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InTrODUCTIe

We stellen u met veen ambitie en enthousiasme onze 
voorstellen voor de Openoproep 2115 voor.

Oktober  2011

in opdracht van:
Vlaamse Bouwmeester, AG Real Estate, Scholen van 
Morgen.



 Verbinding Leiekant - Diksmuide kaai
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Situering Campus Diksmuide kaai en de groene route

 Verbinding Leiekant - Diksmuide kaai_  labo A 

Diksmuide kaai
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COnTeXT

AnALYSe BeSTAAnDe SITUATIe

HeT TerreIn

Het schoolbestuur heeft beslist om in de binnenstad 
Kortrijk slechts 2 vestigingsplaatsen te behouden. Site 
Leiekant, ten zuiden van de Leie en op wandelafstand, 
in de wijk ‘Overleie’ ligt campus Diksmuidekaai, een 
terrein van 6,2 ha groot. Een deel van de bestaande 
gebouwen is beschermd, een deel kan gerenoveerd 
worden, de rest moet afgebroken worden om open 
ruimte te creëren. 

Wat ons opviel en ook meteen werd duidelijk gemaakt  
door het masterplan ( departement Architectuur en 
Stedenbouw - labo A - van de Universiteit Gent ) was 
de connectie tussen de twee scholen. We apprecieren 
het idee van de link via een publiek fietspad enorm en 
willen met ons ontwerp een bijdrage leveren aan de 
groene ader doorheen Kortrijk stad.

CAMPUS DIKSMUIDEKAAI
Diksmuidekaai 6, 8500 Kortrijk

LEIEKANT
Plein 14, 8500 Kortrijk



Nieuwbouw _ 2de graadschool
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DIkSmUIDe kAAI: 2De grAADSSCHOOL 
ASO/TSO/BSO
Dit open terrein wordt de thuishaven voor de 2de graad 
ASO, TSO , BSO.

Een aantal key points waar we extra rekening mee 
houden bij het ontwerp:

_ Toegang tot de site, zowel voor de fietsers, de voet-
gangers, de kiss and ride zone...
_ De relatie tot de buren en het bestaande gabarit.
_ De phasage en het af te breken gebouw
_ De groene bufferzone 
_ De relatie op de site met de bestaande sportzaal.
_ De veiligheid en de het publieke karakter van de fi-
etsroute.
_...



Renovatie + Uitbreiding _ 3de graadschool
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DIkSmUIDe kAAI: 3De grAADSSCHOOL TSO/BSO

Dit open terrein wordt de thuishave voor de 3de graad 
TSO , BSO.

Een aantal key points waar we extra rekening mee 
houden bij het ontwerp:
      
_ Toegang tot de school en de refter 
_ Af te breken gebouw
_ Karakter van de gesloten vorm
_ Connectie van verschillende programma`s in de 
verschillende gebouwen, met allen een verschillende  
vloerpas
_ De bestaande ruimtes
_ Bestaande kwalitatieve groene zones
_ Connectie met de 3de graad ASO

  



Voetgangers en fietsers

Toegankelijkheid 2de graadschool

Autovrije schoolzone met parkeermogelijkhe-
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geBrUIkerS CAmpUS

De toekomstige gebruikers van de tereinen en gebo-
wen van de campus Diksmuide kaai zijn:

_ leerlingen
_ leerkrachten, directie, personeel
_ ouders
_ externen: sportclubs, theatergezelschap,...
_ publiek dat gebruik maakt van de verbindende open-

bare fietsroute.

Vanuit de studie van het masterplan kennen we het-
verplaatsingsgedrag van de verschillende groepen.
Zodat we nood aan Parkeerplaasten en fietsenstalling 
kunnen voorzien in het ontwerp. Dit is voor ons een 
zeer belangrijk punt. Dat bepaald namelijk mee het 
beeld van de campus en de veiligheid en verkeersvr-
iendelijkheid op de site.

CAmpUS OrgAnISATIe
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Bestaande situatie

De nieuwe situatie

De nieuwe situatie
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COnCepTnOTA  OnTWerp
mASTerpLAn - OmgeVIng

Om tot een leerzame omgeving te komen moet er vol-
doende aandacht besteed  worden aan de ruimte. Kin-
deren leren niet alleen in de klas, maar ook veel van 
elkaar en van de omgeving. 
Ons doel is ook om door de architectuur de kinderen 
te stimuleren in hun educatie. Een open en duurzaam 
concept heeft een positieve invloed op de gebruikers. 
We willen een ontwerp voorleggen met innovatieve 
ideeën op gebied van functionaliteit en design. Zodat 
het gebouw zich leent tot een intensief gebruik, dat de 
kwaliteit van het onderwijs en omgeving verbetert en 
bijdraagt in het educatieve.

Daarom stimuleren we de toegankelijkheid en het 
open karacter van een school. We starten hiermee 
door u een inplantingsplan voor te leggen dat hele-
maal inspeelt op de ruimtelijke kwaliteiten van de 
campus, het groen, de sportfaciliteiten, de aanwezig-
heid van de leie.

De groene publieke pad verbindt is het belangrijkste 
kenmerk van het landschap ontwerp voor de school 
omgeving. Het pad wordt bepaald door een brede 
krommend pad die de circulatie vormt met het gebied  
in de oostelijke gras met zijn sportvelden en het wes-
telijk scholen met zijn harde bestrating en parkeer-
mogelijkheden.We bieden de optie aan om een bank 

te organisteren waar een en aantal mogelijkheden. 
Het is gemaakt van beton modules die variëren in de 
hoogte en de breedte. Het biedt niet alleen de mogeli-
jkheid om te zitten en liggen, maar het creëert een 
generieke straat sport, spelen en bewegen meubilair. 
De verschillende zones van de bank te krijgen verschil-
lende thema’s: een zone langs de rivier zal worden 
afgerond met houten stoelen en achter leunt en word 
een zithoek en een uitkijkpunt voor de ouderen. Een 
zone kan worden uitgerust met stalen uit te oefenen 
functies en uitgegroeid tot een training plaats en een 
zone kan een kind speelt gebied.

Er kunnen langs het pad en de bank cirkelvormige 
zones van sportondergronden, zand of rubber mate-
riaal worden verspreid. Het zijn kleine stations met 
mogelijkheden tot spelen:basketbal vlekken of lokale 
speelplaatsen. Langs de bank rijen van Acer campes-
tre bomen worden geplant.

