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Het hoeft geen betoog dat een visie geen en-
kele waarde heeft zonder alle wensen van de 
bouwheer te kennen.  Het hele ontwerpteam 
wil er uitdrukkelijk op wijzen dat het samen 
met de bouwheer en alle betrokkenen aan tafel 
wil zitten om het ontwerp in dialoog te laten 
ontstaan.  Toch wensen we in dit vroege sta-
dium een uitspraak te doen over een mogeli-
jke benadering van de opgave. In die zin willen 
we benadrukken dat voorliggende visie eerder 
te beschouwen is als een illustratie van onze 
denkwijze en ons potentieel om instrumenten 
op maat aan te reiken, dan als een concreet 
eindresultaat dat te nemen of te laten is.
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4 concept & visie

Vanaf het station van Leuven tot aan de Naamse 
Poort loopt er een lineair park, dat zich nu eens 
op de middenberm van de ring bevindt, dan weer 
aan de buitenkant.  Aan dit park hangen drie 
lobben vast, die elk een ander park huisvesten.  
Het meest noordelijke park is het ‘mikadopark’ 
aan de Kerkhofdreef, die een aantrekkingspool 
is voor jonge gezinnen.  Aan de Philipssite is met 
de recente aanleg ook een park ontwikkeld, dat 
voorlopig vooral dienst doet als uitloopzone voor 
de verschillende functies op de site.  Onze site 
tenslotte, vormt de derde lob met het 
Ruelenspark.

In tegenstelling tot de twee andere parken, is 
dit park weinig zichtbaar vanop de ring, 
waardoor weinig inwoners dit park gebruiken.  
Daarbij is het niet echt ingericht, wèl vinden we 
hier een groot grasveld terug, wat op zich de 
kwaliteit vormt in deze stedelijke context.

stad
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muur

Bij de bouw van het kloostergebouw door de 
pater missionarissen van het Heilig Hart werd 
een ommuring rond het domein voorzien die de 
kloosteractiviteiten aan het zicht onttrok.  

Het is op deze muur dat architect Broos de voor-
gevel van zijn uitbreiding op het klooster in-
plantte.  De uitbreiding heeft aan de ring twee 
zijvleugels, die aansluiting zoeken met het 
bouwblok.
Voorgaande drie thema’s zijn schijnbaar para-
doxaal en onverzoenbaar, maar we proberen er 
met dit ontwerp net een antwoord op te bieden. 
Het ontwerp zou tegelijk:
- het bouwblok moeten afwerken 
- de kloostermuur herstellen 
- het achterliggende Ruelenspark duidelijk 
  linken aan het lineaire park op de ring.
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8 concept & visie

Als vertrekpunt beschouwen we het hele per-
ceel binnen zijn ommuring als park, waar de 
gebouwen oordeelkundig in geplaatst worden.  
Dit park wensen we duidelijk zichtbaar vanop 
de hogergelegen middenberm van de ring, maar 
evengoed vanuit het standpunt van de automo-
bilist.  Daarom laten we de volledige breedte 
tussen het gebouw van Broos en zijn westelijke 
buur vrij van gebouwen, zodat het park hier 
werkelijk tot tegen de ring kan komen.  
Logischerwijze bevindt zich op deze plaats ook 
de publieke doorgang die dòòr het park tot in de 
Matadiwijk loopt en via de oversteekplaats ook 
het Ruelenspark aan het middenbermpark rijgt.

groen



9

FYSIEKE 
VERBINDING

VISUELE 
VERBINDING



concept & visie10

Architect Broos heeft zijn uitbreiding letterlijk 
over de inkompartij van het oude kloosterge-
bouw geschoven. Na afbraak van het kloost-
ergebouw blijft er dus een gebouw over zonder 
achtergevel. Met andere woorden, Broos heeft 
zijn uitbreiding nooit als zelfstandige entiteit 
ontworpen.  Daarom achten we het nodig om 
de nieuwe toevoeging terug tot tegen Broos’ ge-
bouw te schuiven en de circulatie van dit educa-
tief centrum te laten doorlopen in onze nieuwe 
school.  Om dit te realiseren, baseren we ons op 
de kloostertypologie: 
op het gelijkvloers werd in een klooster dikwijls 
een rondgang rond een binnentuin voorzien, die 
nu eens binnen, dan weer buiten loopt.  Deze 
gang ontsloot de gemeenschappelijke functies, 
zoals de kapel, de refter, de bibliotheek, etc. 
Op de hoger gelegen verdiepingen werden de 
kloostercellen voorzien.

