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Bouwen in Vlaanderen is altijd een beetje wringen.
Iets teveel programma en ambitie op iets te weinig plaats en voor 
iets te weinig geld...
En snel! Alsmaar sneller. 

Een gebouw met 2 sporthallen inpassen in deze suburbane 
woonomgeving is zo’n moeilijke evenwichtsoefening. 
Bestaat hiervoor als ontwerper een juiste houding?
Eén die niet vertrekt vanuit onnozele schaamte, noch vanuit 
patserige geldingsdrang? 
Kunnen we omzichtig voor elk programma de juiste verhouding 
opzoeken?
Hoe iets zich verhoudt tot de rest. Relatief en gerelateerd. 
Onbelangrijk en wezenlijk tegelijk.
Kunnen we wringen als ontwerphandeling inzetten? 
Te dichtbij, net boven, vlak naast, tegenaan, aansluitend? Nurks?
Kunnen we zo’n houding ook toonbaar maken? De maten van een 
sportveld zijn tenslotte niet héél rekbaar...

Een grote koek aan nieuw programma hoort zich te gedragen 
tegenover de buren en zijn potentiële bezoekers.
Daar bestaan truken voor.  
We zouden het kunnen camoufleren of wegmoffelen. 
Een gebouw als een landschapje?
Maar er zijn nog andere besognes die een publiek gebouw hoort 
te behartigen:
de ervaring van het individu -gebruiker of passant-  van een 
constructie of ruimte, plaatst hem in een welbepaalde verhouding 
ermee: het laat hem groeien of maakt hem klein, het maakt hem 
deelachtig of sluit hem uit, het maakt hem zelfzeker of doet hem 
twijfelen, het trekt zijn aandacht of laat hem voorbijgaan, het maakt 
duidelijk of zet op het verkeerde been, …
Schaal is iets anders dan maat.
Een publiek gebouw is in die zin gebaat bij een publieke vorm, 
een Gestalt waardoor het betekenis krijgt door én meegeeft aan de 
plek waar het komt te staan. 
Het kan beleefd zijn tegen de buren, maar moet ook niet té flauw 
doen. Een beetje onbehouwen is ook charmant. 
In het beste geval draagt een publiek gebouw bij tot 
gemeenschapsvorming en kan het worden mee-gemaakt. 
Net in de inherente spanning tussen de mogelijkheden en 
beperkingen van deze opdracht, ligt volgens ons de betekenis.
We menen dat dit bepalend zal zijn voor al onze ontwerpopties, 
vanaf de inplanting tot aan de voorgestelde detaillering en 
materialisatie. Van perceelsgrens tot deurkruk.

Discreet opvallen. 

CONDITIES
 wringen - public form

gewrongen sequens

‘Symbolische vormen zijn dus verstilde verhalen. De massacultuur, die verzadigd is door 
directe en schijnbaar realistische beelden, berust op symbolische schema’s. Is het mogelijk 
om de directe beeldspraak te elimineren, het overtollige vlees weg te snijden en een 
onderliggend schema zichtbaar te maken?

Als een scharnier voegt de ingreep verschillende delen van het posturbane netwerk samen. 
Hij slaat een brug tussen fragmenten, geeft hen een duidelijkere identiteit en wijst een richting 
aan voor toekomstige ontwikkeling. 

De invloed van de Openbare Vorm is dus veel groter dan zijn grondplan.’ 

Uit ‘Public Form’, Alexander D’Hooghe



RUIMTELIJKE STRUCTUUR

De site ligt in de suburbane rand van de stad Oudenaarde.
De bouwvallige textielfabriek neemt de kern van een heterogeen 
bouwblok in.
De typische ruimtelijke structuur van de St-Jozefswijk wordt er 
voorlopig volgehouden: aan de randen van het ruime bouwblok 
woningen, het binnengebied wordt ingenomen door bedrijven en 
KMO’s, sportvelden, een kerkhof,...
Kleine korrel rond grote korrel.
De rustige Groenstraat ontsluit de kavel, die op wandelafstand van 
de dorpskern en de school ligt.
Weldra ontvangt deze verlaten plek massa’s leerlingen en 
sporters.

