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PROLOGUE

Wij geloven dat een school niet simpelweg moet reageren op het laatste 

beleidsplan. In plaats hiervan zijn het de leerlingen, leerkrachten en 

gemeenschap die de school dient, welke ons inspireren in ons werk 

– leeromgevingen scheppen die niet alleen pedagogiek, maar ook hun 

cultuur weerspiegelen. We zijn toegewijd om merkbaar duurzame 

gebouwen te produceren – gebouwen die zowel duurzaam zijn als 

aanvoelen, en de levensloop kosten reduceren. Dit is duurzaam ontwerpen 

met een menselijke dimensie welke bijdraagt aan de kwaliteit van leven 

en comfort en verenigbaar is met voortreffelijke werkomgevingen. We 

geloven dat onze ervaring, vaardigheden en ontwerp filosofie het voorstel 

voor het eerstegraadsgebouw in Leuven zullen aanvullen.

De bouw van een nieuw eerstegraadsgebouw voor de eerste twee jaar 

van de school De Wijnpers biedt de mogelijkheid om een school binnen 

een school te creëren. Deze “midden” school vormt een brug tussen de 

basisschool omgeving waarmee de leerlingen vertrouwd zijn geraakt en 

de secundaire schol waar ze in kunnen groeien gedurende de eerste twee 

jaren.

Bepaalde gebouwen worden beperkt door hun functie. Vanuit onze 

ervaring is dit bij een school niet het geval. In plaats hiervan bieden de 

vereisten voor les- en onderwijsruimtes – hetzij klaslokalen, hetzij andere 

ruimtes voor bijeenkomsten – de ontwerper juist grote vrijheden om 

een breed palet aan culturele, pedagogische, sociale, antropologische en 

duurzaamheids ideeën uit te dragen. 

Scholen staan onder grote druk om te zijn zoals andere bekende functies 

– kantoren, winkelcentra en andere commerciële faciliteiten. Er ligt een 

zware nadruk op vernieuwende lesmethodes en omgevingen die mogelijk 

zijn gemaakt door technologie. Ironisch genoeg wordt technologie steeds 

goedaardiger en legt het steeds minder eisen op aan de architectuur van 

een school. Hierdoor behoeft het, noch verdient het fysieke uitdrukking 

in de ruimte. In feite is het omgekeerde van toepassing zoals bewezen is 

door de integratie van informatie technologie binnen woningen, mogelijk 

gemaakt door draadloze netwerken, laptops en ontwikkelingen op 

hand formaat, zoals de iPad. Hiermee overeenkomstig zijn werplekken 

gedurende de afgelopen 15 jaar getransformeerd. Nu kunnen we alles 

een werkplek noemen, hetzij thuis of in een warenhuis. Hierdoor is de 

school bevrijd om andere zaken te zijn en verschaft het tegelijkertijd 

de mogelijkheid om een eenvoudige, tijdloze omgeving te blijven, niet 

geregeerd door technologie, maar in plaats daarvan verrijkt door ruimtes 

die zijn geschapen, gebruikte materialen en de kwaliteit van licht.

Schets van de site - 
Skyline van Leuven





INTRODUCTIE

De school De Wijnpers verzorgt technisch, artistiek en beroepsonderwijs. 

De schoolcampus is gesitueerd op een op het zuiden gerichte helling 

in het noorden van de stad Leuven. Dit verschaft een uizicht over de 

moestuinen, boomgaarden en tuinbouwkassen op de locatie. Een hoogst 

ongebruikelijke, zowel prachtige als dramatische, situering voor een 

school. Het ontwerp voor de nieuwbouw van de Eerste Graad heeft als 

vertrekpunt het praktische aspect van de opleiding van de leerlingen van 

De Wijnpers. In plaats van het ontwerp te funderen op louter functionele 

motieven, is daarom gekozen binnen het ontwerp in te spelen op de 

opmerkelijke situering op de op het zuiden georiënteerde helling en 

ideeën met betrekking tot serres, boerderijen en industriële gebouwen, 

zoals gevonden in agrarische landschappen, tot een eenheid samen te 

weven. Dit komt duidelijk naar voren in de constructieve uitdrukking 

van het eerstegraadsgebouw en de sporthal en de oriëntatie van het 

eerstegraadsgebouw in de richting van het uitzicht. 

Het ontwerp heeft de ambitie de toekomst van de leerlingen en een 

meer praktijkgebonden levensstijl te tonen welke afhankelijk is van een 

breed scala van vaardigheden die hoofd, oog en hand combineren, met 

andere woorden: ‘vakmanschap’… hetgeen vaak verloren gaat in een 

kapitalistische, consumerende of academische context. Vakmanschap 

omvat een groot arsenaal van beroepen waaronder het kunstenaarschap, 

een muzikant, een chirurg, een loodgieter, een meubelmaker, een 

wijnmaker, een boer, en de lijst kan natuurlijk voortgezet worden.

Het schema van de nieuwbouw ordent activiteiten zorgvuldig in relatie 

tot de openbare ruimte. In zijn situering naast de straat is de sporthal 

– zowel qua vorm als qua functie – beter in staat de rol van een openbaar 

gebouw voor de gemeenschap te vervullen. Op deze locatie verschaft de 

sporthal tegelijkertijd ook bescherming voor het eerstegraadsgebouw. 

Op haar beurt is het eerstegraadsgebouw een stap verwijderd van het 

publieke domein en geniet het een prachtig uitzicht over het unieke 

terrassenlandschap van de school en de binnenstad van Leuven in de 

verte.
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Uitzicht over de 
velden

Schets van de site - 
Skyline van Leuven
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DE PROJECTDEFINITIE & ZONERING

DE PROJECTDEFINITIE

Het ontwerp vervangt het bestaande Walraevens gebouw en omvat de 

lesfaciliteiten voor leerlingen van de eerste twee jaar van de school De 

Wijnpers (beschreven in de projectdefinitie als een afzonderlijke ‘cocon’, 

gescheiden van het hoofdgebouw) en een sporthal die gebruikt wordt 

door de hele school. Het ontwerp bevat hiernaast ook de garage, waarvan 

de locatie is gewijzigd om de site te ontsluiten en het campus-masterplan 

te verbeteren.

ZONERING

De te ontwikkelen oppervlakte die ter beschikking staat, beperkt de 

nieuwbouw tot een zone tussen de Mechelsevest en een lijn 50 meter ten 

zuidoosten hiervan. Het gebouw neemt bijna het volledig beschikbare 

oppervlak in beslag.