gang

KIND
VOLWASSEN

'R
E
N

EN

Passen we deze typologie toe in zijn hedendaagse 
versie, dan krijgt het gebouw van Broos op het 
gelijkvloers een uitbreiding binnen zijn con-
touren: een ‘kloostergang’ die de school met het 
centrum verbindt en zo de binnentuin afbakent 
(zie fig. links).  Aan de Ruelensvest wordt zo ook 
het bouwblok ten oosten van het gebouw van 
Broos vervolledigd.  
Waar de publieke doorgang zich bevindt, komt 
het nieuwe volume tevoorschijn vanachter 
Broos’, om een helder leesbaar onthaal van de 
school te verzekeren.  Deze rondgang speelt een 
cruciale rol in het brede school-principe (zie 
verder).
Het gelijkvloers bevat verder de gemeenschap-
pelijke functies in een zone voor de volwassenen 
(directie, secretariaat, leraarslokaal) en een 
zone voor de kinderen, met de refter,  ict-lokaal, 
artistieke en muzische vorming, etc. (zie fig.).
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Door zijn inplanting markeert het gebouwgeheel 
4 zones in het park. Elke zone wordt omsloten 
door een pad/circulatie. Zo kan voor elke zone 
een verschillende functie worden toegekend.  
De besproken kloostergang is één van deze vier 
paden (zie fig.).
Gezien zijn rustige, introverte karakter, is de 
zone binnen de kloostergang, de ideale plek 
voor de speelplaats van het speelleer- en 
initiatieniveau(1). De speelplaats voor het 
gevorderde- en finaliteitsniveau wordt omsloten 
door een pad dat grotendeels samenvalt met 
de dreef, gemarkeerd door de lindenbomen(2).  
Het derde deel in het park is het open grasveld. 
Dit wordt ingericht als sportzone.  Tussen deze 
zone en de speelplaats ‘voor de groten’ komt 
een haagafsluiting met  enkele doorgangen die 
afgesloten kunnen worden met poorten. Op deze 
manier functioneert de school afgesloten van de 
rest van het park(3), maar kan het park na de 
schooluren toch functioneren als één geheel. De 
vierde zone tenslotte vormt de overgang naar 
het lineaire park op de middenberm(4).

Daar waar twee rondgangen samenkomen of  
een rondgang raken, voorzien we telkens een 
luifel die de beiden ‘samenrijgen’ (zie fig.).  Dit 
zijn telkens de cruciale plekken die de toegan-
gen tot het domein of de gebouwen markeren.  
De luifels zijn herkenbare bakens, die zorgen 
voor eenheid in het park.

Een eerste luifel markeert de toegang van het 
park aan de Ruelensvest.  Hij vervolledigt het 
bouwblok en versterkt de symmetrie van het ge-
bouw van Broos.  
Om het park zo ver mogelijk naar buiten te laten 
treden, is deze luifel geperforeerd door bomen.

park

poort

Een tweede luifel wordt gevormd door het ge-
bouw zelf en overdekt een deel van de publieke 
doorgang.  Op deze plaats bevindt zich de toe-
gang tot de school.
De overdekte speelplaats van de jongsten bev-
indt zich tussen de twee speelplaatsen, daar 
waar een luifel beide gebouwdelen rijgt.
De vierde en vijfde luifel vormt de overdekte 
speelplaats van de oudste kinderen. Eén ervan 
sluit aan op de bestaande architectuur van de 
kinderboerderij.
Halverwege de Paul van Ostaijenlaan heeft de 
parkmuur twee toegangen: één die aansluit op 
de publieke doorgang en één als  toegang tot 
de school, in het verlengde van de dreef.  Ook 
hier wordt een overkapping voorzien, met een 
fietsenstalling en afvalberging tussen de twee 
paden.  De luifel kraagt hier uit over de tuin-
muur om een overdekte bushalte te vormen.
Een zevende luifel tenslotte kan voorzien worden 
om de extra toegang te markeren in de Paul van 
Ostaijenlaan. Hij kan tevens dienen als schaduw
plek of schuilplaats voor mensen die gaan 
sporten in het park.