CONDITIES
omgeving

heterogeen bouwblokluchtfoto historische kaart Oudenaarde

1 VTI Sint Lucas
2 KBO Sint Jozef
3 KMO
4 kerkhof
5 industrie
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CONDITIES
korrel

FRAGMENTEN

De woningen aan de rand van het bouwblok zijn erg heterogeen. 
Ze vormen een reeks gebouwde fragmenten, flarden zonder veel 
verwantschap, sommigen gepland, anderen bijna toevallig.
Vrijstaande woningen, uitlopers van rijwoningen, sociale 
woningen en appartementsgebouwen.
Ruime variatie in schaal en korrel.

axonometrie bestaande toestand

dokterswoning vrijstaande woningen rijwoningen sociale huisvesting appartementsgebouwen

de site als een serie van flarden



KAVEL

De kavel meet 3.600 m².
De bestaande gebouwen hebben een footprint van 1.457 m².
De totale oppervlakte van het nieuwe complex bedraagt 2.658 m².
Of bijna een verdubbeling van de vloeroppervlakte.

MUUR

De bestaande gemene muur op de perceelsgrens met de 
rechterburen is vooraan 2,3 meter en achteraan 4,3 meter hoog.

BRANDWEG

In de diepte van de site wordt een brandweg gevraagd van 
minimum 4 meter breed.

VOL-LEDIG

Bouwen is ook denken over wat er niet is, over wat je openlaat.
Gebouwen worden zichtbaar in de leegte, het buiten, de open 
ruimte, de openbare ruimte.
Wat niet gebouwd wordt, wordt daarbij even belangrijk als het 
bebouwde.
De formele basiskeuze vol-leeg heeft implicaties op het gebruik 
en de beleving van het collectieve deel.
Vraag is dus hoe we de beperkte buitenruimte bundelen en 
inzetten.

INTERN

De huidige hoogspanningscabine, maar ook de fietsenstalling 
(circa 50 stuks) worden in het nieuwe complex geïntegreerd.

CONDITIES
inplanting

kavel muur brandweg parkeren randen

PARKEREN

Het is mogelijk om de gevraagde parkeerplaatsen (circa 5 stuks) 
te realiseren in een zijdelingse parkeerstrook. 
De brandweg wordt daartoe verbreed tot 7,5 meter en zo dubbel 
gebruikt. 
Deze ingreep legt een zeer beperkte hypotheek op de site en 
maakt een buffer naar de
naastliggende tuinen evident. 



DUURZAAMHEID
visie

Het is een duidelijke ambitie van de opgave om een duurzaam 
gebouw te voorzien.

Duurzaam bouwen is vooreerst logisch bouwen, energiezuinig 
bouwen met goede keuze van materialen, juiste isolatie, met 
innovatieve, maar liefst eenvoudige energiesystemen voor warmte 
en verlichting. 
Duurzaam bouwen houdt bij het ontwerp al rekening met de 
exploitatie en vermijdt afbraak. 
Duurzaam bouwen is meer dan ecologisch, milieuvriendelijk of 
milieubewust bouwen, 
maar omvat ook sociale en economische aspecten. 
Duurzaam bouwen houdt rekening met welzijn, comfort en 
veiligheid van werknemers, bewoners en omwonenden en met 
economische invloeden. 

Ecologie en economie van de middelen vragen allebei om 
het beperken van de behoefte, om herbruik van materialen en 
energiebronnen en in een volgende fase mogelijk pas om (hoog)
technologische oplossingen. 
Duurzaam is daarom niet noodzakelijk duur. 
Bij passieve en logische ingrepen gaan economie en ecologie 
eerder hand in hand.
De stap naar actieve systemen is groter, omdat ze vaak resulteert 
in een hoge investeringskost, waar het effect pas op lange termijn 
van voelbaar zal zijn. 
Duurzaam is een modewoord en het is van belang spectaculaire 
kwakzalverij te onderscheiden van degelijke low-tech ingrepen.

Onderstaande aspecten maken het gebouw evident duurzaam. Een 
eerste toetsing van het concept aan de GO!-duurzaamheidsmeter 
beaamt dit. 

