervoor de binnentuin te gebruiken. Deze kan 
gemakkelijk afsluitbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld 
door een halfhoog hekje in de open hoeken.

Geen enkele boom op de site wordt gekapt.

Een nieuw rondgaand pad wordt getekend langs en door 
de verschillende bestaande bomengroepen. Het pad 
loopt rakelings langs de meer open en publieke delen 
van het gebouw (refter, overdekte speelplaats) en neemt 
meer afstand ter hoogte van de kleuterklassen en de 
speelpleinwerking om rust en privacy te bieden. 

Vier (nieuwe) toegangen tot de site sluiten aan op het 
rondgaande pad. Aan elk van de toegangen wordt een 
inheemse ‘bomengroep’ voorgesteld (een solitaire boom 
met een wadi op de laagste punt, een boomgaard met 
fruitbomen...). 

Nieuwe paden en buitenruimtes, afhankelijk van de 
gebruiksintensiteit uitgevoerd in diverse materialen : 
gemaaid gras, schors, gestabiliseerd grind, synthetische 
piste (verder te verfijnen in volgende fases).

Axonometrie nieuwe hoofdtoegang aan de Bodegemstraat : 
1. Bodegemstraat 
2. ‘Kiss-and-ride’-zone 
3. Toegang Begijnenborre : brede trap en fietshelling 
4. Ontvangstplein
5. Fietsenstalling
6. Overdekte gemeenschappelijke inkom
7. Mast voor speelpleinvlag 
8. Dubbele rij winterlindes
9. Pad naar parking personeel
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Situatieplan Fase 2 - schaal 1:750 
1. Nieuwe kleuterschool en speelpleinwerking
2. Hoofdtoegang met een ‘kiss-and-ride’-zone aan Bodegemstraat
3. Ontvangstplein / extra aanplantingen gewone es (Fraxinus Excelsior) en Haagbeuk (Carpinus Betulus)  
4. Rondgaand pad doorheen de ‘boomzones’, aantakkend op de wijk
5. Behoud van de bestaande toegang (voor oa. leveringen) / in directe nabijheid parkeerplaatsen voor personeel, 
in schaduw van bomen (Haagbeuk) en tussen hoog gras. 
6. Extra bomen markeren de site, vb. Zomerlinde (Tilia Platyphyllos) en Zomereik (Quercus Robur) 
7. Overdekte buitenruimte met speelplaats 

8. Kleine speelplaats nabij instapklassen 
9. Pad aantakkend op de bestaande toegang Openluchtveldlaan (tussen wilg en kers) 
10. Nieuwe hoogstam boomgaard (appel, peer, pruim en kers - streekeigen rassen) 
11. Grasveld met ratelpopulieren (Populus tremula) als voetbalgoals 
12. Pad aantakkend op de bestaande toegang Anemonengaarde / Violettengaarde, 
geflankeerd door solitaire boom (vb. Gladde iep (Ulmus minor) of Boswilg (Salix Caprea).
13. Wadi op laagste punt van de Begijnenborre site 
14. Houtkant als extra buffer perceelsgrens vb. Wilde lijsterbes (Euonymus europaeus) of Zwarte els (Alnus glutinosa)
15. Bestaande enkele rij winterlindes : te knotten, om biodiversiteit te stimuleren
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FASERING.  
 
Het belang van een goede keuze voor de inplanting van 
het nieuwe gebouw kan uiteraard niet onderschat worden, 
vermits deze toch al gauw enkele decennia bepalend 
is voor de hele site. Een grondige afweging van de 
verschillende randvoorwaarden is nodig.

Volgende keuzes hebben in grote mate de huidige 
inplanting bepaald :
- we willen geen enkele boom rooien
- de huidige schoolgebouwen moeten tijdens de werf in 
gebruik kunnen blijven, omdat een tijdelijke verhuis een 
te grote meerkost met zich mee zou brengen
- minimale zicht- en geluidshinder voor de buren

We zien ons wel genoodzaakt de gebouwen van de 
speelpleinwerking al in eerste fase te slopen, omdat 
de bebouwbare zone naast de dubbele rij lindenbomen 
anders te beperkt is. We denken dat het mogelijk moet 
zijn om tijdelijk de klaslokalen te delen. Voor al het 
materiaal van de speelpleinen kunnen wel tijdelijk enkele 
extra containers geplaatst worden. Omdat deze niet op 
afvoer- of nutsleidingen moeten aangesloten worden is de 
meerkost hiervan relatief beperkt.