De ruimte tussen de parkmuur en de 4 
rondgangen wordt ingevuld met dens groen.  
Soms zitten er openingen in deze ‘groene 
matras’ om plaats te maken voor een zithoek, 
de stille speelplaats, een klein sportveld-
je of als tuintjes in aansluiting op de 
gelijkvloerse klassen.  Ook de bestaande 
‘boerderij’ gaat op in dit groen (zie fig.).

1
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We voorzien grote opengaande delen tussen de 
sportzaal en de tribune, zodat ook hier de ruimte 
veel ‘breder’ gebruikt kan worden dan enkel 
voor de activiteit waarvoor hij geconcipieerd is. 
Naast de polyvalente zaal, bevinden zich enkel 
de technische ruimtes, bergingen, sanitair en 
kleedkamers in deze donkere gebouwdelen.
Architecturaal is er voor voldoende daglicht en 
contact met de buitenwereld gezorgd en ook 
economisch is dit een bewuste keuze: in een 
stedelijke omgeving is de beschikbare open 
ruimte zo schaars en zijn de bouwvoorschriften 
zo stringent dat ondergronds gaan in de meeste 
gevallen te verantwoorden is.  Daarnaast zit 
het grondwater op deze site ook zo diep dat er 
geen speciale voorzieningen moeten getroffen 
worden.
Bovenop het gelijkvloers plaatsen we vier ver-
diepingen met telkens één cluster per bouwlaag.  
Zo ontstaat een herkenbaar en leesbaar geheel 
voor alle gebruikers: we voorzien twee ruimte-
lijke doorzichten die het hele gebouw ontrafe-
len.  Eén doorzicht gunt de bezoeker aan het 
onthaal een blik naar beneden, over de refter, 
de tribune tot aan de sportzaal (zie fig. ). 
Het tweede doorzicht loopt parallel met een 
uitgerekte trap die alle clusters ontsluit.  Deze 
trap vertrekt vanuit de kloostergang, zodat dit 
concept over de verschillende verdiepen wordt 
doorgetrokken.  Bovenaan werpt een bovenlicht 
gedoseerd daglicht.  Ook hier zoeken we op elk  
verdiep de circulatie in het gebouw van Broos 
op, zodat – indien gewenst – beide gebouwen in 
elkaar kunnen vervloeien.
Voor het gevelmateriaal van de school zijn we 
te rade gegaan bij de baksteenarchitectuur van 
Broos. We gingen op zoek naar een materiaal dat 
zijn massiviteit kon counteren maar ook klein-
schalig overkomt.  In de massa rood gepigmen-
teerde beton, met het bekistingspatroon van 
plankjes nog duidelijk zichtbaar, voldoet hier 
perfect aan. Het zorgt voor een robuuste ver-
schijning in het park, voelt aan als een uitbrei-
ding op Broos’ en heeft een warme kleur.

Het oorspronkelijke kloostergebouw heeft op 
het gelijkvloers de dienende functies, met daar-
boven de kloostercellen.  In de gevel is dit duidel-
ijk leesbaar: Broos heeft dit doorgetrokken in 
zijn architectuur door een betonnen strook te 
voorzien in de zijgevels (zie fig.).