Groenstraat



DUURZAAMHEID
compact & impact

gemene muur volledig programma 1 laag: functioneel programmaonderdelen gestapeld tegen muur: haalbaar gabariet verzinken: impact op omgeving beperken optimaliseren programma en buitenruimte

BEPERKEN VRAAG: COMPACT

Een compact gebouw vergt minder energie. 
De site en het programma kennen haar beperkingen. Hoogte en 
bouwzone bepalen een krappe bouwenveloppe.
Het stapelen van de sportzalen is structureel weinig evident en 
functioneel moeilijk.
Toch hebben we gezocht naar een zo compact mogelijk gebouw 
met een gepaste impact.

De kleinere functies worden waar mogelijk gestapeld en als 
een thermische en akoestische buffer tussen de sporthal en de 
zuidelijk georiënteerde zijtuinstrook voorzien.
De footprint wordt beperkt.

Het gebouw ontwikkelt zich langsheen de bestaande gemene 
muur.
De buitenruimte wordt gebundeld. 
Buiten sporten kan.
De afstand tussen de tuinen van de vrijstaande woningen aan de 
zuid-westelijke perceelsgrens blijft maximaal (7,5 meter).

De kleine sportzaal wordt circa 3 meter ingegraven. De grote 
sportzaal 4 meter.
Ongeveer 50% van het geveloppervlak bevindt zich onder het 
maaiveld.
Het halveren van dit (dure) verliesoppervlakte heeft een 
rechtstreekse invloed op de energiebehoefte van het gebouw.
Het gebouw wordt uitgesproken compact.

Tenslotte wordt de knik in het perceel/bouwblok, die ontstaat 
door het kruisen van de Groenstaat met de Blekerijstraat, in het 
bouwvolume letterlijk en figuurlijk opgelost.
Het programma van het sportcomplex en de buitenruimte 
profiteren van deze opstelling.



BEPERKEN VRAAG: IMPACT

De impact wordt beperkt.
Het nieuwe complex nestelt zich -met zijn kroonlijst op 3,5 meter 
hoogte en een nok op circa 5 meter hoogte- voorzichtig binnen de 
context.
Het gebouw valt ruimschoots binnen het profiel van de bestaande 
gemene muur. 
De beperkte tuintjes van de sociale woningen kunnen alsnog van 
zuiderzon profiteren.
Deze wand van het gebouw kan over de gehele lengte beperkt 
worden tot een hoogte van 3,5 meter.
Het volume is beleefd.

De impact wordt gemaximaliseerd.
Het gebouw presenteert zich en wil zich verhouden tot het 
publieke.
Een zorgvuldige schikking van riante bovenlichten laat toe om een 
herkenbaar statuut te geven aan alle  programmaonderdelen. 
Binnen het gevraagde programma onderscheiden we drie clusters:
- sportzaal KSOO / kleedruimtes / lokalen leerkrachten / 
bergruimte  
- sportzaal KBO / kleedruimtes / bergruimte 
- inkom / vergaderzalen of leslokalen / sanitair
De articulatie van de dakvorm en -structuur levert niet alleen 
een boeiend beeld op aan de buitenzijde, maar ook aan de 
binnenzijde.
Het sportcomplex floept uit zijn basisvolume en toont een glimp 
van activiteit aan de omgeving.
Ruimtelijk krijgt iedereen wat hij verdient.
Het volume is nurks.

Het nieuwe silhouet wordt bekroond met een extensieve of 
intensieve daktuin boven de inkom en de sportzalen.
De extra massa heeft een gunstige invloed op thermische inertie 
en akoestisch isolatie van de zaal en buffert een deel van het grote 
dakoppervlak.
De overige (licht hellende) daken vangen hemelwater op.
Dit wordt voor sanitair gebruik gerecupereerd via een 
regenwaterciterne  (30.000 liter).
Een infiltratiebekken wordt vermeden en hypothekeert het perceel 
niet.

DUURZAAMHEID
compact & impact

referenties groendaken

axonometrie

DUURZAAMHEID
compact & impact



MAQUETTE
compact & impact



EMPTY HEART

De ultieme knoop van het sportcomplex, de plek waar alles 
samenkomt en letterlijk opgelost wordt, is de inkomruimte. Ruime 
openingen naar beide sporthalen zorgen voor de onderlinge 
relaties van alle programmaonderdelen van het sportcomplex.
Deze publieke leegte ontvangt en buffert, bv. bij een grotere groep 
leerlingen tijdens de sportdag / de supporters van het plaatselijke 
team na een onverwachte overwinning /…

Maar ook onder de inkomruimte, op niveau -1 is eenzelfde holte 
in het gebouw voorzien.
Er kan ondermeer opgewarmd worden tijdens de oefenuren van 
andere gebruikers van de sportzalen, een pingpongtafel staan, …
Verhitte leerlingen kunnen er even bekoelen.