Het nieuwe gebouw houdt voldoende afstand van de 
bestaande klaslokalen om een veilige werfinrichting en 
werfafsluiting mogelijk te maken. Het hoger gelegen 
terrein met de lindenbomen en speelpleinwerking wordt 
volledig ingericht als werfzone. De school blijft bereikbaar 
via de Berrenwaelweg. Het lager gelegen grasveld blijft 
beschikbaar als speelterrein.

Na oplevering en verhuis kunnen de oude 
schoolgebouwen afgebroken worden en kan de overdekte 
speelplaats gebouwd worden, die ongeveer op de positie 
staat van de huidige containerklassen.

In eerste fase blijft de nieuwe buitenaanleg beperkt tot 
het strikt noodzakelijke : de verharde speelplaats en een 
pad doorheen het binnengebied. De bestaande weg op 
het terrein blijft behouden. Het valt te overwegen om ook 
trap en helling aan de straatkant al uit te voeren, en de 
Bodegemstraat al uit te rusten met kiss-and-ride-zone, 
zodat de chaos aan de huidige kleine parking opgelost 
kan worden. De aanleg van de rest van het terrein kan 
in een latere fase uitgevoerd worden afhankelijk van de 
beschikbare budgetten.

1. Afbraak speelpleinloods.

2. Werf nieuwbouw, 
bestaande school blijft in gebruik,
gescheiden toegangen.

3. Afbraak vroegere school.

4. Bouw overdekte speelplaats,
aanleg pad Bodegemstraat.

5. Fase twee : volledige terreinaanleg.

Fasering.



Elemental, Parque Bicentenario de la Infancia, Chile 
 
Over spelen, glijden en rondrennen.

Tezuka, Fuji Kindergarden, Japan 
 
Over kleuters en kinderen die graag rondrennen.

Baukind, Kita Sinneswandel, Berlijn, Duitsland 
 
Over eenvoudige lokalen met multifunctionele meubels 
die op meerdere manieren te interpreteren zijn.

Baukind, Kita Sinneswandel, Berlijn, Duitsland 

Baukind, Kita Zauberzwerge, Berlijn, Duitsland 
 
Over brede vensterbanken waarop gespeeld kan worden.

Scharfetter Rier, Kleuterklassen, Inzig, Oostenrijk
 
Over kastenwanden, kapstokjes voor de jassen en 
binnenvensters.

DUURZAAMHEID
Duurzaam bouwen is in de eerste plaats logisch bouwen. Een doordachte detaillering, aandacht voor luchtdichtheid en 
de juiste materiaal – en isolatiekeuze vinden we belangrijker dan dure installatie-technische maatregelen. In de eerste 
plaats willen we de energiebehoefte van het gebouw zo laag mogelijk houden, in combinatie met innovatieve, maar 
vooral met eenvoudige energiesystemen.
Naast aandacht voor ecologisch, milieuvriendelijk of milieubewust bouwen, omvat duurzaam bouwen ook sociale en 
economische aspecten. Het houdt rekening met welzijn, comfort en veiligheid van de gebruikers. 

GEBOUW
Bij de inplanting van het gebouw maken we optimaal gebruik van de reeds aangeplante rijen lindebomen. De bomen 
staan telkens aan de zuidkant van de raamopeningen en vormen zo een natuurlijke zonnewering. Vermits het om 
loofbomen gaat kan in de winter daarentegen wel maximaal geprofiteerd worden van de warmtewinsten.
We besteden aandacht aan een rationeel casco. De structuur is opgevat als een klassieke massiefbouw. De 
overspanningen blijven relatief beperkt en kunnen dus gerealiseerd worden met voorgespannen betonnen welfsels die 
dragen van gevel tot gevel. De eenvoudige montage van deze elementen houdt het bouwproces kort en het budget 
onder controle.
De afwezigheid van verdere dragende elementen laat voor de invulling een grote flexibiliteit toe. Gebouwen overleven 
immers vaak hun initiële programma’s. 
Voor het dragend metselwerk wordt kalkzandsteen (NIBE klasse 1, beste keuze) gebruikt. Door de hogere 
volumemassa heeft kalkzandsteen naast zeer hoge druksterkte ook een betere geluidsisolatie en warmteaccumulatie.
Verder geven we de voorkeur aan niet-toxische materialen met een zo laag mogelijke milieulast : isolatie met minerale 
wol, FSC-gelabeld timmerhout, wanden met kalkzandsteen, vloerbekleding in linoleum (voor de klassen) of gepolierd 
beton, akoestische plafondafwerking met houtwolplaten, formaldehyde-arme plaatmaterialen, niet toxische verven...
Tenslotte streven we naar een gesloten grondbalans : alle uitgegraven grond blijft ter plaatse en wordt op de site 
herbruikt. 
 