 

Het is op deze lijn dat we de dakplaat van het 
gelijkvloers en de luifel voorzien.  Onder deze 
dakplaat vinden we alle gemeenschappelijke 
functies terug. Centraal zit de refter, die gelei-
delijk aan onder het maaiveld verdwijnt, eerst 
op een tussenverdiep zodat een zittende per-
soon op dezelfde kijkhoogte zit als het park, 
vervolgens een volledige verdieping.  Tussen 
beide zit een binnentribune die dienst kan doel 
als leeszaal, kleine schouwburg, leslokaal, etc.  
Uiteindelijk mondt de refter uit in de bibli-
otheek en de gesprekslokalen, met zicht op de 
sportzaal.  Alle voorgaande functies krijgen 
rechtstreeks daglicht door gebruik te maken van 
goed uitgesneden vides en verspringende vloer-
platen.  De sportzaal heeft op de kop een grote 
lichtput met een oplopende buitentribune.  
Naast een lichtvang zorgt deze tribune ook voor 
een extra evacuatieweg.  

school-
gebouw
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Naarmate een leerling overstapt naar een ho-
ger clusterniveau, klimt hij of zij één verdieping 
in het gebouw (zie fig.).  De trap staat voor de 
leerlingen dan ook symbool voor de uitdaging 
steeds hoger te kunnen opklimmen in kennis en 
kunde.
Aan iedere etage kennen we een aparte kleur 
toe en een aparte vertaling van het vast meubi-
lair, aangepast aan de leeftijd en grootte van de 
clustergangers. 

klas

Dit principe zit ook in de gevel: de jongste kin-
deren van het speelleerniveau hebben grote 
ramen met uitzicht op het park, en geleidelijk 
verkleinen de ramen tot de kinderen van het 
finaliteitsniveau enkel zicht hebben op de 
kruinen van de bomen, om de concentratie te 
bevorderen.  Dit is ook een logische veruit-
wendiging van passief bouwen: bovenaan zijn er 
meer zonnewinsten te verwachten die kunnen 
leiden tot oververhitting dan onder de boomkru-
inen.

Op die manier brengen we speelse structuur 
aan, of losse striktheid.
Elke verdieping komt zo overeen met één clus-
ter, die telkens 5 klaslokalen bevat en minstens 
twee lokalen voor de gepaste therapieën (zie 
fig.: het lichte grijze is de centrale circulatie, 
het donkere zijn de therapielokalen).  Omdat 
een leerling volgens zijn capaciteiten voor een 
bepaald vak van lokaal verandert binnen één 
cluster, suggereren we naast de centrale circu-
latie nog een aparte deur te voorzien tussen de 

klassen, zodat er een subcirculatie ontstaat voor 
een snelle uitwisseling tussen de lestijden en 
één leerkracht toezicht kan houden over twee 
klassen.  
Omdat zulke zaken in samenspraak met de 
school moeten gebeuren, hebben we dit verd-
er nog niet opgenomen in onze plannen, maar 
het is wel eenvoudig te realiseren. In de klassen 
zorgt het materiaalgebruik en de verschillende 
inrichtingen voor het thuisgevoel.

De overmaatse gang kan worden beschouwd als 
uitloopzone voor elke cluster en als uitwisselings-
gebied voor de klassen onderling.  Ze wordt om-
zoomd door rijen kasten die ofwel de gang ofwel 
de klassen bedienen.  Zitbankjes, lockers, kap-
stokken, … worden hierin opgenomen.

De lokalen die leeftijdsonafhankelijk zijn, zoals 
de levensbeschouwelijke vakken en de artistieke 
vorming, zijn doelbewust losgetrokken van de 
parkmuur zodat we ze kunnen voorzien van een
eigen en toegankelijke buitentuin in de groene 
matras.  Op deze manier kunnen andere onder-
wijsvormen uitgeprobeerd worden of kan in de 
zomer buiten lesgegeven worden.  Hierbij hebben 
we gebruik gemaakt van het bestaande niveau-
verschil van de ring: onze nulpas van het gelijkv-
loers is overal gelijk aan het niveau ten westen 
van het Broos’gebouw.  Op die manier winnen 
we 70 cm plafondhoogte op ons maaiveldniveau: 
zo kunnen we aansluiten op de bestaande vlo-
erpassen van Broos’ en ook de bestaande muur-
hoogte aan de Ruelensvest handhaven.
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Omdat de toekomstplannen van het gebouw 
nog niet helemaal duidelijk zijn, hebben we 
enkele opties in ons ontwerp voorzien, 
die gelicht kunnen worden of net niet.  
Het ontwerp blijft staande in beide gevallen.