REDUCTIE

Zoals reeds aangehaald is het inpassen van een sportcomplex een 
moeilijke evenwichtsoefening. 
Alle gevraagde sportvelden zijn onverminderd voorzien. Toch 
zijn waar noodzakelijk de maten van de sportvelden aangepast of 
verminderd.
Het verdere programma van eisen is strikt opgevolgd.

Deze ingrepen lieten toe het programma te verrijken (ondermeer 
bovenvermelde inkomruimte, een extra vergaderruimte / leslokaal 
/ pers- en EHBO-ruimte, een buitenberging voor vuilnis en 
onderhoudsmateriaal, …).
Anderzijds realiseren we project op bijna 100 m² minder (of ruim 
3% onder de voorziene bouwoppervlakte / bouwkost).

DUURZAAMHEID
overmaat & overdaad

 ‘Gebouwen hebben contraruimte nodig om begrepen te worden. 
Een inwendige leegte, waarin je afstand kan nemen. Daarom 
maken we holtes in onze gebouwen.
Leegte dient tot niets, in leegte moet niets, maar leegte levert veel 
op.
Leegte is luxe. In leegte kan alles gebeuren, omdat niets dwingend 
is. De holtes in zone gebouwen zijn dan ook vrijplaatsen voor het 
onbedachte, zijn publieke plaatsen zonder bestemming. Holtes 
in een gebouw brengen rust : het zijn de onspanningskamers 
waarin de opgebouwde druk van de dagelijkse activiteiten kan 
ontsnappen.
In nieuwe gebouwen sparen we holtes uit als ongevraagde 
overmaat voor de gebruikers. De vrijheid van de holte is het 
complement voor de dwingende bepaaldheid van de volte…’
Uit ‘Aan het werk’, Neutelings Riedijk Architecten.

Het programma van eisen concentreert op de hoofdactiviteiten in 
het nieuwe sportcomplex.
Het onbedachte heeft er voorlopig geen plaats.
In voorliggend ontwerp trachten we enkele bijkomende voorstellen 
te doen.
Deze zijn niet te nemen of te laten. Ze kunnen als een controle op 
het voorgeschreven programma gezien worden.
Ze willen tot reflectie aanzetten.



DUURZAAMHEID
overzicht
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We zetten als ontwerpteam heel hoog in op het thema ecologie en duurzaamheid en hebben het gebouw
opgevat als een passiefhuis.
Het E peil van het gebouw zoals voorgesteld bedraagt momenteel E 36!
Indien de optie fotovoltaïsche cellen wordt genomen, bedraagt het peil zelfs E 11.

Volgend schema geeft een overzicht van de ontwerpopties:
1. Compact bouwvolume door maximale stapeling en beperken verliesoppervlak / verzinken van het gebouw.
2. Passiefhuisconcept : hoogwaardige isolatie en luchtdichtheid.
3. Thermische inertie van betonkuip en betonnen wanden, ingegraven in de bodem.
4. Ondergrondse randisolatie rondom het gebouw en in functie van warmteverliezen vloer.
5. Gecontroleerde daglichttoetreding, bovenlichten voor sporthal, hoge ramen inkomruimte.
6. Mogelijkheid foto-voltaische installatie op sheddaken.
7. Beperken oververhitting door luifels en dakoversteken als zonnewering zuidkant.
8. Daktuin: thermische inertie, akoestische buffer, buffering regenwater.
9. Buffering en herbruik regenwater voor toiletten, dienstkranen (en douche).
10. Ventilatie met warmterecuperatie en voorverwarmen met grondbuizen:
- passiefhuis-standaard voor een optimaal wintercomfort met een extreem laag brandstofverbruik.
- passieve koeling voor een aangenaam zomercomfort met een minimale energie-input
11. Tochtsassen aan alle publieke toegangen.
12. Sanitair bundelen en aan buitenzijde gebouw : beperken tracés leidingen.
13. Duidelijke zonering: splitsen technieken ifv verschillende gebruik.