Het RUP noemt een tweede te bebouwen gebied op de locatie van De 

Wijnpers, die in de projectdefinitie echter niet is meegenomen als locatie 

voor de nieuwbouw. (Een locatie tussen de tuinen, afgelegen ten opzichte 

van de straat, zou bovendien problematisch zijn vanwege het verlies aan 

autonomie, de impact op de hele site en de lagere ligging waardoor het 

uitzicht aan kwaliteit inboet.)
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Initiële schets 
ontwerpvoorstel

Foto collage van de 
activiteiten op De 

Wijnpers
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FILOSOFIE & INSPIRATIE

Het ontwerp van het eerstegraadsgebouw en de sporthal weerspiegelt een 

veranderend wereldbeeld in relatie tot de rol van fysieke vaardigheden 

binnen de hedendaagse samenleving – die we kunnen beschrijven 

als vakmanschap. Dit fenomeen heeft niet alleen betrekking op de 

timmerman of kleermaker, maar op alle beroepen die een repeterende 

oefening en ervaring vereisen. Het is afhankelijk van de gecoördineerde 

intelligentie van de hersenen, het oog en de hand en manifesteert zich in 

de praktische man of vrouw. 
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Initiële schets 
ontwerpvoorstel

Lokaal industrieel 
erfgoed

Referentie industrieel 
gebouw
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Referenties industriële 
gebouwen

Referenties industriële 
gebouwen

De Amerikaanse socioloog Richard Sennett verkondigt: ‘”Vakmanschap” 

kan een levenswijze suggereren die is weggeëbd met de komst van 

de industriële samenleving – maar dit is misleidend. Vakmanschap 

benoemt een volhardende, elementaire menselijke impuls, het verlangen 

om een taak goed uit te voeren. Vakmanschap vormt een veel breder 

gebied dan louter bekwaam handwerk; het valt ook toe te kennen aan 

de computerprogrammeur, de dokter, en de artiest; het opvoeden van 

kinderen verbetert wanneer het wordt uitgevoerd als een bekwaam vak, 

net zoals burgerschap.’ 

        

     De Vakman 2008 
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Serres op de site

De nieuwe gebouwen vinden hun oorsprong in twee tegenovergestelde 

inspiratiebronnen. De eerste zijn boerderijen en industriële gebouwen 

die in de landelijke streken te vinden zijn. Deze gebouwen – schuren, 

silo’s, pakhuizen, fabrieken en serres – worden vooral gedefinieerd door 

hun constructieve en vormelijke uitdrukking. Hier wordt dat vertaald in 

constructie, vorm, materiaal en ruimtelijke eigenschappen. Een tweede 

inspiratiebron is de Stoa – een lineair gebouw met aan één zijde arcades 

over de volle lente – die een antieke Griekse Stoïcijnse school in Athene 

vormgaf, gelegen op een helling onder de acropolis. Deze combinatie van 

referenties zorgt voor een perspectief voor een school welke ogenschijnlijk 

contrasterende meningen over onderwijs, theorie en praktijk bij elkaar 

brengt. 
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Deze interesse in vakmanschap gaat dieper dan louter de algemene 

organisatie van het gebouw. Ze strekt zich uit tot de zorgvuldige 

detaillering van het gebouw om de beoogde atmosfeer te waarborgen.

Ten slotte gebruikt het ontwerp wijnranken om de serre op het zuiden 

van schaduw te voorzien. Dit scherm verandert van uiterlijk per seizoen 

en vormt een integraal onderdeel van de duurzaamheidsstrategie. In de 

zomer en lente zal de zuidoostelijke gevel een groen karakter hebben 

waarmee het over de tuinen van de school uitkijkt. Dit zal het gebouw 

verrijken en een directe visuele link vormen met het historische gebruik 

van deze site als wijngaard.

Op deze manier maakt een gebouw een directe vormelijke verbinding 

met-, en is positief over, de toekomstige carrières van de leerlingen binnen 

de industrie, landbouw, de kunsten en de ambachten. 
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Zicht vanuit 
zuidwesten

Historische referentie 
- Griekse Stoa
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SITE STRATEGIE

GESCHIEDENIS & GEOGRAFIE VAN DE STAD LEUVEN

Op de Ferraris kaart (1777) kunnen we zien dat onze site is weergegeven 

als een door mensen aangelegd gebied (park of agrarische tuin) net binnen 

de tweede omwalling rond Leuven. Hierdoor kan de architectonische 

analogie van het ontwerp, refererend aan agrarische iconen (schuren, 

silo’s, enz.), gezien worden als een symbolische brug tussen het historisch 

gebruik van de site en het hedendaagse didactische gebruik van zijn 

groene ruimte.

Het schema creëert een plan in 3 delen: sporthal, dienstruimten en 

eerstegraadsgebouw. Door de locatie van de sporthal aan de Mechelsevest 

kan deze een meer publieke functie voor de buurt vervullen. Hiernaast 

fungeert het als buffer tussen de straat en het eerstegraadsgebouw. Het 

eerstegraadsgebouw is georiënteerd richting de stad, het landschap, het 

uitzicht en de zon. De dienstruimtes worden door beide gebruikt en 

vormen een brug tussen de 2 delen.

Het herpositioneren van de garage is cruciaal voor het openhouden van 

de site.
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1777 Ferraris kaarten
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De doorsnede van het ontwerp toont dat het gebouw op één niveau is 

geconstrueerd. De vloer van de sporthal bevindt zich 0.75 meter onder 

het niveau van de Mechelsevest. Hierbij komt nog dat de constructie van 

de sporthal aan de sporthal aan de buitenzijde is geplaatst, waardoor 

de impact en de schaal van het volume worden gereduceerd. Een 

overkapping boven de fietsenstalling en de naar binnen neigende wanden 

van de sporthal geven deze de noodzakelijke articulatie en reduceren 

verder de impact van de massa. De opbouw in twee volumes, de sporthal 

en het eerstegraadsgebouw, wordt gearticuleerd door de tussenliggende 

zone van dienstruimtes die een enkele verdiepingshoogte hebben. Het 

eerstegraadsgebouw opent op de begane grond naar het Zuidoosten met 

een arcade die ruimte biedt voor overdekt spelen, alvorens over te gaan 

in de buitenspeelplaats voor de eerste graad.

De zuidoostelijke rand van de speelplaats wordt ingelijst door het 

dierenpark dat enigszins verzonken ligt en zodoende een balustrade 

voor de speelplaats vormt. Dit dierenpark ligt net ten noorden van een 

bestaande weg op de site.