De cirkelvormige motief is ook te vinden op het school-
plein waar grote groene heuvels geplaatst zijn om een 
contrast met de harde bestrating te creëren. De zach-
te heuvelachtige landschap wordt gekenmerkt door 
ronde stapstenen, die worden zitten vlekken op het 
schoolplein. Grote Alnus glutinosa worden geplant op 
de heuvels.
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inplantingsplan 1:2000

InpLAnTIngSpLAn,
schaal 1/2000

+ InpLAnTIngSpLAn
N



LUCHT PERSPECTIEF CAMPUS
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DIAGRAM VERSCHILLENDE zoNES
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2de graad gebied (15-16 j)

Voetgangers en fietsers pad

Bank

Sportvelden

Boom soort:
Acer campestre

Gras

Rubber mat

Zand

Principe

Principe snede Betonnen banken

2de GRAAD 
MIDDELBARE SCHOOL
VOORPLEIN GEBIED

SPORT GEBIED

RESTAURANT 
EN 3de GRAAD

 LEIE 
RIVIER GEBIED

1

2

3
4

1

Sportgebied

2

3de graad (17-18j )3

Leie

4

Rubber bestrating
Voetgangers en fietserszone

Bank

sportvelden

Acer campestre

Gras

Bank

Rubber
Heuvels

Trees Acer campestre

Gras

Voetganger en fietspad

Bank

 Acer campestre

Gras

Zand

Voetganger en fietszone

 water tuin

Bank

 Acer campestre

Boomsoort:
Acer campestre

Grass

Trampoline



16

COnCepT nOTA
2de grAADSSCHOOL

De beleving en de omgeving maken deel uit van de 
context van de leerlingen. Door kwaliteitsvolle con-
text aan te bieden, stimuleert dit de leertransfer en 
wordt dit deel van een leerproces en het volwassen 
worden. De nieuwbouw dat we u voorstellen biedt een 
antwoord op de inplanting in de site. De aansluiting 
een nieuw gezicht in de straat en de phasage van de 
bouwwerken.

Het ontwerp is ontstaan vanuit onze ambitie om het 
groene en het open karakter van de site verder te 
trekken in onze school. We willen de school openstel-
len om het groen te laten binnenkomen. We appre-
cieerden het groene karakter van de speelplaats en 
de proosdij enorm. Dit inspireerde ons om een gelijke 
vormen taal te gebruiken voor de nieuwe school.

Het idee is een herinterpretatie van het hofmodel dat 
we reeds terugvinden in de ruimtelijke organisatie 
van de proosdij en klassenhal en het te renoveren 
gedeelte.
Het gesloten karakter van de typologie hebben we 
doorbroken door het binnengebied te linken met de 
site. Namelijk door een poort te creëren die zich opent 
naar de grasvelden en de groene fietsader. Deze buit-
enkamer zorgt voor een open gevoel en een ruimteli-
jke ervaring. Anderzijds zorgt de vormgeving voor een 

veilige en geborgen ervaring. De begrenzing van het 
volume geeft duidelijk een grens aan waarbinnen het 
schoolleven afspeelt.
We hebben hier gekozen om een alle lokalen in een 
collectief gebouw onder te brengen. Waar de verschil-
lende functies en vaklokalen gegroepeerd worden, zo-
dat er een duidelijke organisatie ontstaat binnen het 
gebouw.Door deze plan indeling ontstaat er een flexi-
bel geheel. De organisatie van het gebouw laat toe om 
een flexibele indeling aan te bieden. Doordat de struc-
tuur onafhankelijk is van de ruimtelijke indeling kan 
er in de toekomst makkelijk geopteerd worden om 
klassen uit te breiden, samen te voegen e.d..

Onze gang is meer dan een circulatie zone, het is deel 
van het gebouw. We hebben voor een interactieve 
zone gecreëerd met connectie over de verschillende 
niveaus.  Ook in de benedenverdieping hebben we de 
zone geprogrammeerd, er kan volgens ons ook een 
activiteit in plaatsvinden. De circulatie bevindt in de 
binnenzijde van de school, met uitzicht op de binnen-
koer. Zodat alle leerlingen en leerkrachten uitzicht 
hebben op dit binnengebied, de circulatie natuurlijk 
verlicht wordt en doorgeeft aan de klassen.
We beschouwen dit als een groene graszone met 
enkele bomen dat zich vanuit het buitengebied in de 
school zich integreerd, waar een aantal ligheuvels in 

het landschap worden aangebracht voor een ideale 
pauze. De speelplaats voor de 15-16 jarigen bevindt 
zich zowel in deze groene kamer als op het dak van 
de school. We kiezen ervoor om de speelplaats grote 
kwaliteit mee te geven. Door de speelplaats op het dak 
te plaatsen behouden we een kleine verharde foot-
print en maken we plaats voor vegetatie. Daarenboven 
geven we de leerlingen en leerkrachten een geweldig 
zicht over de site. Het dak is gedeeltelijk verhard. Dit 
zorgt voor de regenwaterrecuperatie.

De verbinding gebeurt via de trappenpartij die vertekt 
vanuit de groene binnentuin naar het dak, dat ook 
aansluiting biedt op aan de duplexverdieping. Door de 
connectie met het amfitheater is er een zekere inter-
actie en gebruik van het dak. Dit amfitheater kan ook 
gebruikt worden voor optredens, toespraken, festiv-
iteiten... de connectie zorgt voor een enorme meer-
waarde in programma aan de speelplaats. Bij slecht 
weer zorgt de inkomzone voor de nodige beschutting, 
dat een fijn zicht geeft op de hele site.
Binnen het campusmodel van de site Diksmuidekaai 
vormt dit een vernieuwende schoolentiteit die duideli-
jke ruimtelijke definitie heeft. Het stelt zich open naar 
de site en de buurt maar blijft een beschermend ge-
voel behouden.



Perspectief op de poort  van de 2de graadshool en de inkom van de site 
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TOEGANG TOT DE SITE

+ Kiss and ride zone aan de schoolpoort
+ Fietsenparking aan het de inkom van de laan.
+ Verkeersvrij voorplein 
+ Toegang via het publieke fietspad
+ Mogelijkheid voor een aantal parkeerplaatsen op de 
site

GRENS VERSUS TOEGANKELIJKHEID 

Duidelijke poort en ingang tot de school, die kan afge-
sloten worden. Dit is een herkenbare ingang die ook 
als overdekte speelplaats dient bij regenweer.

ORIENTATIE VAN HET GEBOUW EN  KLASLOKALEN

+ ICT in het noorden voor het vermijden van de directe 
lichtinval en oververhitting.
+ Sport naar het zuiden, met een vrij gesloten facade
+ Normale klassen Oost- West gericht
+ Circulatie naar het zuiden, geen rechtstreekse over-
verhitting in de klaslokalen 

N
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RUIMTELIJKE BELEVING

De verschillende architecturale gesturen door het 
openen van de site, mogelijkheid to gebruik van het 
dak, de zichten,  het duplex niveau karacter, de tri-
bune... dragen bij tot een waardevolle ruimtelijke be-
leving van het gebouw.

STEDELIJKE CONTEXT

+ Aansluitend op het gabarit
+ Palend aan de huizenrij in de B. Vercruysselaan. 

GROENE LINK

De verbinding van het groen is een zeer belangrijke 
punt in ons concept. We openen de school namelijk 
naar en voor het groen.