ZONERING
landschapsaanleg

ENTREE

De inkomzone aan de zijde van de Groenstraat wordt 
geprononceerd door een circa 4 meter brede luifel en een 
vlaggenmast.
In de knik van het perceel ligt een statige entree. Hier worden de 
meer publieke programmaonderdelen van het complex ontsloten: 
inkomzone, onthaal en de vergaderruimtes/cafetaria. 
Dit is het interactieve deel van de school, waar gezocht wordt naar 
uitwisseling met de buurt (ook na de uren). 
Hier krijgt de ambitie van de open school een gezicht, één dat op 
schaal blijft van de omgeving.
De fietsenstalling sluit rechtstreeks aan op deze publieke ruimte.

BUFFER - PARKING - BRANDWEG

De huidige ongebruikte groene zone aan de westzijde van het 
terrein wordt gevrijwaard van bebouwing. 
Een dikke haag vormt de grens tussen de tuinen van de vrijstaande 
woningen en het sportcomplex.
We voorzien in deze groenbuffer de mogelijkheid tot parkeren in 
een permeabele parkeerhaven voor 8 wagens.
Door de wagens uit het zicht te plaatsen ontstaat een gastvrijer 
beeld naar de buurt toe.
De brandweg is matig leesbaar en laat slechts traag verkeer toe.
De ondergrond is waterdoorlatend en vraagt weinig investeringen.

TUIN

Achteraan het perceel wordt ruimte gelaten voor een informeel 
speelterrein.
De ondergrond is bij voorkeur groen, maar ook een 
waterdoorlatend, verhard veld in een groene zone is mogelijk.
De bestaande hagen zorgen voor een buffer en een juiste schaal 
ten opzichte van de omgeving.
Het lijkt interessant deze ruimte verder te omarmen en wat meer 
beslotenheid te geven door bijvoorbeeld in een lage haag te 
voorzien ter hoogte van de tuintjes van de sociale woningen.

entree

buffer - parking - brandweg

tuin

1
1 entree
2 brandweg
3 parkeerzone
4 tuin
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INPLANTING

1 groendak sportcomplex
2 hellende daken sportcomplex
3 bovenlichten
4 entree
5 buffer – parking – brandweg
6 tuin
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 OPBOUW
programma van eisen

1 toegang
2 inkomruimte
3 trap
4 hellingsbaan
5 noodtrap
6 gang kleedruimtes / tribune
7 goederenlift

1
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5

6

7

FORM FOLLOWS FUNCTION

De verschijning van het gebouw is een weerspiegeling van 
functionele, praktische en organisatorische eisen én een doel op 
zich. We hebben alleszins gezocht naar een gebouw met deze 
kwaliteiten én met een hoge belevingswaarde, met verschillende 
sferen en met een aangenaam klimaat. 
Het moet een thuis zijn voor een groot aantal gebruikers van 
verschillend allooi, dat én gastvrij is én degelijk, dat warm is en 
robuust tegelijk.

Compactheid, oriëntatie, akoestiek en energetische eisen zijn 
bepalende factoren voor de opbouw.
Daarnaast is er aandacht voor de beheersbaarheid in ruimte én in 
tijd.
De school stelt het sportcomplex immers ter beschikking aan 
derden (brede school). 
We opteren voor een helder en leesbaar gebouw, dat toch de 
nodige ruimtelijke verrassingen in zich draagt. De opbouw van het 
complex is niet noodzakelijk complex.
Waar mogelijk zijn functies zo compact mogelijk gestapeld en 
worden ruimtes voor meer dan één doel aangewend. 

De opbouw uitleggen is het meest evident door de onderdelen toe 
te lichten.
We hopen dat  het geheel meer blijkt dan de som der delen. 

CIRCULATIE

De inkomruimte ontsluit onmiddellijk het sanitair en de 
vergaderruimtes. De lagergelegen sporthallen kunnen door middel 
van een trap of een rolstoeltoegankelijke helling bereikt worden.
Vanuit het onthaal/receptie in de inkomruimte is toezicht op de 
verschillende gebouwonderdelen eenvoudig en gecentraliseerd.
De vergaderruimtes (3 stuks) en elk van de sportzalen kunnen 
autonoom functioneren en onafhankelijk van andere activiteiten in 
het gebouw ter beschikking gesteld worden.

De goederenlift sluit aan op de straat en maakt de aan- en afvoer 
van toestellen -ondanks het niveauverschil- eenvoudig.