Een eerste optie bestaat erin om de refter van 
het Broos’ gebouw effectief te koppelen aan 
de kloosterrondgang.  Hetzelfde geldt voor de 
doorgangen vanop elke verdieping van het ge-
bouw van Broos’ naar de school.  Beide opties 
werden uitgewerkt in onze plannen.

De garageboxen die nu gebruikt worden als 
berging voor de circusschool worden afgebro-
ken.  Indien gewenst kunnen we een berging in 
de kelder voor de school voorzien, zodat circus-
materiaal ondergronds gestockeerd kan worden 
en met de lift tot aan het niveau van de kapel 
kan opgehaald worden.

Tenslotte voorzien we dat de conciërgewoning 
kan verplaatst worden tot tegen de westelijke 
buur, bovenop de luifel aan de ring (zie fig.).  
Hierdoor geraakt het bouwblok vervolledigd 
maar blijft de parkdoorgang toch behouden.  
De huidige conciërgewoning in het gebouw van 
Broos hypothekeert nu de evacuatie. Als deze 
zou verhuizen, kunnen de twee bestaande trap-
penkokers worden doorgetrokken over alle 
niveaus.  Na deze operatie is de stalen buiten-
trap overbodig en kan zo afgebroken worden.

Een school brengt vrij veel transport met zich 
mee, we overlopen de verschillende vervo-
ersmodi van zwaar naar licht.  
Aan de Paul van Ostaijenlaan markeert een luifel
de stopplaats voor bussen.  De parkmuur is lang 
genoeg om enkele bussen achter elkaar op te 
stellen als er een schooluitstap gebeurt.
De luifel die de hoofdingang aan de Ruelensvest 
markeert is – dankzij het natuurlijke hoogtever-
schil van de ring – voldoende hoog om toegang 
te verschaffen voor een brandweerwagen of een 
vrachtwagen voor leveringen tot aan de school-
ingang.  
De kiss&ride organiseren we via een aparte 
‘ventweg’ langs de ringbanen.  Het is geen let-
terlijke kiss&ride, maar gaat ervan uit dat oud-
ers kortstondig parkeren en hun kroost afzetten 
in de school.  
Aparte parkings voor gehandicapten voorzien we 
kort bij het toegangspad.
De kinderen die te voet of met de fiets komen, 
hebben de keuze langs waar ze de parkmuur 
binnenkomen.  Eénmaal de fiets gestald onder 
de luifel met de fietsenstalling bevinden ze zich 
in het schooldomein.  We trachten de fiets- en 
voetpaden aansluiting te laten vinden met die in 
het lineaire park op de middenberm.

aanbouw school-
bus

Zoals gezegd kan de speelplaats uitgebreid 
worden tot het hele park door enkele poorten te 
openen, zodat er sprake is van een brede school-
omgeving.
De verschillende ruimtes in het schoolgebouw 
zelf zijn zo gepositioneerd en afsluitbaar dat de 
mate waarin de school opengesteld wordt, te 
doseren valt.
Zo kan na de uren enkel de inkomhal en de verticale 
circulatie ontsloten worden, om op elk verdiep 
van het educatief centrum te geraken (zie fig.).
  

brede 
school

Een andere optie is om enkel de inkomhal en de 
sporthal met kleedkamers open te stellen 
(zie fig.).  

Indien er nood is aan een centrale onmoetings-
ruimte, kan enkel de refter zijn deuren openzet-
ten (zie fig.). 

Als de kinderen verschillende optredens geven, 
kunnen de tribunes gebruikt worden etc.
Het boerderijtje ligt op een hogere sokkel en 
kijkt  uit over het dense groen naar het park. Het 
vormt de ideale locatie voor speelpleinwerking 
en kan dienst blijven doen als uitwijkmogelijk-
heid voor de school. Hiermee proberen we eerst 
en vooral de school na de uren pragmatisch 
georganiseerd te krijgen, maar vooral de buurt 
en ouders bij het schoolgebeuren te betrekken.