+ 12.25 m



Perspectief in de circulatiezone met uitkijk op de groene binnenkoer
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Noord ingang
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rUImTeLIJke OrgAnISATIe 

Japan Tezuka Fuji Kindergarten

Japan Tezuka Fuji Kindergarten

Japan Tree School gebouw
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Dak en recreatiezone van de leerlingen  2de graadsschool.
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+ 0

De school adresseert zich naar de straat met een 
praktische fietsenstalling die beschermt is tegen de 
regen. De eigenlijke inkomzone, of beter gezegd de 
bekende schoolpoort van de 2de graad, opent zich 
naar het binnengebied van het terrein toe. Omwille 
van de veiligheid lijkt het ons aangewezen om net zo-
als in het masterplan een voorplein op de site zelf te 
creëren, weg van de straat. Dit geeft ook naast een 
zekere veiligheid en afstand tot de straat een mooie 
façade voor de nieuwe publieke route.
Binnenkomen via de poort, doe je onder de boog. Dat 
is een gedeelte van de overdekte speelplaats dat een 
overzicht biedt over de gehele school. Bij het binnen-
komen heb je een zicht op het amfitheater, de circula-
tie die uitgeeft op het groene binnengebied, de sport-
hal en de speelplaats op het dak.

Onthaal en administratie liggen in het knooppunt van 
het gebouw bij de inkom. Daar waar ook de leerlingen 
het meest vertoeven (Open learning center, lesloka-
len, speelplaats, circulatiezone, gebruik van de lift…).
Alsook de lerarenkamer die zich net buiten het ge-
bouw bevindt. Op deze manier zijn ze afgeschermd 
van de leerlingen terwijl de afstand tot de klassen ge-

gelIJkVLOerS

pLAnnen 2De grAADSSCHOOL

minimaliseerd blijven.  Deze heeft verbinding met de 
het duplexniveau boven, waar de directie en de verga-
derlokalen zich bevinden.

De gelijkvloers bevat alle specifieke klassen. En door 
de vele verplaatsingen van de leerlingen (door het fre-
quent afwisselend gebruik en klassenwissels) heeft 
deze vloer een bredere circulatiezone. Deze is interac-
tief met het niveau erboven door het duplex principe. 
De brede gang laat toe om er een  activiteit in te laten 
plaatsvinden.De ruimte onder het amfitheater wordt 
door de glaspartijen tussen de grote steps verlicht. De 
circulatie bevindt aan de binnenzijde van de school, 
met uitzicht  en directe toegang tot de de binnenkoer.

De organisatie van de ICT klassen en de grotere com-
puterklassen liggen in het noorden, deels omdat deze 
veel warmte produceren en om direct lichtinval op de 
schermen te vermijden.  Daarnaast hebben we de 4 
grote wetenschapslokalen met elk hun toegang tot 
preparatielokaal. De PO en MO klassen. 

De Sporthal situeert zich in het uiteinde van het ge-
bouw. Deze inplanting past volledig in het brede 

scholen concept. De sporthal is betreedbaar via het 
binnenterrein van de school maar ook via de andere 
publieke zijde. Het is ontworpen als een unit die volle-
dig onafhankelijk kan functioneren. En kan ook multi-
functioneel programma aan door de tribune die kan 
gebruikt worden door de sportclub voor bijvoorbeeld 
kracht oefeningen, uithoudingsoefeningen en zeker 
ook voor het bekijken van de spelen. Daarnaast is het 
een grote aanwinst voor de school voor het gebruik 
van tribune voor festiviteiten, evenementen, school-
optredens e.d....
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geLIJkVLOerS
Schaal 1/500
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+DUpLeX VerDIepIng

DUpLeX

pLAnnen 2De grAADSSCHOOL

Op de duplex verdieping worden alle normale klas-
sen gehuisvest. Deze worden zij aan zij geplaatst aan 
de buitengevel. Door deze klassenindeling ontstaat 
er een flexibel geheel. Doordat de structuur onafhan-
kelijk is van de ruimtelijke indeling kan er in de toe-
komst makkelijk geopteerd worden om klassen uit te 
breiden, samen te voegen e.d..  Dit laat ook toe om te 
werken met flexibele wanden.
De klassen hebben rechtstreeks verbinding met de 
specifieke klaslokalen door de verbindingen in de du-
plex en de brandveilige trappenkokers.
De circulatie geeft uit op de amfitheaters, zodat de 
leerlingen ook meteen zich naar en van de speelplaats 
kunnen begeven.
Op dit niveau werken we met een ontdubbelde muur 
die zich tussen de klassen en de gang bevindt. Deze 
verdikking bevat een technische schacht die tegen het 
plafond loopt , vensters met zicht op de gang en een 
kastenwand waarin de leerlingen hun lockers kunnen 
opbergen. De klassen krijgen dus via de gang ook na-
tuurlijk daglicht in de lokalen. 

De directie en de vergaderlokalen bevinden zich bo-
ven het secretariaat en hebben via de duplex ook  een 
directe verbinding met de lerarenkamer.

De passerelle die vertrekt vanaf het amfitheater pas-
seert via de sportzaal, waar de leerlingen de activitei-
ten kunnen aanschouwen.
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DUpLeX
Schaal 1/500
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+1

Deze verdieping bevat alle normale klassen en het eco 
center dat uitkijkt op de binnenkoer.
Hier hebben we geopteerd voor de meest efficiënte 
circulatie in het midden van de gang. Op deze manier 
profiteren de klassen van de West en Oost-zon.
De diepte van de klaslokalen hebben we hier beperkt 
tot 6 meter om voldoende natuurlijk daglicht in de lo-
kalen toe te laten treden.

Dit niveau biedt ook toegang tot de dakspeelplaats. 

+1

pLAnnen 2De grAADSSCHOOL
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VerDIepIng  1
Schaal 1/500



+DAk

Open SpeeLpLAATS

30

Het dak wordt optimaal benut enerzijds wordt het 
lagere gedeelte in te richten als speelplaats voor de 
16-17 jarigen.  We kiezen ervoor om de speelplaats 
grote kwaliteit mee te geven. Door de speelplaats op 
het dak te plaasten behouden we een kleine verharde 
footprint en maken we plaats voor vegetatie. Daaren-
boven geven we de leerlingen en leerkrachten een 
geweldig zicht over de site. Het dak is verhard. Dit 
zorgt voor de regenwaterrecuperatie.  Een extra hoge 
handleuning zorgen voor de  veiligheid. 

Door de belangrijke connectie met het amfitheater is 
er een zekere interactie en gebruik van het dak. Dit 
amfitheater kan ook gebruikt worden voor optredens, 
toespraken, festiveiten... de connectie zorgt voor een 
enorme meerwaarde in programma aan de speelp-
laats. 
Bij slecht weer zorgt de inkomzone voor de nodige be-
schutting, dat een fijn zicht geeft op de hele site.  

Door de footprint te beperken werken we op deze 
manier mee aan een duurzaam milieu. De opperv-
lakte verharding op het dak dient om regernwater te 
recuperen. 