1 inkomruimte
2 sportzaal KSOO
3 sportzaal KBO
4 vergaderzalen
5 kleedruimtes
6 bergruimtes
7 fietsenstalling
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OPBOUW
lagen

1 inkom
2 receptie/ehbo
3 vergaderzaal/leslokaal
4 trap
5 hellingsbaan
6 fietsenstalling
7 sportzaal KSOO
8 sportzaal KBO
10 kleedruimtes
11 noodtrap
12 goederenlift
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INKOMRUIMTE

De inkomruimte ligt in het verlengde van de toegangszone en 
wordt gemarkeerd door een circa 4 meter brede luifel. De luifel 
onthaalt en beschut.
Een overdekte fietsenstalling, die ruimte biedt aan circa 50 fietsen, 
maakt integraal deel uit van het gebouw.
Een gearticuleerd bovenlicht zorgt voor veel licht tot diep in het 
hart van het complex en articuleert deze publieke ruimte.
Het onthaal/receptie nodigt uit en houdt terloops overzicht.
Achteraan de foyer is immers reeds een glimp zichtbaar van beide 
sporthallen.
Het volume herbergt ook de trap naar de sporthallen die op niveau 
-1 liggen.
De verbinding tussen inkomruimte/cafetaria en de sportzalen 
gebeurt door twee (KBO) of drie (KSOO) hellingen. Als een gratis 
fitness-parcours hangen ze in de sportzaal en geven ze een extra 
ruimtelijke dramatiek aan het ‘gaan sporten’. Daarnaast zorgen ze 
er ook voor dat alle ruimtes toegankelijk zijn voor andersvaliden.

GEBOUWDELEN



SPORTZAAL KSOO

De grote sportzaal ligt 4 meter onder het  maaiveld en meet 45 op 
26 meter.
Deze maat laat toe een veelvoud aan sportvelden te realiseren, 
gegroepeerd per drie of per twee (zie plannen).

De ruimte wordt door gelamelleerde houten spanten verdeeld in 
16 velden.
De wanden bestaan uit akoestisch absorberende betonblokken. 
Het plafond is opgebouwd uit houten welfsels, die naast een 
aangenaam klimaat ook een akoestische werking hebben.
De vrije hoogte onder de balken bedraagt 7 meter.
Hoofdzakelijk noordgerichte daklichten zorgen voor natuurlijk 
daglicht, zonder verblinding. Waarnodig wordt een aangepaste 
translucente beglazing aangebracht.
De zaal is over de volledige lengte voorzien van een vaste tribune 
(2 lagen), die aansluit op de ommegang, waarachter zich de 
kleedruimtes bevinden.
De noodtrap geeft een directe short-cut naar de vergaderruimtes/
cafetaria en het buitensportveld.

GEBOUWDELEN



SPORTZAAL KBO

De kleine sportzaal ligt 3 meter onder het maaiveld en meet 23 op 
22 meter.
Deze polyvalente sportzaal is dubbel hoog (6 meter).
Deze ruimte krjgt bewust een huiselijkere sfeer dan de sportzaal 
voor KSOO, met een raam op de achterliggende sportzaal en één 
op de straat.
Een dikke pivoterende deur laat toe deze ruimte af te sluiten, de 
vloer is bij voorkeur parket.
Een houten klimrek tussen de ommegang en de sporthal en een 
aantal spiegels verhogen de ruimtewerking.
De zaal heeft een eigen berging.

GEBOUWDELEN



VERGADERZALEN / LESLOKALEN / CAFETARIA

De relatie met de sportzaal (KSOO) en de zijtuinstrook is 
uitgesproken.
De ruimte op het gelijkvloers niveau kan als vergaderzaal, 
leslokaal of cafetaria dienst doen.
Ze is evident opdeelbaar in een grote en kleine vergaderzaal. De 
lokalen kunnen daarbij onafhankelijk van elkaar functioneren. Het 
ene wordt dan ontsloten door de inkomruimte, het andere door de 
traphal.
Het lokaal beschikt over een eigen bergruimte/kitchenette.

Het lokaal aan het bordes van de hellingsbanen is volledig 
optioneel.
Het hoeft geenszins. Het kan ook verdubbeld worden in 
oppervlakte. Overmaat alleszins.
Bergruimte, vergaderen of arendsnest bij grotere manifestaties (bv. 
persruimte)?