GEVELMATERIAAL
We kiezen voor een gebouw in metselwerk. Baksteen gaat lang mee en veroudert mooi. Een gebouw dat degelijkheid 
en duurzaamheid uitstraalt. De juiste kleur kiezen maakt uiteraard nog deel uit van het verdere ontwerpproces, maar 
voorlopig denken we aan een lichte witgele of zandkleurige steen. Een lichte kleur zal de binnentuin zo licht en open 
mogelijk houden, en legt weinig nadruk op het totale volume.

TECHNIEKEN
Overzicht EPB-eisen (eisen vanaf 1 januari 2016):
- E-peil  ≤ 55 ( wanneer niet wordt voldaan wettelijk verplichte hoeveelheid aan hernieuwbare energie verstrengt deze 
eis met 10% )
- K-peil  ≤ 40 
- Maximale U-waarden en minimale R-waarden 
- Minimale ventilatievoorzieningen
- Toepassing minimaal aandeel hernieuwbare energie

VENTILATIE
We kiezen voor een gecontroleerd ventilatieconcept met mechanische luchttoevoer en luchtafvoer en 
warmterecuperatie. De warmte uit de afvoerlucht wordt gerecupereerd voor de voorverwarming van de verse lucht. 
Hiervoor gebruiken we een ventilatiegroep met frequentiesturing en roterend warmtewiel met een recuperatie-
rendement van minstens 75% volgens EN308.
Het gebouw wordt opgedeeld in 4 zones, elk met een eigen ventilatie-unit die afgestemd is op het gebruik en de 
ventilatie-eisen : zone 1: kleuterklassen  / zone 2: lokalen speelpleinwerking / zone 3: turnzaal / zone 4: refter.
De ventilatie-units worden geïntegreerd in gemetste volumes op het dak van het gebouw waarin tevens daklichten voor 
de onderliggende lokalen verwerkt zijn.

1. Regenwaterbuffer / groendak 
2. Regenwateropvang 
3. Herbruik regenwater (toiletten)

1. PV-panelen 
2. Ventilatiegroepen op dak 
3. Technisch lokaal

Klassieke massiefbouw, 
beperkte overspanningen, 
flexibele invulling
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John Körmeling, inkompaviljoen Middelheim, Antwerpen 
 
 
Over een paviljoen tussen de bomen.

Giuseppe Terragni, Sant’Ellia kleuterschool,  
Como, Italië, 1930 
 
Over een inspirerende school uit het begin van de vorige 
eeuw, over een heldere plattegrond.

Max Bill, Hochschule fur Gestaltung, Ulm, Duitsland, 1955  
 
Over een ‘samengesteld’ volume in een groen landschap.

Max Bill, Hochschule fur Gestaltung, Ulm, Duitsland, 1955 
 
Over een ‘samengesteld’ volume dat in de 
verschijningsvorm precies op het programma antwoordt.

VERWARMING
Rekening houdend met de wisselende warmtebehoefte en het gebruikspatroon van de lokalen wordt elke zone ook 
uitgerust met een eigen compacte condenserende gaswandketel in combinatie met vloerverwarming :
zone 1: kleuterklassen / zone 2: lokalen speelpleinwerking / zone 3: turnzaal / zone 4: refter.
Vloerverwarming is een laag temperatuursysteem wat een lager verbruik oplevert en een hoger comfort bij een lagere 
aanvoertemperatuur. Elke klas wordt bijkomend voorzien van een zoneventiel om individuele regeling per lokaal 
mogelijk te maken. 
 
KOELING
Er wordt geen actieve koeling voorzien. De klassen worden voorzien van natuurlijke ventilatieroosters, geïntegreerd in 
het schrijnwerk waarmee een piekventilatie en nachtventilatie mogelijk is. 