1.

2.

3.
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Het “bpa Park” voorziet in twee bebouwings-
wijzen: deze van het vrijstaande gebouw èn 
deze van het afwerken van de gesloten bebou-
wing langs de Ruelensvest.  
Dit ontwerp gaat uit van het tweede scenario.  
Hierdoor kunnen we ten westen van Broos’ ge-
bouw de bouwzone afwerken met een luifel, 
eventueel met de conciergewoning er bovenop.  
Aan de andere kant kan een gelijkvloerse laag 
intermediëren tussen broos’ gebouw en park-
muur.
Immers, bijgebouwen van één bouwlaag mogen 
buiten de zonegrens voorzien worden.  Door vol-
doende afstand te houden van de parkmuur en 
het vloerniveau in het maaiveld te laten verdie-
pen, stellen er zich geen problemen met betrek-
king tot privacy of beschaduwing.  We houden 
drie meter afstand, waardoor de toestemming 
van de buur niet vereist is. Het hoogste volu-
me blijft netjes binnen de bebouwbare zone en 
de kroonlijsthoogte blijft gerespecteerd.  Op 
twee punten echter wijken we af van het bpa: 
de vloer-tot -vloer hoogte is 3m10, omdat we 
een netto plafondhoogte van 2m80 het minimum 
vinden voor een school.  
Door het gelijkvloers wat dieper in het maaiveld 
te laten verzinken, verkrijgt dit gelijkvloers een 
vrije hoogte van 3m50.
Het tweede punt waar we op afwijken, is de eis 
dat maximum 40% van de bpa-zone bebouwd 
mag zijn.  Met de luifels ingerekend zitten we op 
52% bebouwde oppervlakte, zonder de luifels, 
de overdekte inkompartijen en de uitkragingen 
reduceren we dit percentage tot 40% (zie fig.). 
Met andere woorden: Het maaiveld is visueel 
slechts 40% bebouwd. De luifels die een deel van 
het park overdekken, zijn ontworpen als parkei-
gen constructies, zodat dit verzoenbaar wordt 
met het gewestplan.

bpa
% BEBOUWDE OPPERVLAKTE

perceel BPA 4235 m2

bestaand gebouw BROOS 619 m2

brede sokkel SBLO 671 m2

clusters SBLO 623 m2

inkomluifel Ruelensvest 165 m2

overdekte speelplaats initalen 155 m2

= totaal bebouwing 2233 m2

52,7%

% OPEN RUIMTE op niveau MAAIVELD
perceel BPA 4235 m2

bestaand gebouw BROOS 600 m2

brede sokkel SBLO 645 m2

clusters SBLO 479 m2

excl. uitkragingen / m2

excl. inkomluifel Ruelensvest / m2

excl. overdekte speelplaats initalen / m2

= totaal bebouwing 1724 m2

40,7%

= open ruimte 2511 m2

59,3%

% VERHARDING in OPEN RUIMTE
open ruimte 2511 m2

wandelpaden 108 m2

tribune 180 m2

= totaal bebouwing 288 m2

11,5%
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22 plan niveau -2

1. sport/polyvalente zaal
2. berging
3. kleedkamer jongens   
4. kleedkamer meisjes  
5. douche jongens   
6. douche meisjes   
7. sanitair jongens   
8. sanitair meisjes   
9. horizontale circulatie   
10. verticale circulatie   
11. technieken

470,66m2
63,73m2
26,13m2   
27,72m2  
24,56m2   
25,55m2   
6,64m2   

15,72m2   
79,26m2   
11,94m2   

131,27m2

10 2 5 10

1. sport/polyvalente zaal
2. berging
3. kleedkamer jongens   
4. kleedkamer meisjes  
5. douche jongens   
6. douche meisjes   
7. sanitair jongens   
8. sanitair meisjes   
9. horizontale circulatie   
10. verticale circulatie   
11. technieken
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24 plan niveau -1

1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.

10.

11.12.