DAKVERDIEPING
Schaal 1/500
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CIrCULATIe  pUBLIek CIrCULATIe 
SCHOOLgeBOnDen

eXTernen LeerLIngen

CIrCULATIe 
SCHOOLgeBOnDen

perSOneeL
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CIrCULATIe BrAnDVeILIgHeIDCOmpArTImenTerIng

BrAnDVeILIgHeID 

Om de ruimtelijke gang te creëren hebben we de com-
partimentering van de school in de verticale manier 
benadert. Op deze manier hebben we 1 compartiment 
dat over de 2 niveau`s gaat: de gehele duplex zone. 
Deze zone wordt verticaal opgedeeld in drie compar-
timenten met allen een brandveilige route. Daarnaast 
zijn er ook nog dagelijks gebruikte trappen aanwezig 
in het gebouw die de open vide verbinden.
Daarboven hebben we nog 1 compartiment dat 1 bou-
wlaag telt.



GEVEL ONTWERP : UITGEROLDE BUITENFACADE      1/500

GEVEL ONTWERP: UITGEROLDE BINNENFACADE      1/500
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mATerIALISATIe VAn De geVeL
eXTrA OpTIe HOUTen ZOnneWerIng

We stellen u twee opties voor i.v.m. de façades. 
Namelijk een uitgebreide versie die via een ritme (dat 
verschilt naar gelang de oriëntatie) een zonnewering 
genereert over het gehele gebouw en daarbij ook het 
esthetische accentueert van de curves. Daarnaast is 
hout ook een zeer geapprecieerd materiaal en past 
het zich aan aan de groene context van de ader. Deze 
optie is niet gebudgetteerd, maar kan overwogen 
worden.

Referentie beeld FacadeReferentie beeld Kronsberg Norwegian Minimg Museum
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FACADE SNEDE AA

FACADE  SNEDE BB
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GEVEL ONTWERP : UITGEROLDE BUITENFACADE      1/500

GEVEL ONTWERP: UITGEROLDE BINNENFACADE      1/500
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mATerIALISATIe VAn De geVeL
Open / geSLOTen SpeL

De façade is voor 70% gesloten en 30 % open, om een 
duurzaam gebouw te creëren dat voldoende natuurlijk 
licht ontvangt en niet oververhit geraakt. Afhankelijk  
van de klas, functie en oriëntatie worden de vlakken 
in afmetingen afgewisseld. Dit voorstel is volledig in 
buget opgenomen. 
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FACADE SNEDE AA

FACADE  SNEDE BB
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geVeLBeeLD VAn De InkOmZOne VAn 
De 2de graad BASIS VerSIe
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LAngSe SneDe
Schaal 1/500

DWArSe SneDe
Schaal 1/500

In de langse snede wordt de kwaliteit van de tribune 
duidelijk. Eerst en vooral door de meerwaarde in het 
programma voor de school anderzijds biedt het ook 
een kwalitatieve en anders ervaren interieur plek. 
Namelijk in de trappen worden beaalde verticakle 
delen vervangen door glazen stroken. Dit zorgt voor 
een speels licht en zichtspel vanop de bredere circu-
latie route in de duplex ruimte .
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COnCepT nOTA
3de grAADSSCHOOL

De context van de site voor de 3de graad is zeer 
specifiek. We zijn overtuigd van de kwaliteit van de 
bestaande typologie. De mix van de gebouwen die het 
gesloten binnengebied vormen een geborgen ruimte.
vanuit dit standpunt zijn we vertrokken om de uitb-
reiding en renovatie te ontwerpen.

Ons idee is om de bestaande gebouwen zoveel mogeli-
jk te hergebruiken, namelijk de gebouwen: Feestzaal, 
slaapzaal, Annex feestzaal, Badhuis Alcazar

De noordelijke vleugel wordt opengemaakt als inkom-
zone voor de 3de graad ASO TSO. De gebouwen: de 
kleine klassenvleugel, de verbindingsvleugel en de 
oude boerderij worden volledig afgebroken behalve 
de beschermde gevel. Deze blijft behouden en vormt 
een herinnering en portaal in de speelplaats , als een 
scene.
De afbraakzone, wordt de nieuwe inkomzone. Het 
vormt een de link tussen verschillende gebouwen op 
de site en adresseert zich naar de nieuwe publieke 
weg in het domein. 

De organisatie van de bestaande gebouwen is opge-
vat als een geheel van units. Door de specifieke func-
ties van het programma lijkt het ons een interessante 
keuze hiervoor specifieke units te ontwerpen op de 

site. Zo kunnen we compacte gebouwen realiseren 
die onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Dit le-
vert voordelen op, zodat de sportfaciliteiten verhuurt 
kan worden aan externe sportclubs e.d....Een andere 
identiteit is het eenvoudige en functionele  volume 
voor de 8 ITC klassen. Deze twee identiteiten werken 
met een facadesysteem van verschuifbare houten el-
ementen. Op deze manier kunnen de klaslokalen zelf 
de graad van zontoetreding in de lokalen bepalen.

De gerenoveerde feestzaal wordt de refter en keuken 
voor de verschillende scholen op de Diksmuidekaai. 
Door de centrale ligging en de toegang vanaf het fiets-
pad, lijkt ons dit uiterst geschikt.
Deze functie wordt in de renovatie gecombineerd met 
de studiezaal. De raamopeningen worden heropent 
en de glorie van het gebouw stroomt terug binnen.
De annex van de feestzaal wordt een deel van de tech-
nieken ondergebracht. Het badhuis Alcazar wordt 
gerenoveerd tot een gedeelte administratie voor de 
school.

Het campus school model met het nieuwe program-
ma wordt op +1 geconnecteerd door een verbindende 
cirkel. Deze ring is de circulatie bij uitstek. Het verbindt 
de verschillende vloerniveaus en via een acceptabele 

helling verbindt het de klassenhal met de refter met 
de ICT klassen. Om via beperkte trappen te eindigen 
in de sporthal. De cirkel houdt rekening met de toe-
gankelijkheid van de brandweer en voldoet zodoende 
aan de hoogte. Het laat ons toe om de groene zone 
onder de cirkel te laten doorlopen.

Het ontwerp is ook hier ontstaan vanuit onze ambitie 
om het groene en het open karakter van de site verder 
te trekken in de verschillende scholen. 



Perspectief  van de circulatiezone , de klassenhal, de sporthal en de  groene zone 
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TOEGANG TOT DE SITE

+ Fietsenparking aan het de inkom van de laan.
+ Verkeersvrij voorplein 
+ Toegang via het publieke fietspad
+  Dicht bij de parkeerplaatsen op de site
+  Een bundeling van fluxen die zich  verzamelen in de 
ring.

DE CIRCULATIE

Het campus school model met het nieuwe program-
ma wordt op +1 geconnecteerd door een verbindende 
cirkel. Deze ring is de circulatie bij uitstek. Het verbindt 
de verschillende vloerniveaus en via een acceptabele 
helling verbindt het de klassenhal met de refter met 
de ICT klassen. Om via beperkte trappen te eindigen 
in de sporthal. De cirkel houdt rekening met de toe-
gankelijkheid van de brandweer en voldoet zodoende 
aan de hoogte.