GEBOUWDELEN



GEBOUWDELEN



PLANNEN

1 inkom
2 receptie/ehbo
3 vergaderzaal/leslokaal
4 bergruimte/kitchenette
5 sanitair
6 fietsenstalling
7 technische ruimte
8 hoogspanningscabine
9 goederenlift
10 buitenberging
11 sportzaal KSOO
12 sportzaal KBO
13 bergruimte sportzaal KSOO
14 bergruimte sportzaal KBO
15 kleedruimte met douche
16 kleedruime met douche en wc
17 scheidsrechterslokaal
18 bergruimte
19 vestiaire
20 bergruimte voor poetsmateriaal
21 vide
22 tribune
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STRUCTUUR

De structuur van het dak van de sporthal bestaat uit liggers van 
gelamelleerd hout.
Een eerste studie toont aan dat dit kan resulteren in zeer fijne spanten, 
voorzien van geprononceerde bovenlichten. De beglazing van de 
sheddaken bestaat uit polycarbonaat lichtstraten.
Ter hoogte van de grootste overspanningen (ter hoogte van de 
sportzalen) is de structuur hoog. De liggers worden hier lammellen. Het 
licht wordt gefilterd en diffuus.
De natuurlijke verlichting stoort het sporten niet.
Deze structuur loopt door in de vergaderlokalen/cafetaria, de 
inkomruimte, de fietsenberging, de bergruimtes, … en worden zichtbaar 
in beide zijgevels.
In deze ruimtes zijn de liggers lager en op schaal van de ruimte



HUID

Alle bouwdelen - onderhevig aan buitenklimaat - zullen voldoen aan 
passiefhuis-normen.
Dit vertrekt van een doorgedreven lucht- en warmteisolatie.
Het binnenspouwblad is opgebouwd uit dragende metselwerk in Top-
Argexblokken.
Deze betonblokken hebben naast een hoge druksterkte goede 
akoestische en thermische kwaliteiten.
De isolatie bestaat uit een luchtdichte en dampopen folie en 13 cm CFK-
vrij Resol schuim.
Voor de gevelbekleding opteren we voor gevelbetonblokken, met 
geventileerde spouw.
Het metselwerkverband is een combinatie van een halfsteens- en een 
staand verband.  
De individuele stenen (formaat 39 x 19 x 9 cm en 39 x 9 x 9 cm) 
vormen per twee een wat robuster ogend vierkant op schaal van het 
sportcomplex.
De dakopbouw bestaat uit ‘houten welfsels’, zelfdragende 
sandwichpanelen, gevuld met 18 cm rotswol met een akoestische 
binnenafwerking in berken multiplex. Hierop ligt een bijkomende 
dakisolatie van 5 cm drukvast Resol-schuim. De dakbedekking bestaat 
uit golfplaten of een EPDM bekleding.
De mogelijkheid bestaat om op alle delen foto-voltaische cellen te 
plaatsen.
Door een randisolatie tot -2 meter diepte is vloerisolatie onnodig.
De vloeropbouw bestaat uit een draagvloer in beton, een waterkering, een 
uitvulling voor leidingen, een dempende rubberlaag, multiplex van 24 
mm en een sportvloer.
Alle schrijnwerk is aluminium of FSC-gelabeleld houten schrijnwerk 
voorzien van superisolerende beglazing (K0.6).

gelamelleerde houten ligger aluminium / houten schrijnwerk rode gevelbetonblokken golfplaat



HUID
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WARM MODERNISME

We willen dat het gebouw een gezellige huiselijkheid uitstraalt, dat het 
refereert aan de geest van de plek en dat het een openheid biedt die 
iedereen welkom heet.
Toch willen we terughoudend omspringen met een al te gladde 
transparantie.
Het sportcomplex moet én de huiskamer zijn van de school én tegelijk 
een foyer voor de buurt.
Een combinatie van open en gesloten, van continu en geborgen 
organiseert het programma.
We willen een stoere en nurkse vormgeving aansterken met gezelligheid.



REGENWATERRECUPERATIE

ZONNEPANNELEN

SITE GROENSTRAAT NOTA TECHNIEKEN
OPEN OPROEP VTI SINT LUCAS