04

Schets site doorsnede

Conceptuele site 
doorsnede en 

isometrie, toont de 
verbinding van het 

gebouw met het 
landschap en de 

strategie van de  gevel

ruïne nieuwbouw dierenpark
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Site + landschap 
masterplan
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Site + gebouwen 
masterplan
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Foto site maquette 
met ontwerp voorstel

Foto site maquette 
met ontwerp voorstel
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ONTWERP VOORSTEL

Begane Grond

1:400

 

1.     Sporthal (op te delen in drie zalen)

2.     Secretariaat

3.     Entree Lobby

4.     Lift & Lobby

5.     Sporthal Toiletten & Douches - Leerkrachten

6.     Toiletten - Meisjes

7.     Toiletten - Jongens

8.     Sporthal Kleedkamers 

9.     Sporthal Douches & Toiletten

10.   Sporthal Berging

11.   Foyer

12.   Vaklokaal Muzikale Expressie

13.   Vaklokaal Techniek Algemeen / Tuinbouw

14.   Vaklokaal Nijverheid

15.   Kleedkamer - Jongens

16.   Kleedkamer - Meisjes

17.   Garage
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Eerste Verdieping

1:400

1.     Vide

2.     Lift Lobby

3.     Entresol

4.     Centrale trap

5.     Time-Out Lokaal

6.     Vaklokaal

7.     Algemeen Lokaal-Plus     

8.     Serre

9.     Vluchttrap

05



3

5

5

6 7 6 7

8

1

1

2

9

05

5m 10m 15m 20m0

4



Tweede Verdieping

1:400

1.     Laboratorium

2.     Lift Lobby

3.     Centrale Trap

4.     ICT Lokaal

5.     Algemeen Lokaal

6.     Serre

7.     Vluchttrap
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Derde Verdieping

1:400

1.     Vaklokaal Beeldende Expressie

2.     Lift Lobby

3.     Centrale Trap & Kluisjes

4.     Algemeen Lokaal

5.     Serre

6.     Vluchttrap
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Doorsnede AA

1:200

1:400

1.     Entree Lobby

2.     Foyer

3.     Laboratorium

4.     Vaklokaal Beeldende Expressie
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Doorsnede BB

1:200

1:400

1.   Sporthal

2.   Sporthal Entree

3.   Lift

4.   Foyer

5.   Centrale Circulatie
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Doorsnede CC

1:200

1:400

1.     Sporthal

2.     Sporthal Passage

3.     Sporthal Kleedruimte 

4.     Sporthal Douches

5.     Vaklokaal Techniek Algemeen / Tuinbouw

6.     Algemeen Lokaal-plus

7.     Algemeen Lokaal
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Aanzicht Zuidwest Gevel

1:400

Aanzicht Noordoost Gevel

1:400



SOUTH EAST ELEVATION

NORTH WEST ELEVATION

SOUTH WEST ELEVATION

NORTH EAST ELEVATION

SOUTH EAST ELEVATION

NORTH WEST ELEVATION

SOUTH WEST ELEVATION

NORTH EAST ELEVATION
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Aanzicht Zuidoost Gevel

1:400

Aanzicht Noordwest Gevel

1:400



SOUTH EAST ELEVATION

NORTH WEST ELEVATION

SOUTH WEST ELEVATION

NORTH EAST ELEVATION

SOUTH EAST ELEVATION

NORTH WEST ELEVATION

SOUTH WEST ELEVATION

NORTH EAST ELEVATION
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FASERING

Het plan is zo ontworpen dat het Walraevens gebouw normaal kan bli-

jven functioneren tot de bouw van het nieuwe eerstegraadsgebouw is 

voltooid. Het eerstegraadsgebouw wordt geconstrueerd ten zuidoosten 

van het Walraevens gebouw met een marge van ongeveer 4 meter tot het 

dichtstbijzijnde punt. Wanneer de bouw van het eerstegraadsgebouw is 

voltooid kan het Walraevens gebouw worden afgebroken alvorens met 

de bouw van de sporthal aan te vangen. 

De lijn tussen de twee fasen wordt geïllustreerd in het diagram. Neem 

in acht dat de eerste delen van de dienstruimtes (lift, toiletten, sporthal 

receptie en hal) tussen de sporthal en het eerstegraadsgebouw, samen met 

de twee silo’s (entree lobby en secretariaat van het eerstegraadsgebouw) 

in de eerste fase worden opgericht.

De toegang tot de bouwplaats van de eerste fase kan verkregen worden 

vanaf de bestaande weg ten noordoosten van de site. Toegang tot de 

bouw van de tweede fase kan direct vanaf de Mechelsevest geschieden. 

In beide gevallen kan de leerlingen-entree tussen het bestaande Walrae-

vens gebouw en het hoofdgebouw onaangeroerd blijven. Over het geheel 

genomen zal de bouw een minimale impact hebben op het dagelijks func-

tioneren van de school en de veiligheid van leerlingen en docenten.

Het bestaande 
Walraevens gebouw 

dat afgebroken zal 
worden

Bestaande Walraevens 
gebouw     

Fase 1

Fase 2
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EERSTEGRAADSGEBOUW

Lesruimtes

Het schema is gebaseerd op het ontwerpen en construeren van een goed 

geproportioneerde maar flexibele, comfortabele (optimaal daglicht en 

natuurlijke ventilatie) lesruimtes met minimale afleiding voor leerlingen 

en docenten. Ventilatie van de ruimtes wordt gedreven door zowel CO2 

als temperatuur. De combinatie met mechanische ventilatie zorgt voor 

een systeem dat kan reageren op veranderingen in seizoenen en extreme 

weersomstandigheden en waarborgt te allen tijden een aangenaam 

binnenklimaat.

De plattegrond van het eerstegraadsgebouw varieert in de diepte per 

verdieping, met de meeste diepe lokalen gesitueerd op de begane grond 

en de meest ondiepe plattegronden op de 2e en 3e verdiepingen. De 

doorsnede loopt taps toe van de begane grond tot de tweede verdieping. 

Dit verschaft het gebouw de mogelijkheid om een verscheidenheid aan 

ruimtes aan te bieden van verschillende afmetingen met behoud van 

gunstige afmetingen – tussen een vierkant en de Gulden Snede – voor 

zowel klaslokalen als relatief grote vaklokalen. De vierkante plattegrond 

leent zicht voor de optie het lokaal in 360 graden te benutten, waardoor 

het mogelijk is vanaf iedere wand of in de rondte te doceren. Wanneer de 

lokalen gedimensioneerd zijn volgens de Gulden Snede wordt de langste 

wand van daglicht-openingen voorzien.

Perspectivische 
doorsnede 

door vaklokaal 
beeldende expressie, 

laboratorium en 
foyer, richting het 

zuidwesten kijkend

Doorsnede door 
klaslokalen + 
nabijheid tot het 
landschap
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De lokalen voor muziek, tuinbouw, nijverheid en de garage bevinden zich 

op de begane grond. Deze vaklokalen hebben een directe relatie met de 

overdekte speelplaats, het schoolplein en het landschap. De intentie van 

het ontwerp is een onderscheid te maken tussen de praktische lokalen op 

de begane grond en de meer theoretische klaslokalen op de verdiepingen. 