GROENE LINK

Deze ring is de circulatie bij uitstek.Door die op hoogte 
te plaatsen laat het ons toe om de groene zone onder 
de cirkel te laten doorlopen.

NIEUWBOUW

De afbraakzone, wordt de nieuwe inkomzone. Het 
vormt een de link tussen verschillende gebouwen op 
de site en adresseert zich naar de nieuwe publieke 
weg in het domein. De organisatie van de bestaande 
gebouwen is opgevat als een geheel van units. Door 
de specifieke functies van het programma lijkt het ons 
een interessante keuze hiervoor specifieke units te 
ontwerpen op de site. Zo kunnen we compacte gebou-
wen realiseren die onafhankelijk van elkaar kunnen 
werken.

RENOVATIE GEDEELTE
   
Ons idee is om de bestaande gebouwen zoveel mogeli-
jk te hergebruiken, namelijk de gebouwen: Feestzaal, 
slaapzaal, Annex feestzaal, Badhuis Alcazar
De noordelijke vleugel wordt opengemaakt als inkom-
zone voor de 3de graad ASO TSO. De gebouwen: de 
kleine klassenvleugel, de verbindingsvleugel en de 
oude boerderij worden volledig afgebroken behalve 
de beschermde gevel. Deze blijft behouden en vormt 
een herinnering en portaal in de speelplaats , als een 
scene.

TOEGANKELIJKHEID SCHOOLRESTAURANT

Door de centrale ligging, en de magische  te renove-
ren feestzaal, maken het restaurant een must. 
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RUIMTELIJKE BELEVING

De verschillende architecturale gesturen door het 
openen van de site, mogelijkheid tot gebruik van het 
dak, de zichten,  het duplex niveau karacter, de tri-
bune... dragen bij tot een waardevolle ruimtelijke be-
leving van het gebouw.
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+ 0

De organisatie van de bestaande gebouwen is opge-
vat als een geheel van units. Door de specifieke func-
ties van het programma lijkt het ons een interessante 
keuze hiervoor specifieke units te ontwerpen op de 
site. Zo kunnen we compacte gebouwen realiseren 
die onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Per pro-
gramma unit is er een sanitair bock en een technische 
ruimte voorzien.

De hoofdingang van de campus is de overdekte speel-
plaatszone die kan worden afgesloten.  Het is het cen-
trale punt in de configuratie. Waar de lift en ook het 
centrale sanitair zich bevindt.Door de circulatie op 
niveau +1, kunnen de leerlingen droog steeds alle lo-
kalen bereiken.

De ingang van de eetzaal ligt ook in de inkomzone, zo-
dat er eventueel inde piekmomenten ook droog in het 
gebouw kan worden binnengegaan.De keuken voor 
het bereiden van de maaltijden is gesitueerd op ge-
lijkvloers. Zodat deze makkelijk voorzien worden van 
bevoorrading. Vanuit de eetzaal is er connectie mo-
gelijk met de studiezaal. Deze is gesitueerd  op het 

gelIJkVLOerS

pLAnnen 2De grAADSSCHOOL

verhoogde bestaande niveau.

In de zuidvleugel wordt het secretariaat gehuisvest. 
Met een ruim archief, EHBO ruimte, toiletten voor 
personeel en de directie.  Deze hebben uitzicht op de 
speelplaats en de groene omgeving tussen de twee 
3de graad scholen.

De sportzaal is dus toegankelijk van zowel het publiek 
terrein als vanaf de verbindende cirkel op +1. Hetzelf-
de geldt voor de ICT klassen.

PERSONEEL

LEERKRACHTEN
DIRECTIE
MEDEWERKERS...

2de graad
3de graad
ASO, TSO, BSO

OUDERS, EXTERNE GEBRUIKERS
BREDE SCHOLEN CONCEPT

GEBRUIKERS OPENBAAR FIETSPAD

PUBLIEKE ZONE

TRANSPORT 

210 P plaatsen 

BEZOEKRS LEERLINGEN

SCHOOL GEBONDEN EXTERN

TRANSPORT

# m2 fietsberging,
openbaar vervoer, 
ouders, te voet

EXTERNE ZONE

BEZOEKERS

GROENE ZONE

PERSONEEL

LEERLINGEN

PUBLIEK

LEGENDE

EXTERNE ZONE

BEZOEKERS

GROENE ZONE

PERSONEEL

LEERLINGEN

TECHNIEKEN

SPORT

CIRCULATIE 

NORMALE  KLASSEN

SPECIALE KLASSEN

PUBLIEK

LEGENDE

GROENE ZONE

PERSONEEL

EXTERNE ZONE

PUBLIEK
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geLIJkVLOerS
Schaal 1/500
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+1

VerDIepIng 1

pLAnnen 2De grAADSSCHOOL

Het campus school model met het nieuwe program-
ma wordt op +1 geconnecteerd door een verbindende 
cirkel. Deze ring is de circulatie bij uitstek. Het verbindt 
de verschillende bestaande vloerniveaus ( klassenhal  
en de feestzaal ) . Dit gebeurt via een lichte handicap  
toegankelijke helling. Het verbindt het de klassenhal 
met de refter met de ICT klassen, om via beperkte 
trappen te eindigen in de sporthal. De cirkel houdt 
rekening met de toegankelijkheid van de brandweer 
en voldoet zodoende aan de hoogte. Het laat ons toe 
om de groene zone onder de cirkel te laten doorlopen 
De circulatiecirkel is een een onverwarmde binnen-
ruimte.

Via de duplex kom je op het de open ruimte in de refter. 
Dit is de plek waar de leerlingen hun warme maaltijd 
kunnen bekomen. Er zijn geen trappen op dit niveau 
om de gebruikelijke accidenten met warme soepen en 
dagschotels te vermijden. De circulatie van de bedien-
ing is voldoende groot om een makkelijke distributie 
mogelijk te maken. Doordat de keuken zich op +1 bev-
indt is het een zeer open ruimte. Alle vensters van het 
gebouw worden opengemaakt en het geheel wordt in 
glorie hersteld.

Op de eerste verdieping bevinden zich de vergader-
lokalen en de lerarenkamer. Die via de opengewerkte 
trap toegang krijgen tot dit gebouw.



VerDIepIng 1
Schaal 1/500
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geVeL
Schaal 1/500

Snede CC over het terrein
Schaal 1/500

Snede DD over het terrein
Schaal 1/500
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10  pUnTen
gO DUUrZAAmHeIDSmeTer

We hebben absolut aandacht geschonken 
aan duurzaam bouwen. We hebben me-
teen bij de eerste schetsen van het ontwerp 
duurzaamhein in rekening gebracht. 
Duurzame schoolgebouwen ontstaan 
vanuit een voorkomend denken en gaan in 
deze zin efficiënter om met energie, wa-
ter, grondstoffen, natuurlijke voordelen 
(en beperkingen) en financiële middelen. 
Alsook het educatieve en groene aspect.