REGELING
Het gebouwsysteem wordt uitgerust met een DDC (Direct Digital Control) regelsysteem waarmee de verwarmings- en 
ventilatiesystemen worden gestuurd :
- vrijgave van de ketelregeling in functie van de warmtevraag
- weersafhankelijke aanvoertemperatuurregeling van de statische verwarmingskringen
- automatische dag/nacht verlaging volgens jaarprogramma 
- regeling van de ventilatiegroepen via een tijdsprogramma
Alle regelparameters moeten eenvoudig kunnen worden opgevraagd en gewijzigd. 

HERNIEUWBARE ENERGIE
Vanaf 2014 moet voor nieuwbouwprojecten een minimum aandeel duurzame energieopwekking gerealiseerd worden. 
Daarom werden volgende energieconcepten bekeken: PV-panelen / warmtepomp met geothermie / zonneboiler.
De toepassing van warmtepompsysteem met geothermie als warmtebron werd onderzocht maar is niet rendabel. 
De energiebesparing weegt niet op tegen de investeringskost: de terugbetalingstermijn bedraagt meer dan 15 jaar. 
Geothermie is vooral zinvol wanneer passieve koeling wordt toegepast zoals in kantoorgebouwen. Rekening houdend 
met beperkt sanitair warmwaterverbruik en het onregelmatig verbruikspatroon is de toepassing van thermische 
zonnenpanelen eveneens niet rendabel. Bijgevolg wordt geopteerd voor de toepassing van PV-panelen als hernieuwbare 
energiebron. De panelen worden geplaatst op het dak van de polyzaal. 

VERLICHTING
Overal worden LED armaturen gebruikt. De bediening van de verlichting in de klassen is voorzien van daglichtsturing, 
afwezigheidsmelding en schakelaar bij deur. Gangen en sanitaire lokalen worden uitgerust met bewegingsdetectoren 
voor het schakelen van de verlichting. Buitenverlichting wordt bediend met bewegingsdetectoren en/of klok met fotocel.  
 
OMGEVING 
‘HEMELWATERNEUTRAAL‘
Het grootste deel van het dak wordt een groendak, dat als buffer functioneert bij overvloedige regenval. Enkel op de 
hoogste en onzichtbare delen van het dak (polyvalente zaal, overdekte speelplaats, dakkapellen) wordt geen groendak 
voorzien. Het water dat op deze delen valt wordt verzameld in de buurt van de sanitaire kernen en is bestemd voor 
herbruik als toiletspoeling. Het overtollige water wordt geleid naar een wadi achteraan op het perceel waar het kan 
infiltreren in de bodem. 

BIODIVERS
Bij de aanleg van de omgeving willen we enkel werken met inheemse, bij voorkeur zelfs streekeigen bomen (haagbeuk, 
es, wilg…). Geen enkele bestaande boom dient gekapt te worden. Alle elementen die gebruikt worden om het landschap 
in te richten dragen bij aan een verbetering van de biodiversiteit : een hoogstamboomgaard, bloemrijk grasland waarin 
de sportvelden gemaaid worden, knotbomen, de aanleg van houtkanten aan de randen van het terrein.

Caruso St John, Nieuwe klaslokalen Hallfield school, 
Londen, Verenigd Koninkrijk 
 
Over een passerelle tussen groen die de verschillende 
‘schoolclusters’ met elkaar verbindt.

Giuseppe Terragni, Sant’Ellia kleuterschool,  
Como, Italië, 1930 
 
Over de relaties tussen binnen en buiten, over een 
passerelle die het gebouw vervolledigt. 

Regenwaterbuffer / groendak

Akoestisch plafond

Opengaande ramen

Ventilatieroosters

Mechanische ventilatie - 
leidingen in verlaagd  
plafond gang

Vloerverwarming

Mechanische ventilatie - 
toe- en afvoer lokalen



MOBILITEIT
Best kan vermeden worden dat ouders nog het terrein van de school moeten oprijden; dit leidt sowieso tot extra 
manoeuvres en opstoppingen. We verkiezen een herinrichting van de openbare weg zodat een kiss-and-ride-zone langs 
de weg mogelijk wordt. De parking voor leerkrachten blijft bereikbaar vanuit de bestaande toegangsweg. Bijkomende 
op- of afritten voor autoverkeer naar de site leggen een groot beslag op de beschikbare ruimte, en brengen omwille 
van het hoge talud veel grondverzet met zich mee. Bovendien zou dit het gebruik van de auto enkel stimuleren.
Liever takken we aan op het bestaande fijnmazige weefsel van verkaveling en voetgangerswegen, om de leerlingen 
aan te moedigen te voet of met de fiets te komen (STOP-principe). Voor voetgangers en fietsers voorzien we ook een 
bijkomende toegang met trappen en helling aan de hoofdinkom, een ‘representatieve’ entree voor de site. 
 