Er zijn twaalf algemene theorie lokalen op de tweede en derde verdieping 

(met inbegrip van het ICT lokaal) met de grotere algemene klaslokalen 

en vaklokalen  op de eerste verdieping. Boven de foyer is ruimte voor 

speciale functies gecreëerd die op de tweede verdieping plaats biedt aan 

het laboratorium en op de derde verdieping een ruimte voor het vaklokaal 

beeldende expressie vormt. Het kunstlokaal op de bovenste verdieping 

profiteert van daglicht uit het zuidoosten, zuidwesten en via daklichten. 

Deze locatie beoogt de voordelen van de huidige zolderruimte te behouden 

waarvan de lerares het uitzicht prees als ‘het beste lesmateriaal’ dat ze 

zich kon wensen.

Perspectivische 
doorsnede 

door sporthal, 
dienstruimtes, 
klaslokalen en 

vaklokaal

Plattegrond 
klaslokaal: 
lesmogleijkheden, 
aanpasbare 
verlichting, opslag en 
toegankelijkheid
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De Foyer

De foyer is een aanzienlijk volume dat de entree van het gebouw 

vormt. Het kan tegemoet komen aan een grote diversiteit in geplande 

en ongeplande toepassingen zoals binnenspelen, voorstellingen, 

groepswerk, tentoonstellingen, recepties en evenementen. Het klaslokaal 

van het muziekonderwijs is verbonden met de foyer. Als onderdeel van 

een uitvoering kan dit lokaal gebruikt worden als een podium achter de 

coulissen, of als een backstage ruimte. In het geval van een receptie kan 

het muziek lokaal fungeren als voorbereiding ruimte.
Perspectivische 

doorsnede door de 
foyer

Interieur schets van 
van de foyer

De foyer als spil 
tussen de ruimten
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Interne Circulatie

Twee trappen bedienen het eerstegraadsgebouw, een aan de zuidwestelijke 

kan van het gebouw en de ander aan noordoostelijke zijde. De eerste trap 

begint in de foyer en verbindt alle vier de verdiepingen voor de leerlingen 

en docenten. De tweede trap verbindt de eerste tot derde verdiepingen, 

en hiermee 18 van de 21 leslokalen (de garage en foyer niet inbegrepen). 

In dit geval doet de trap van de eerste verdieping naar de grond alleen 

dienst als vluchtroute wat ervoor zorgt dat toegang vanaf de begane 

grond gecontroleerd kan worden vanuit één punt. Wanneer het voor 

de school een beter functionerende optie is alle circulatie rondom één 

centraal punt te situeren kan de noordoostelijke trap beperkt worden to 

louter vluchtroute. 

Wanneer de leerlingen en leerkrachten zich bewegen door het gebouw, en 

wanneer ze werken in de verschillende ruimtes, kunnen ze genieten van 

zichten op de schooltuinen en de stad Leuven. 

 

Perspectivische 
doorsnede door de 
serre en overdekte 
buitenspeelplaats

Verdiepingen: 
zichtlijnen

Gegane grond: 
zichtlijnen

Circulatie + 
vluchtroutes
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Zicht vanuit het Westen 
van de Mechelsevest
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SPORTHAL

De sporthal is geplaatst met de lange zijde grenzend aan de straat. De 

plattegrond kan worden opgedeeld in drie af te scheiden lesruimten. 

De sporthal en dienstruimten zijn vervolgens van elkaar gescheiden 

door circulatie. Dit zorgt er op eenvoudige wijze voor dat ieder derde 

deel van de sporthal direct toegankelijk is vanuit iedere kleedkamer, de 

opslagruimte, toiletten en entree. Geen les of wedstrijd zou gehinderd 

moeten worden door mensen die van een dienstruimte gebruik moeten 

maken.

De doorsnede, met licht taps toelopende wanden, creëert het noodzakelijke 

minimale volume boven de voorgeschreven voetprint (42x21,4m) maar 

zorgt tegelijkertijd voor circulatieruimte en toegangsmogelijkheden langs 

de lange zijden (42x23,4m). Het resultaat is een maximaal oppervlak 

op het niveau van de vloer en een minimale overspanning voor het 

dak. Bovendien levert dit een minimaal volume op om te ventileren, 

verwarmen, koelen of verlichten. 

De constructie van de sporthal is extern geplaatst om het volume dat 

klimatologisch gecontroleerd moet worden verder te reduceren. 

Perspectivische 
doorsnede door de 

sporthal

Constructie en 
ruimtelijk principe van 
de sporthal

A 
21.4 m brede ruimte 
met interne ligger
Oppervlakte: 899 m2

Volume: 8150 m3

B 
23.4 m brede ruimte 
met intern vakwerk
Oppervlakte: 983 m2

Volume: 9830 m3

21% toename in 
volume ten opzichte 
van A

C
23.4 m brede ruimte 
met extern vakwerk
Oppervlakte: 983 m2

Volume: 7525 m3

8% afname in volume 
ten opzichte van A
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Zicht op de sporthal 
en de overdekte 

fietsenstalling vanaf de 
Mechelsevest

Entrees van de 
sporthal, velden 
en kleedkamers 
vanuit buiten en het 
eerstegraadsgebouw

Verbindingen tussen 
de sporthal en de 
dienstruimtes
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DIENSTRUIMTES

De toiletten zijn gesitueerd in het middengedeelte en kunnen hierdoor 

worden gebruikt door zowel leerlingen van de eerste graad als de 

gebruikers van de sporthal. Als alternatief kan dit gedeelte echter ook 

ingericht worden om de toiletten apart te organiseren voor iedere 

functie. 

BRANDVEILIGHEID

Twee trappen bedienen de vier verdiepingen van het Eerstegraadsgebouw. 

De bovenste verdieping ligt op 12.3m boven het niveau van de begane 

grond. Iedere trap vormt een af te sluiten brand compartiment, waarmee 

het op een brandveilige wijze is afgesloten van zijn omgeving. De trap in 

het zuidwesten van het gebouw komt uit op de speelplaats en leidt ook 

naar/van de foyer. De deuren op de foyer kunnen met magneten open 

worden gezet om een ruimtelijke continuïteit te vormen in het dagelijks 

gebruik.

De sporthal en dienstruimtes zijn gelijkvloers. Beide worden bedient 

vanuit een centrale passage welke vluchtroutes naar zowel het zuidwesten 

als noordoosten van het gebouw mogelijk maakt. De drie sportvelden in 

de hal hebben allen een uitgang naar deze centrale passage.