In bouwprojecten vandaag wordt meer en 
meer de vraag gesteld om het energiev-
erbruik binnen de perken te houden. De 
reden hiervoor ligt hem o.a. in het duur-
der worden van energie, maar ook in de 
impact die onze industrieën teweeg heb-
ben gebracht op het milieu. Het idee dat 
vroeger een gebouw werd ontworpen door 
de architect en technieken simpelweg 
werden geïmplementeerd behoord stilaan 
tot het verleden. Een goed concept zit hem 
vandaag in een goede samenwerking bin-
nen het ontwerpteam. Naast energiebe-

1. EEN GEïNTEGREERD ONTWERPPRO-
CES

Ons team is zeer gemotiveerd en toonde in de wed-
strijd fase een zeer grote ambitie om dit project te 
ontwerpen dat kwalitatief en duurzaam is. Reeds met 
het bestuderen van het masterplan en de ontwerpen 
voor de 2de graad en 3de graadsschool, werd er een 
grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
van de site. We kijken er naar uit om rechtstreeks met 
de bouwheer aan de tafel te zitten en interactief te 
ontwerpen.

2. DE INPLANTING

De site wordt zo open mogelijk gehouden, groene 
omgeving en sociale contacten zijn belangrijk. De in-
planting van de gebouwen heeft een minimale foot-
print, alsook de speelplaats wordt op een andere 
manier bekeken. Het af te breken terrein wordt de 
kelder gergebruikt om sportvelden met een tribune te 
creeren. Er worden een heel aantal gebouwen geren-
oveerd . Uit veilgheid sluiten we het gebied af met een 
aantal anti-auto palen (die kunnen worden platgelegd 
bij brand , toelevering van benodigdheden  e.d.) 

wust werken wordt de duurzaamheid van 
een gebouw ook een belangrijke factor. 
Vandaag kan men een gebouw ontwerpen 
dit voldoet aan Europese richtlijnen. Eén 
hiervan is de “Breeam”.Voor de scholen 
werd de duurzaamheidmeter ontwikkeld 
die aantoont, zoals de Breeam voor oa 
kantoorgebouwen, hoe duurzaam men 
het project heeft benaderd.
De Duurzaamheidmeter heeft enerzijds 
als doelstelling om het ontwerp te onder-
leggen aan verschillende criteria. Deze 
gaan van energiebewust ontwerpen over 
het ontwerp en gebruikte materialen en 
hun levenscyclus en de daaraan gekop-
pelde impact op het milieu. Hieruit kan 
duidelijk bepaald worden hoe duurzaam 
een project kan worden. 
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3. MOBILITEIT

Het woon-werk en thuis verkeer wordt enorm aan-
gemoedigd door te investeren in het publieke fiets-
pad. Alsook door goede faciliteiten aan te bieden om 
de fietsen veilig en beschermd weg te stallen. Ook 
willen we de as aantrekkelijk maken door er publieke 
programmas aan te koppelen. 
Wanneer leerlingen via de bus of auto komen worden 
er aan de ingangen een kiss and ride zone voorzien 
om een veilige afstap te garanderen. 

4. NATUURLIJK MILIEU

De natuurlijke ellementen die we terugvinden op het 
terrein behouden we, we planten extra bomen bij om 
echte groene recreatie en schaduwzones te creeren.  
We behouden de waardevolle landschaps elementen 
en verbeterende kwaliteit. Het goen netwerk wordt uit-
gebreidt en de continuiteit  van de groene zone wordt 
gegarandeert door de designstrategie. Van dit groen 
kan volop genoten worden, en kan een trekpleister 
worden voor sportclubs, scholen, buurtbewoners. 

5. WATER

De totale oppervlakte van het dak wordt gebruikt voor 
regenwater recuperatie. Hiermee kunnen we de toil-
letten voorzien van voldoende water en ook voor het 
kuisen , planten water geven e.d. Uiteraard wordt er 
zuinig omgesprongen met het verbruik van het water  
in het sanitair. 
De beleving van het water dicht bij de leie is opgenom-
en in het masterplan. De activiteiten gepland aan de 
kade vormen een meerwaarde voor het geheel. (zie 

nota)

8. GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN 
TOEGANKELIJKHEID
Door de orienttie van de klaslokalen en de circulatie 
krijgen alle leerlingen heel veel natuurlijk daglicht. 
Door het ventilatie type D zijn we zeker van een contin-
ue verluchting in de lokalen en dit zal de binnenlucht 
kwaliteit enrom verbeteren. Door in de leslokalen 
een vals plafond te voorzien zullen we de akoestische 
condities in de klassen sterk verbeteren. Het concept 
heeft ook een brandtechnisch concept dat de veilig-
heid van leerlingen en leerkrachten garandeert. Door 
de gesloten vorm, is vandalisme  uit den boze.

6. GRONDSTOFFEN EN AFVAL

We denken na over een stategie om de af te breken 
gebouwen te herwerken en gebruiken als een ba-
sisgrondstof. De materialen die we voorstellen gaan 
we verder onderzoeken. Zo opteren we om on hout 
natuurlijk te behandelen , eisen we FCS keurmerken, 
enzv... 

9. SAMENLEVING EN ECONOMIE

De school heeft interrese in een veruiking op sociaal 
en cultureel vlak, we moedigen dat aan door een aan-
tal faciliteiten mee te geven zoals tribunes, de zones 
ron de fietsroute, de zwevende connecterende cirkel
Het gebouw zelf is ook vrij flexibel en aanpasbaar in 
de tijd.

7. ENERGIE

We gaan uit van een smart building concept, d.w.z. dat 
we onze gebouwschil zeer goed gaan isoleren zodat 
er geen warmteverliezen optreden, alsook in de reno-
vatie gaan we bij het binnen isoleren koude bruggen 
vermijden. Door de warmterecuperatie van het venti-
latie systeem D gaan we onze warmte verliezen beper-
eken. En door dat we nachtkoeling kunnen toepassen 
profiteren we van het gunstige effect van termische 
enertie van de bouwmassa. Op verlichting kiezen we 
uiteraard ook de zuinige verbruikers. (zie nota)

10. INNOVATIE

We gaan geen uitdaging uit de weg en zullen zowel op 
architecturaal vlak als op groen vlak een aantal voor-
stellen doen die toekomstgericht zijn ontwikkeld.

ZIE VERDER UITLEG IN DE TECHNISCHE NOTA.
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CoNCEPT NoTA DUURzAAMHEID

DE NIEUwBoUw.