TEAM 
Het ontwerpteam is opgebouwd uit de architect, bijgestaan door studiebureaus stabiliteit, technieken, EPB-advies, 
akoestiek en landschapsarchitectuur. 
Vanuit het ontwerpteam wordt een projectarchitect (ervaring met projecten van vergelijkbare schaal) aangesteld die 
de projectregie op zich neemt. Deze projectarchitect volgt het project op vanaf de wedstrijdfase van de opdracht tot en 
met de definitieve oplevering. Hij of zij is dan ook het aanspreekpunt van het ontwerpteam en is verantwoordelijk voor 
het bewaken van het proces in al zijn facetten.  
 
KUNSTINTEGRATIE 
Eerder dan louter te kiezen voor een kunstwerk dat iets ‘toevoegt’ aan de architectuur, stellen we voor om samen eerst 
de mogelijke criteria te bepalen. Voldoende tijd uittrekken om werken te bekijken van kunstenaars, waarvan we menen 
dat ze op deze plek, bij dit gebouw, iets moois zouden kunnen maken. Een greep : Hedwig Houben (plastisch, tactiel, 
gelaagd) / Stefaan Dheedene (zeer contextgericht) / Freek Wambacq (ambacht, collectief geheugen, onderzoekend). 
 
ERELOONVOORSTEL 
Studie Architectuur  7,2 %   
Studie Stabiliteit  2,2 %   
Studie Technieken (incl EPB)  2,5 %   
Opmaak inrichtingsplan     
 
Honorarium      
 
Inrichting Open Ruimte  8,5 % (op het investeringsbedrag) 
 
PROCESBEREIDHEID 
De basis van elk goed project is een geëngageerde samenwerking tussen bouwheer en ontwerpteam. De input 
en feedback van bouwheer en de andere betrokken actoren zijn onontbeerlijk. Een breed draagvlak is een van de 
steunpilaren om tot kwaliteit te komen.

Het is vanzelfsprekend dat het schetsontwerp dat we voorstellen in deze wedstrijdfase geen definitief plan is, maar een 
robuust kader dat vooral veel mogelijkheden moet bieden. We proberen voortdurend nieuwe inzichten te verwerven. 
Bijschaven, zoeken en wijzigen zijn een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces. 
 
PLANNING
We stellen deze voorlopige globale planning voor het verdere proces voor. Bij aanvang van elke fase wordt deze 
planning voor de komende periode in detail (in nauw overleg met de bouwheer) bepaald. Tijdens tussentijdse 
vergaderingen is het voor de bouwheer mogelijk om de stand en voortgang van het werk te controleren. Binnen het 
projectteam stelt de projectarchitect een interne planning op. Hierdoor is het mogelijk om de stand van het werk 
continu in al zijn facetten te overzien en eventuele bijsturingen in een vroeg stadium door te voeren. 

227.859 € 
  69.624 € 
  79.118 € 
   15.000 € 

 
    391.601 € 

  

Sigurd Lewerentz, St.Petri kerk, Klippan, Zweden, 1966Sigurd Lewerentz, St.Petri kerk, Klippan, Zweden, 1966 
 
Over een ‘samengesteld’ volume tussen de bomen.

Dom Hans van der Laan, Klooster Roosenberg 
Waasmunster, 1975 
 
Over ritme, ramen en repetitie. 
 

Dom Hans van der Laan, Klooster Roosenberg 
Waasmunster, 1975 
 
Over ritme, ramen, binnenvallend licht en schaduw.

Latz+Partner, Emscher Park, Duisburg Nord, Duitsland, 
zomer 
 
Over bomen op een grid en een deken van bladeren,  
over kleuren en jaargetijden.

Latz+Partner, Emscher Park, Duisburg Nord, Duitsland,
herfst 
 
Over bomen op een grid, over kleuren en jaargetijden.
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