Vluchtroutes, afstanden, compartimentering en trappen zijn allen volgens 

de regelgeving georganiseerd. 

Perspectivische 
doorsnede door de 

dienstruimtes

Maquette foto
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MATERIALEN & CONSTRUCTIE

(DUURZAAMHEID, FLEXIBILITEIT & UITSTRALING)

Het constructieve ontwerp is nauw gelieerd aan het duurzaamheidsmodel 

voor het gebouw. Het eerstegraadsgebouw wordt opgetrokken in 

op de locatie gestort beton. Dit vergroot de hoeveelheid thermische 

massa in het gebouw (trombe wand, zonneruimte (serre)) en hiermee 

de capaciteit om een aangenaam en stabiel binnenklimaat te creëren. 

Een betonnen raamwerk zorgt voor flexibiliteit in de invulling, waarin 

binnenwanden vrij gepositioneerd kunnen worden en kunnen worden 

herverdeeld wanneer toekomstige behoeften dit verlangen. Het betonnen 

raamwerk verschaft de mogelijkheid in dit deel van het gebouw passieve 

duurzaamheidsstrategieën en natuurlijke ventilatie toe te passen. De 

constructieve module komt overeen met de 42 m2 klaslokaal module. Dit 

syncopeert met ruimtes op de begane grond en de eerste verdieping, maar 

kolommen zijn gesitueerd binnen of net naast wanden, waardoor ze niet 

hinderlijk zijn in de lesruimtes of circulatieruimten. Waar mogelijk wordt 

het beton in zicht gelaten om een duurzame en onderhoudsvriendelijke 

binnenafwerking te verzorgen een robuuste industriële esthetiek te 

verkrijgen.

Hiertegenover is de sporthal opgebouwd uit een relatief lichte, stalen 

portaalconstructie. Dit systeem komt voort uit de grote constructieve 

overspanning van 23 meter en de duurzaamheidsstrategie waarin 

aangenomen wordt dat de sporthal snel moet kunnen reageren op 

veranderingen in temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 niveaus door 

sportactiviteiten van groepen mensen.

De licht hellende kolommen en vakwerken voor het dak bevinden zich aan 

de buitenzijde van het gebouw. Dit minimaliseert het te bouwen volume, 

en daarmee de initiële kosten, en het volume van de te klimatiseren 

binnenruimte en de daarmee gepaard gaande lopende kosten.

Zicht op 
eerstegraadsgebouw 

vanaf het 
hoofdgebouw

Module - 
Aanpasbaarheid van 
de lesruimtes
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DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE

Comfort en Gezondheid

De duurzaamheidsstrategie voor de nieuwbouw van het eerstegraadsge-

bouw streeft als vanzelfsprekend naar het reduceren van het energiege-

bruik (en de hiermee gepaard gaande CO2 uitstoot) van het gebouw ti-

jdens het functioneren en de constructie van het gebouw, maar ook de 

energie die besloten is in de toegepaste materialen. Centraal hierbij staat 

echter het comfort en de gezondheid van de leerlingen en medewerkers 

die in het gebouw verblijven.

Duurzaamheid – Een lange levensloop

De filosofie dat een gebouw met een lange levensduur automatisch een 

zekere duurzaamheidsstatus verkrijgt is een uitgangspunt geweest bij het 

bepalen van de te gebruiken bouwmaterialen. Baksteen, glas, staal en 

beton zijn gekozen om het gebouw een robuustheid te verschaffen en het 

van een lange levensduur te verzekeren.

Zicht op de zuidoost 
gevel
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Materiaalgebruik

Bij de constructiemethode is nadrukkelijk gekeken naar de activiteiten 

die zich in een ruimte afspelen. Zo zal de sporthal gebruikt worden voor 

een diversiteit van activiteiten voor een gevarieerde hoeveelheid gebruik-

ers volgens een onregelmatig tijdsschema. Dit betekent dat het binnenkli-

maat snel moet reageren op een veranderende behoefte. Dit is de reden 

waarom gekozen is de sporthal op te trekken middels een lichtgewicht 

constructie, aangezien deze zich het beste leent voor snelle opwarming, 

koeling en ventilatie. Het eerstegraadsgebouw is daarentegen opgebouwd 

uit een veel zwaardere structuur van beton en baksteen. Dit voorziet het 

gebouw van een grote hoeveelheid thermische massa die bijdraagt aan 

een stabieler binnenklimaat dat aansluit bij de meer constante vraag van 

deze leslokalen. Thermische massa kan warmte afstaan in de winter en 

opnemen in de zomer waardoor interne temperaturen minder fluctueren 

en het energiegebruik afneemt. 

In het psychrometrisch diagram hiernaast is door middel van de blauwe 

vlakken het lokale klimaat van Leuven gevisualiseerd. Het gele vlak toont 

het bereik van klimatologische omstandigheden waarin mensen zich 

onder normale omstandigheden comfortabel voelen. De rode lijn laat 

vervolgens zien hoe door gebruik te maken van thermische massa in het 

gebouw, binnen een grotere range aan weersomstandigheden een voor 

mensen comfortabel binnenklimaat gecreëerd kan worden. Hetzelfde is 

getoond voor natuurlijke ventilatie middels de oranje lijn. Dit diagram 

toont aan dat thermische massa, in combinatie met natuurlijke ventilatie 

in het klimaat van Leuven een geschikt middel is voor het bereiken van 

een comfortabel binnenklimaat gedurende een groot deel van het jaar. 

Lichte vs zware 
constructie

Psychrometrisch 
diagram
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Reduceren van de energiebehoefte

Wanneer vervolgens meer op detailniveau naar het ontwerp gekeken 

wordt richt de duurzaamheidsstrategie zich voornamelijk op het ver-

minderen van de energievraag. Dit gebeurd door een goed geïsoleerd en 

luchtdicht gebouw te ontwerpen waardoor de behoefte aan verwarmen 

en koelen wordt gereduceerd. Vooral bij hedendaagse, zorgvuldig gede-

tailleerde gebouwen neemt het energieverbruik door kunstmatige verli-

chting een steeds groter aandeel van de energie rekening in beslag. Door 

optimaal gebruik te maken van daglicht kan de behoefte aan kunstlicht 

aanzienlijk worden teruggebracht. Het diagram op de volgend pagina 

toont hoe alle ruimtes in het ontwerp voor het eerstegraadsgebouw van 

daglicht worden voorzien en hoe de meeste leslokalen daglicht ontvan-

gen van minstens twee zijden.