DE TECHNIEKEN TOEGEPAST :
Uitgaande van bovenstaande parameters 
wordt de dit gebouw in 3 technisch zones 
uitgewerkt + de turn/sporthal.
Vanuit een centrale verwarminginstal-
latie worden in basis 3 vertrekken voor-
zien  naar een voor- , rechts links  mid-
den- en achterzone. Hierdoor wordt er 
flexibiliteit gecreëerd met betrekking tot 
de bezettinggraad van de klassen evenals 
de oriëntatie van deze klassen. Om een 
goede luchtcirculatie te voorzien in de 
klassen worden hiervoor ook telkens per 
zone een luchtbehandelinggroep voor-
zien. Dit wordt gedaan om de afstanden 
van luchtkanalen over het gehele project 
te beperken en tevens ook een flexibiliteit 
te geven naar gebruik ervan. Een optie 
hierbij is dat bv één van de luchtgroepen 
voorzien kan worden van koeling om bi-
jvoorbeeld de computer leslokalen i.f.v 

hun mogelijks warmtelasten te beperken 
of onder controle te houden. Het uitgang-
spunt is ook via een schachtzone/muur de 
luchtkanalen te laten verlopen en telkens 
via de muur een pulsiekanaal/ rooster te 
plaatsen en een extractiekanaal/ rooster 
te plaatsen.

DE VENTILATIE:
Vanuit bovenstaande informatie is al 
meegegeven dat er veel belang geëcht 
wordt aan de luchtdichtheid van het de 
school. Hierdoor zal ongewenste infil-
tratie worden vermeden met thermisch 
gevolgen. Toch moeten we ventileren op 
een slimme manier. Het niet ventileren 
zou immers comfort problemen kunnen 
geven( ruikhinder, vochtigheid enz…).
Door in eerste instantie een systeem D  
te nemen zal men door middel van een 
warmtewisselaar de warmte-inhoud van 
de afgezogen lucht gebruiken om de verse 
“aangezogen” lucht thermisch op te war-
men. Hierbij kunnen vandaag n van 80%en 
meer gehaald worden (warmtewiel-princ-
ipe of kruis warmtewisselaar)
Als men hierbij ook intelligent te werk 
gaat door bv in de polyvalente zaal waar 
de douche en kleedkamers als één venti-
latie-eenheid te nemen waarbij de verse 
lucht wordt binnengebracht via de kleed-
kamers, via doorstroom- openingen naar 
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de doucheruimten wordt gebracht en van 
daaruit worden afgezogen, zal naar elek-
trische energiebehoefte van de ventilato-
ren een reductie opbrengen.

De ventilatie zal ook door minder van 
aanwezigheidssensoren of tijdsregeling 
worden gestuurd. In de kleedkamer wordt 
geopteerd voor een regeling op vochtig-
heidgraad en voor de turnzaal zelf zal 
deze geschieden via een CO2 sensor. Bij 
warme perioden kan de ruimte natuurlijk 
worden geventileerd en kan tevens via de 
luchtgroep eveneens nachtventilatie (Free 
Cooling principe) worden verwezenlijk.

Terwijl eigenlijk tijdens het schooljaar de 
lessen worden gegeven en niet tijdens de 
vakantieperiodes gaan we er vanuit dat 
deze leslokalen niet echt zwaar belast 
worden naar oververhitting toe. Tijdens 
de maanden juli en augustus (de warm-
ste maanden wordt er normaal geen les 
gegeven). Voor de polyvalente zaal ligt het 
anders. Hier kan zelfs ’s avonds een op-
treden verzorgd worden met meerdere 
mensen die veel warmte afgeven, zelfs 
in tussenseizoenen. Algemeen wordt er 
geen koeling voorzien. Er wordt geopteerd 
om via de nachtelijke ventilatie al een ver-
koeling te verwezenlijken of via ventilatie 
de oververhitting te beperken. Een optie 

hierbij is dat de centrale luchtgroep voor-
zien wordt van een lege sectie die in geval 
van nood naar de toekomst toe zou kun-
nen uitgerust worden met een koeling.

Voor de nieuwbouw opteren we om deze 
op te splitsen in 3 ventilatiezones. Uit-
gaande van het feit dat we onder de trap-
zone de technische ruimte voorzien zal 
hierin de verwarminginstallatie komen en 
2 luchtgroepen die enerzijds luchtzone 1 
links gaat voorzien en anderzijds luchtzone 
2 rechts gaat voorzien.  De luchtzones de-
centraliseren geeft hier veel voordelen.

Een decentraal ventilatiesysteem geeft de 
mogelijkheid om het gebouw op te splitsen 
zodat o.a. de bezetting van het lokalen kan 
gebeuren i.f.v. de soort activiteiten in de 
bepaalde zone die tevens in de toekomst 
kan veranderen en aangepast kan worden. 
Daarnaast geeft dit ook de mogelijkheid te 
werken met een flexibel bezettinggraad. 
Als laatste geeft dit ook nog een extra 
mogelijkheid naar onderhoud per zone 
zonder beïnvloeding van andere zones

Een bijkomende zone is natuurlijk de 
sporthal. Omwille van de bezetting, ge-
bruiksprincipes en  de hogere venti-
latievoud met betrekking tot hygiëne en 
type van activiteiten is het aangewezen 
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enlicht zal het kunstlicht op een minimum 
komen te werken of zelf volledig uit zijn. 
Het energetisch aspect kan hier enkel 
maar voordelen uit halen. Toch geven we 
hierbij dat de verlichting in basis met een 
schakelaar wordt bediend zodat deze in 
basis wel manueel wordt gestuurd. (bv: 
tijdens de dag een diavoorstelling waar 
verduistering wordt vereist en kunstlicht 
wordt gevraagd)

rendementsystemen zijnde een condens-
erende ketel met lager vertrek tempera-
turen. Op verschillende plaatsen worden 
tevens collectoren voorzien met reserve 
aansluitmogelijkheden. Hierdoor komt dit 
ten goede aan de flexibiliteit van de instal-
latie

VERLICHTING EN ELEKTRICITEIT:
Het optimaliseren van de verlichtingar-
maturen is een “must” binnen het project. 
De regel van 2.5W/m² per 100Lux moet 
zo veel mogelijk nagestreefd worden. 
Daarbij kunnen ook qua regeling er voor 
gezorgd worden dan gangen, toiletten, 
kleedkamers en douche voorzien zijn met 
aanwezigheidsensoren. Hierdoor zal het 
energieverbruik tot het strikte minimum 
worden herleid. Voor de turnzaal kan een 
tijdgebonden regeling het werkt doen. In-
dien men het licht vergeet uit te doen dat 
deze toch na een bepaalde tijd uit gaat. 
Alle toestellen zullen ook het label A++ 
moeten hebben. Zoals al vermeld in de 
nota wordt er aandacht besteedt aan de 
lichtinval en het gebruik van natuurlijk 
licht in de school.  Tijdens de dag wordt 
hier maximaal gebruik van gemaakt, toch 
wordt de mogelijkheid bijgestuurd door 
lichtgevoelig sensoren. De bedoeling hi-
ervan is het licht aan te sturen i.f.v. de 
licht inval in de klaslokalen. Bij veel buit-

deze afzonderlijk te behandelen. Hier den-
ken we ook aan het duurzame en energet-
isch factor. Een CO2 meeting bepaald het 
niveau van de ventilatie en past zicht hier-
mee aan i.f.v. de bezettingsgraad. 