Passieve systemen

De gereduceerde behoefte aan verwarming en koeling en de noodzaak tot 

ventilatie zal zoveel mogelijk voorzien worden door middel van passieve 

systemen. Mechanische, energiezuinige systemen worden hier aan toe-

gevoegd om een comfortabel binnenklimaat te garanderen, ook bij ex-

treme weersomstandigheden of intensief intern gebruik van het gebouw, 

en om optimaal rendement te kunnen halen uit de passieve systemen.

Daglicht toetreding
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Verwarmingsstrategie

De zuidelijke oriëntatie van het gebouw biedt ideale omstandigheden 

voor het gebruik van zonnewarmte voor de verwarming van het gebouw. 

De zuidoostelijke gevel van het ontwerp bestaat voor 60% uit een serre 

en 40% uit trombe wand die beiden een rol vervullen in het omzetten van 

zonne-energie in bruikbare warmte. 

De serre vormt met zijn eigen microklimaat een tussenzone tussen het ex-

terieur van het gebouw en het interieur van de klaslokalen. Deze ruimte 

is gescheiden van buiten middels enkel glas en wordt niet gecontroleerd 

verwarmd of gekoeld. De isolatie bevindt zich dan ook in de wanden van 

de klaslokalen zelf. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het volume van 

het te controleren binnenklimaat is geminimaliseerd en het te isoleren 

wandoppervlak is gereduceerd. 

De trombe wand bestaat uit een betonnen buitenblad dat bekleed is met 

een enkele laag glas (zie diagram). Tussen het glas en het beton bevindt 

zich een luchtspouw van 100-200mm waardoor de opgewarmde lucht 

kan circuleren. Het gebruik van de met zonne-energie opgewekte warmte 

verschilt per seizoen en zal hieronder verder worden toegelicht. 

09

Verwarmingsstrategie

Werking trombe wand 
gedurende dag en 
nacht
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Winterdag

Gedurende de dag wordt de ruimte van de serre opgewarmd. Door de 

lage zonnestand in de winter en de grote hiermee gepaard gaande grote 

hoek van zonne-inval op het glas wordt dit systeem efficiënter in het 

seizoen waarin de behoefte het hoogst is. De voorverwarmde lucht van 

de serre wordt vervolgens gebruikt om de klaslokalen mee op te war-

men. Wanneer nodig zal deze lucht per individueel klaslokaal verder ver-

warmd kunne worden. 

Door de hogere temperatuur in de serre, vergeleken met buiten, wordt 

het warmteverlies vanuit de klaslokalen door deze gevel enorm terugge-

drongen.

Ventilatie van de lokalen wordt verzorgd door verse lucht uit de serre 

(deze is aanzienlijk warmer dan lucht direct van buiten genomen waar-

door er minder warmteverlies zal zijn en een hoger comfort in het lokaal 

bereikt zal worden). Wanneer nodig wordt de lucht uit de serre eerst nog 

bijverwarmd alvorens in de lokalen gepulseerd te worden  (bijverwarm-

ing op basis van thermische energie gerecupereerd uit de afvallucht en/of 

thermische energie uit een warmtepomp).

Winternacht

Na zonsondergang zal de warmte die gedurende de dag is opgeslagen in 

de thermische massa van de vloeren en wanden langzaam worden terug-

gestraald in de ruimtes. Hierdoor zullen de temperaturen in het gebouw 

’s nachts minder dalen, resulterend in een lagere verwarmingsbehoefte 

voor de volgende dag.

09

Winterdag strategie

Winternacht strategie
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Lente/herfst dag

Gedurende de dag wordt de verse lucht in de serre verwarmd door de 

zon, waardoor ook in deze ongeïsoleerde circulatieruimte een aangenaam 

verblijfsklimaat ontstaat. Zoals hiervoor beschreven wordt ook dan de 

voorverwarmde lucht uit de serre vervolgens gebruikt als pulsielucht 

voor de lokalen.

Ventilatie van de klaslokalen vindt plaats door middel van een 

balansventilatie die warmte uit de afvallucht recupereert. Ramen op een 

hoog niveau in de noordoost gevel van de klaslokalen zijn te openen om 

de gebruikte lucht uit de lokalen te verwijderen. Deze ventilatie wordt 

zowel door warmte als het CO2 niveau in de lokalen gedreven. Op een 

warme en heldere dag, wanneer de kans op oververhitting toeneemt kan 

de strategie van de Zomerdag worden toegepast (zie verderop).

Lente/herfst nacht

Op dezelfde wijze als bij de Winternacht strategie wordt de grote 

hoeveelheid thermische massa benut om de temperatuursdaling gedurende 

de nacht te beperken.

09

Lente/herfst dag 
strategie

Lente/herfst nacht 
strategie
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Zomerdag

In de zomer bestaat het risico dat de serre oververhit raakt. Dit wordt 

voorkomen door de serre te ventileren met koelere buitenlucht en de 

façade te bekleden met wijnranken. Deze wijnranken verliezen hun 

bladeren in de winter waardoor ze de opwarming van de serre gedurende 

dit seizoen niet hinderen, maar verlenen in de zomer juist de nodige 

schaduw. Door de hoogstaande zon in de zomer is een dergelijke 

zonwering nog effectiever.

In de serre kunnen ramen worden opengezet om koelere lucht binnen te 

laten. Kleine schoorstenen op het dak van de serre zorgen ervoor dat de 

koele lucht door de zonneruimte heen wordt gezogen. De opgewarmde 

lucht wordt hierdoor uit de serre verwijderd en via de schoorstenen weer 

aan de buitenlucht afgestaan. Door de ‘uitlaat’ van deze schoorstenen 

te laten reageren op de windrichting en door middel van een extra 

verwarming van de lucht boven in de schoorsteen middels een donkere 

glasplaat hier bovenop, wordt de lucht door een toegenomen drukverschil 

nog effectiever afgezogen.

Het schoorsteenprincipe van de serre wordt tevens gebuikt om de 

klaslokalen te ventileren. Verse lucht wordt op een laag punt in de 

noordoost gevel de klaslokalen ingebracht en de warme, gebruikte lucht 

verlaat het klaslokaal aan de andere kant naar de serre. Door de verticale 

luchtstroom in de serre en de veelal hogere temperatuur van deze ruimte 

zal de gebruikte lucht uit de klaslokalen worden getrokken, waardoor 

een constante aanvoer van verse lucht en een gezond binnenklimaat in de 

leslokalen gewaarborgd blijft. Deze lucht wordt vervolgens weer via de 

schoorstenen op het dak aan met de buitenlucht vermengd. 

Zomernacht

Tijdens de nacht wordt koele lucht van buiten het gebouw ingebracht om 

de warme lucht uit de ruimtes te ‘spoelen’ en de thermische massa van 

de vloeren en wanden af te koelen (hierbij moet de inbraak beveiliging 

van het gebouw goed in ogenschouw worden genomen). Het afgekoelde 

materiaal is vervolgens, gedurende de dag, in staat een grote hoeveelheid 

warmte in zich op te nemen, waardoor de temperaturen in de lokalen 

minder snel stijgen en het binnenklimaat veel constanter kan blijven.

09

Zomerdag strategie

Zomernacht strategie
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Groen & water

De locatie van De Wijnpers kenmerkt zich door haar groene ligging. 

Door het plaatsen van een gebouw ontstaat er als het ware een gat in de 

locale ecologische structuur. Door het dak van het eerstegraadsgebouw 

groen aan te leggen, kan dit gat geminimaliseerd worden. Hetzelfde geldt 

voor het dak van de dienstruimtes. Dit gedeelte ligt echter het groot-

ste deel van de dag in de schaduw en zal daardoor eerder vormgegeven 

worden als bruin dak, bekleed met gewassen die goed in schaduw gedijen 

en bepaalde zandsoorten en stenen. Hierdoor kan een specifiek ecosys-

teem gecreëerd worden op dit dakdeel dat tegelijkertijd bezichtigd kan 

worden vanuit de leslokalen en verzorgd door de leerlingen. Bijkomende 

voordelen van groene daken is dat ze aanvullende isolatie voor het dak 

van de school vormen en een rol kunnen spelen in de waterretentie van 

het gebouw. De wijnranken op de zuidwestelijke gevel van het eerste-

graadsgebouw vormen een letterlijke verbinding met de groene omgeving 

en een symbolische brug naar het historisch gebruik van de site. 

Het regenwater wordt centraal verzameld in een goot op het dak van de 

dienstruimten. Vervolgens wordt dit water opgevangen en gebruikt voor 

de irrigatie van de tuinen. Het gebruikte douchewater van de sporthal 

wordt na filtering intern hergebruikt voor het spoelen van de toiletten 

in het gebouw. 

Actieve systemen

Naast de hierboven beschreven passieve systemen biedt dit ontwerp 

de mogelijkheid op een duurzame wijze actief in de energie behoefte te 

voorzien. Door de oriëntatie van het gebouw in zuidelijke richting kun-

nen zonnepanelen geplaatst op het dak van het eerstegraadsgebouw een 

maximaal rendement behalen. Het inzetten van zonnepanelen voor de 

warmwatervoorziening van de school wordt hierdoor een uiterst renda-

bele optie. 

Actieve productie van warmtebehoefte en/of warmteterugwinning zal ge-

beuren door middel van twee systemen. Een elektrische of gasgestookte 

warmtepomp zal geothermische energie aan de bodem onttrekken en in 

het gebouw afgeven (idealiter via vloerverwarming in het eerstegraads-

gebouw en via het plafond in de sporthal). In parallel hiermee zal door 

middel van een recuperatiesysteem met hoog rendement de warmte uit 

de extractielucht gerecycleerd worden voor de voorverwarming van de 

pulsielucht.

09

Ecologie en water 
strategie

Warmtepomp
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PLANPROCES

Het proces van de Open Oproep stelt de architect en het ontwerpteam 

in staat een sterk concept voor de vormgeving van de school te 

ontwikkelen. Het ontbreekt echter aan een uitvoerige dialoog met 

de opdrachtgever. En alhoewel het hier voorgestelde ontwerp ver 

ontwikkeld lijkt te zijn, is het belangrijk op te merken dat alleen een 

dialoog het team zal leiden naar het uiteindelijke resultaat dat de school 

wil bereiken.

Het proces van de open oproep toont de kansen en beperkingen van de 

locatie en de projectdefinitie; de mogelijkheid van fasering en, wat wij 

geloven, een sterke filosofie over de aard van het eerstegraadsgebouw en 

de sporthal voor de pedagogie en het curriculum van De Wijnpers.

Om een soepel verloop van het proces te garanderen vangen we aan 

met een grondige gezamenlijke analyse van het programma met de 

opdrachtgevers en gebruikers. We zullen kijken naar de balans van 

de ruimtes – en prioriteiten rangschikken. Het volledige ontwerpteam 

zal hierbij een open houding aannemen, zal bereid zijn te luisteren en 

constructieve kritiek aandragen.

Vervolgens zullen overleg momenten gepland worden met alle 

specialisten, overheden en organisaties (stedenbouw, lockale overheden, 

brandweer, veiligheidscoördinator, energie bedrijven, enz.). De 

resultaten van deze overleggen zullen bestudeerd worden en ingelijfd 

worden in het voorlopig ontwerp en de bouwaanvraag. Dit betekend 

dat ingenieurs vanaf het begin van het ontwerpproces betrokken zijn. 

Dit maakt een tijdige en grondige bestudering van energie gebruik, 

beschikbare subsidie aanvragen, enz. mogelijk.

Na het verkrijgen van de bouwvergunning wordt de verdere 

uitwerking van de technische installaties gedaan in overleg met de 

opdrachtgever. Op deze wijze kan een gewenst niveau van onderhoud, 

gebruikersvriendelijkheid en lopende kosten bereikt worden.

In iedere fase wordt het tijdsschema en budget up-to-date gehouden 

zodat de opdrachtgever in staat is beslissingen te maken aan de hand 

van de meest recente stand van zaken. Na aanbesteding van het project 

aan de aannemer zal deze opgenomen worden in de organisatie van de 

finale fase van de constructie en bij de besluitvorming van de middelen 

die nodig zijn voor het onderhoud van het gebouw nadat deze in 

gebruik is genomen.

 

Maquette foto's
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KOSTENBEHEERSING

Het nieuwe gebouw is ontworpen om de bouwkosten, 

uitvoeringskosten en lopende kosten te minimaliseren. Deze lopende 

kosten omvatten onder ander het energie gebruik, onderhoudskosten 

en het gemak om toekomstige aanpassingen uit te voeren en zodoende 

vroegtijdige veroudering en onbruikbaarheid te voorkomen.

Efficiënt proces – Constructieve logica

Uitvoeringskosten

Het gebouw is zó gepositioneerd en georganiseerd om opgetrokken 

te worden in twee fasen: Fase 1 – bouw van het eerstegraadsgebouw 

ten zuidoosten van het Walraevens gebouw; Fase 2 – afbraak van het 

Walraevens gebouw en bouw van de sporthal. Het Walraevens gebouw 

blijft in gebruik tijdens de eerste fase waardoor het zoeken naar een 

tijdelijke accommodatie overbodig wordt en slechts één enkele verhuizing 

voor leerlingen en leerkrachten nodig is. Dit reduceert de kosten voor 

opvang, verhuizing en management. De eerste bouwfase is toegankelijk 

vanaf de weg langs de noordoostelijke rand van de site. De tweede fase kan 

direct bereikt worden vanaf de Mechelsevest wardoor een ingewikkeld 

bouwsite management vermeden wordt en de gezondheid en veiligheid 

van leerlingen en werknemers eenvoudiger gewaarborgd kan worden. 