KLASLOKALEN
Voor de ventilatie van de leslokalen zijn we 
onderhevig aan de EPB richtlijnen. Ook hier 
opteren we voor een centrale luchtgroep 
met kruiswarmtewisselaar om energie te 
recupereren. We zorgen er tevens voor dat 
alle luchtkanalen zo veel mogelijk vanuit 
de gangzone wordt voorzien. Hierdoor is 
de impact in de klaslokalen tot een mini-
mum herleid. Deze aanpak wordt voorg-
esteld omdat we zeker willen zorgen voor 
een goede circulatie van de lucht zonder 
kortsluitingen te krijgen tussen pulsie- 
en extractiekanalen. De ventilatie wordt 
hier via een tussenwand ingewerkt zodat 
akoestisch barrière ontstaat tussen gang 
en klassen. Ook kunnen onder en boven 
de kanalen kasten worden voorzien als 
nuttig bergruimten voor boeken en didac-
tisch materiaal. 

DE VERWARMING IN DE KLASSEN

Voor de  klaslokalen wordt dat wel 
gekozen voor conventionele radiatoren, 
toch hier ook gaan we werken met hoge 
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BUITENVERLICHTING
Naast de in het gebouw, willen we ook 
aandacht besteden een lichtvervuiling 
buiten het gebouw. Hierbij zal er gekeken 
naar de inplanting van de lichttoestellen 
en worden zijn zo functioneel geïmple-
menteerd in het project. Enerzijds door 
verlichtingstoestellen van het type down- 
lighters. Hiermee verlicht men eerder de 
grond dan de lucht, anderzijds door ver-
lichtingstoestellen op te nemen die een 
optimale verhouding hebben van een aan-
tal lux t.o.v.  het verbruik (W/m² elektrisch 
verbruik)

Daar in stadomgeving eerder met wit licht 
wordt gewerkt, in tegenstelling van wat op 
de autosnelwegen te zien is (geel) zijn de 
ander soort lampen van het type hogedruk 
natriumlampen (SON)

Een mogelijke optie
Vandaag wordt er meer en meer met 
Led verlichting gewerkt. Dit dus ook voor 
straatverlichting evenals verlichting van 
de omgeving van openbare gebouwen, sc-
holen, speelpleinen of speelplaatsen.
Het voordeel van LED verlichting is dat 
deze een heel hoog rendement heeft eve-
nals levensduur. Daarnaast is diffuus 
licht hier minder aanwezig waardoor men 
eerder de plaatsen gaat verlichting die 

nodig zijn en deze die niet moeten verlicht 
worden dan weer niet.

LED verlichting is vandaag nog duur, maar 
bij een verdere analyse zal een haalbaar-
heidsstudie worden gedaan. Deze studie 
geeft dan weer op welk moment de meer-
prijs zich zal terugbetalen en vanaf dat 
moment eigenlijk geld zal opbrengen.
Om hierop verder te gaan zal exact een 
weergave van werkinguren en functionele 
uren worden vastgelegd in overleg met de 
bevoegde instanties. Door optimalisatie 
van natuurlijk lichtgebruik kan nu nog 
niet uitgemaakt wordt of de balans in het 
voordeel komt van LED verlichting

HET SANITAIR WATER:

De totale oppervlakte van het dak wordt 
gebruikt voor regenwater recuperatie. 
Hiermee kunnen we de toilletten voorzien 
van voldoende water en ook voor het kuis-
en ed.

HET SANITAIR WARM WATER:

De sporthal wordt voorzien van douch-
es. Hierbij kijken we terug naar de EPB 
die leidingafstanden zwaar beboet. Het 
is voor die reden dat we de sporthal op 
vlak van verwarming, ventilatie en sani-

taire uitrusting ook volledig onafhankelijk 
voorzien. Een eigen ketel voorziet hier in 
de sanitaire noden evenals de verwarm-
ing en ventilatie van deze ruimte.

Ook het gebruik naast de schooluren wordt 
hierdoor beter in de hand gehouden. Het 
gebruik tijdens de zomermaanden (grote 
vakantie) en andere periodes zoals ker-
stperiode enz…worden hierdoor mogelijk 
zonder directe impact op het gehele ge-
bouw.
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DE RENOVATIE

In eerste instantie zal het in de opdracht 
van de architect de taak zijn om bij de 
renovatie het isolatiepeil aan te pakken 
en op een hedendaags niveau te brengen. 
We voorzien een voldoende pakket om de 
renovatie aan de binnenzijde te renoveren, 
zodat we de facade kunnen behouden. 
Daarbij vestigen we voldoende aandacht 
om de koudebruggen te voorkomen en een 
termische onderbreking te garanderen.

Vanaf dit moment zullen de techniek-
en worden geoptimaliseerd. Het eerste 
uitgangspunt, vanuit technisch zicht, is 
minder warmteverlies te realiseren in dit 
gebouw. 

Een nieuwe CV ketel zal daarnaast 2 grote 
voordelen geven. 
1.Hoger rendement van de installatie en 
dus minder verbruik
2.Een besparing op energiekosten op lan-
gere termijn wat te goede komt aan het 
duurzame karakter hiervan.

Elk gebouw dat gerenoveerd wordt moet 
ook in orde worden gesteld mat de ven-
tilatienormen. Ook hier kijken we uit om 
elk gebouw te voorzien van een eigen CV 
Ketel. Indien we met een centrale stook-

plaats werken, worden de afstanden die 
de leidingen moet afleggen nogal groot. 
Dit draagt enkel bij tot mogelijks warmte-
verlies op de leiding die voor niemand nut 
hebben en die enkel de energiefactuur 
zullen opdrijven.

Het principe voor het gebouw met de 
sportaccommodatie is in grote lijnen deze 
van de sporthal in de 2de graads school. 
De onafhankelijkheid ervan geeft grotere 
flexibiliteit. Wij verwijzen hier ook naar de 
manier van gebruik van deze ruimt t.o.v. 
de andere ruimten. 

Voor de keuken en het gebouw in het alge-
meen zal gekeken worden naar de toepass-
ing in de keuken. Indien hier een damp-
kap wordt voorzien moet er uitgekeken 
worden naar de functie van deze en geïm-
plementeerd worden in het gebruik van 
de ventilatie in dit gebouw. Warmterecu-
peratie is niet vanzelfsprekend omdat bij 
een afzuiging op het dampkap mogelijks 
vetten worden meegenomen. De inten-
siteit  en concentratie van deze beperken 
nogal zwaar de rendementen en dus moet 
hiervoor in verdere uitvoering conceptpa-
rameters worden afgesproken. Daarnaast 
moet ook de regeling hier worden bepaald. 
Een actieve keuken kan luchtafzuigsyste-
men hebben met luchtdebieten van boven 

de 20.000m³/h. Dit is een grote hoeveel-
heid lucht waarmee de ventilatiesyste-
men rekening moeten houden. Ook de 
werkinguren, tijdens dat de keuken open 
is en daarna vereisten veel aandacht. 
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