Ten slotte is het mogelijk de nieuwe garage op zijn uiteindelijke locatie te 

bouwen als geprefabriceerde ruimte, voorafgaand aan de eerste fase.

Initiële kosten

Binnen het eerstegraadsgebouw is de conventionele circulatieruimte 

grotendeels geëlimineerd met uitzondering van de ruimte van de foyer 

en rond de trappen. De vaklokalen op de begane grond zijn toegankelijk 

via de foyer en de arcade. De circulatie op de eerste, tweede en derde 

verdieping is georganiseerd via een galerij in de serre welke en tussenmilieu 

vormt tussen het externe klimaat en gecontroleerde klimaat in de 

lesruimten. Deze serre is voorzien van enkele beglazing en wordt niet 

additioneel gekoeld of verwarmt waardoor de conventionele netto tot 

bruto verhouding en de lopende kosten simultaan gereduceerd worden.

De sporthal is ontworpen met een externe constructie van taps toelopende 

portalen en vakwerkliggers welke het te bouwen en te klimatiseren 

volume minimaliseren, waardoor zowel initiële kosten als lopende kosten 

omlaag gaan.

De binnenafwerking wordt bescheiden gehouden om de initiële kosten 

en de behoefte aan onderhoud te reduceren. De meer op de praktijk 

gerichte lesruimtes op de begane grond worden bijvoorbeeld behandeld 

als werkplaatsen, die veel economischer zijn om te construeren.

De circulatieruimte is geconcentreerd in een aantal sleutelgebieden. In 

het eerstegraadsgebouw, waar het is ingelijfd in de foyer en de primaire 
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trap welke genereus is vormgegeven. De resterende circulatie in de serre 

kan voor een lagere prijs per vierkante meter opgeleverd worden (�1000/

m2
 - 83% van het algemene tarief). Hierbij komt dat deze circulatie 

ruimte tegelijkertijd dienst doet als bron van hernieuwbare energie. In de 

sporthal wordt de omvang van de circulatie gecontroleerd door de relatie 

tussen de drie hallen en tussen de hal en alle dienstruimtes.

Lopende kosten, energie kosten, onderhoud, herstel & aanpasbaarheid

De duurzaamheid strategie voor het eerstegraadsgebouw combineert 

thermische massa, zonnewarmte, mixed mode ventilatie (met warmte 

terugwinning), nachtventilatie voor koeling en daglichttoetreding (hierbij 

verblinding ten gevolge van direct zonlicht vermijdend). Leslokalen zijn 

over het algemeen georiënteerd op het noordwesten en noordoosten. 

De zuidoostelijke gevel bestaat voor 60% uit serre galerijen en 40% uit 

trombe wand.

Leslokalen worden individueel gecontroleerd om te reageren op perioden 

van intensief gebruik of rustige tijden in het lesrooster. 

De duurzaamheidsstrategie voor de sporthal combineert een lichtgewicht 

constructie, die zorgt voor een grote reactie snelheid om de wisselende 

behoefte van het gebruik te volgen, met mechanische ventilatie (met 

warmte terugwinning) en optimaal profijt van daglicht. Door het gebruik 

van policarbonaat voor de daglichtopeningen in het bovenste deel van 

de wanden, gecombineerd met lichtkoepels in het dak wordt hinder van 

direct zonlicht en verblinding door te hoge contrasten voorkomen.

Het eerstegraadsgebouw wordt opgebouwd uit betonnen raamwerken. 

Scheidingswanden tussen lesruimtes maken daardoor geen deel uit van de 

constructie en kunnen zodoende op de lange termijn eenvoudig verplaatst 

worden om tegemoet te komen aan toekomstige veranderende en 

variabele behoeften (curriculum en pedagogiek, cultuur en klasgroottes). 

De uitvoerbaarheid hiervan wordt versterkt door de vormgeving van de 

daglichtopening als een lang lint in de noordwest gevel en de entrees 

van de lokalen aan de serre, die eenvoudig verplaatst kunnen worden. 

Voor korte termijn en tijdelijke veranderingen aan de lesruimte biedt de 

afmetingen van de leslokalen in de vorm van een vierkant of volgens de 

Gulden Snede de mogelijkheid om ruimte te bieden aan een breed scala 

van lesstijlen, methodes en technologieën.

Het gebruik van baksteen en glas voor het omhulsel van het gebouw 

houdt de onderhoudsbehoefte laag en garandeert een lange levensduur.

10



Ontwikkeling van het ontwerp

De nice-to-have onderdelen uit de projectdefinitie zijn allen in het ontwerp 

opgenomen in hun maximale omvang. Deze kunnen, wanneer dit een 

betere optie blijkt, in grootte worden gereduceerd om het netto en bruto 

oppervlakte van het gebouw te verlagen. Overeenkomstig kan de omvang 

van de foyer, met inbegrip van de entresol, die nu 10% hoger ligt dan 

opgegeven in de projectdefinitie, worden teruggebracht door de hoogte te 

reduceren van 8.4m tot 4.5m en het vloeroppervlak te verkleinen. 

Kostenraming

De benaderde raming komt op een eindkost die, op een marge van 0,7% 

na, identiek is aan de begroting van de projectdefinitie is. Dit toont 

op overtuigende wijze aan dat ons concept haalbaar is, aangezien nog 

heel wat parameters gemanipuleerd kunnen worden binnen de verdere 

ontwikkeling van het ontwerp.

De kosten van het eerstegraadsgebouw vallen hoger uit door een 

toegenomen oppervlakte. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 

het ontwerp de garage meeneemt (netto 104 m2/ bruto 146 m2) en de 

entresol van de foyer (netto 45m2/ bruto 63 m2). Het ontwerp bevat 

hiernaast de Algemene lokalen – standaard plus die 84 m2 per stuk zijn en 

verschillende andere ruimtes die in de projectdefinitie worden beschreven 

als ‘nice-to-have’. 

Het kostverschil is gereduceerd door de serre (�1000/m2) te introduceren 

op de 1e, 2e, en 3e verdieping binnen het eerstegraadsgebouw en een 

gereduceerde maar realistische raming van �1.300/m2 voor de sporthal en 

�150/m2 voor de omgevingsaanleg. 

De ontwerpfilosofie, onze procesbereidheid en het concept zijn robuust 

èn flexibel genoeg om te reageren op de noodzakelijke aanpassingen van 

de oppervlaktes en de eenheidsprijs.

Kostenraming
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