1.sport/polyvalente zaal
2.bibliotheek
3.tribune 
4.archief
5.schoonmaaklokaal   
6.opslag kantoor  
7.technieken
8.horizontale circulatie
9.verticale circulatie
10.koker   
11.gesprekslokalen   
12.refter

 vide  
54,47m2   
20,35m2  
26,58m2   
15,16m2   
34,95m2   

155,85m2   
30,34m2   
11,94m2   
5,29m2   

26,11m2   
49,38m2

10 2 5 10
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26 plan niveau 0

1. secretariaat
2. kopie
3. directie
4. ehbo
5. sanitair personeel
6. refter/tribune
7. voedselbedeling
8. leraarskamer
9. horizontale circulatie
10. verticale circulatie
11. koker
12. sas
13. muzieklokaal
14. artistieke vorming
15. levensbeschouwelijke klas 1

35,50m2
5,52m2

22,36m2
3,22m2

12,18m2
150,01m2/20,35m2

21,59m2
62,55m2

5,94m2
23,46m2/27,6m2/16,56m2/1,59m2

53,60m2
73,68m2
52,54m2

16. levensbeschouwelijke klas 2
17. levensbeschouwelijke klas 3
18. levensbeschouwelijke klas 4
19. ict-lokaal
20. sanitair jongens
21. sanitiar meisjes
22. horizontale circulatie
23. sanitair gehandicapten
24. tribune
25. buitenspeelplaats initiatieniveau
26. buitenspeelplaats gevorderd niveau
27. overdekte speelplaats initiatieniveau
28. overdekte speelplaats gevorderd niveau
29. stille ruimte
30. fiets- en afvalberging

53,29m2
52,92m2
52,61m2
55,46m2
32,47m2
28,64m2

113,83m2
3,63m2

164,43m2
460,63m2

2.442,62m2
115,15m2

161,75m2/189,56m2
106,56m2
173,41m2

10 2 5 10
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16. levensbeschouwelijke klas 2
17. levensbeschouwelijke klas 3
18. levensbeschouwelijke klas 4
19. ict-lokaal
20. sanitair jongens
21. sanitiar meisjes
22. horizontale circulatie
23. sanitair gehandicapten
24. tribune
25. buitenspeelplaats initiatieniveau
26. buitenspeelplaats gevorderd niveau
27. overdekte speelplaats initiatieniveau
28. overdekte speelplaats gevorderd niveau
29. stille ruimte
30. fiets- en afvalberging

BU
S

BU
S

BU
S

26.

28.

28.

30.

BU
S

BU
S

BU
S

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.

7. 7.

8.

9. 10.

11.

12.

12.

12.

14.

13.15.16.17.18.19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

27.

29.

12.



28 plan niveau + 1

1. klas 1.1
2. klas 1.2
3. klas 1.3
4. klas 1.4
5. klas 1.5
6. therapielokaal
7. therapielokaal
8. klasgebonden sanitair
9. berging
10. horizontale circulatie
11. verticale circulatie
12. koker

72,60m2
72,60m2
74,88m2
72,27m2
72,27m2
26,80m2
23,27m2
12,18m2
2,15m2

109,20m2
12,97m2
5,94m2

10 2 5 10
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30 plan niveau +2

1. klas 2.1
2. klas 2.2
3. klas 2.3
4. klas 2.4
5. klas 2.5
6. therapielokaal
7. therapielokaal
8. therapielokaal
9. klasgebonden sanitair
10. berging
11. horizontale circulatie
12. verticale circulatie
13. koker

66,15m2
66,15m2
74,91m2
79,17m2
72,60m2
26,80m2
26,80m2
29,87m2
12,18m2
2,15m2

82,40m2
12,97m2
5,94m2

10 2 5 1010 2 5 10



31

1.

5.4.

3.

6.

8.

2.

9.

10.

11.

12.

13.

7.



32 plan niveau +3

1. klas 3.1
2. klas 3.2
3. klas 3.3
4. klas 3.4
5. klas 3.5
6. therapielokaal
7. therapielokaal
8. therapielokaal
9. klasgebonden sanitair
10. berging
11. horizontale circulatie
12. verticale circulatie
13. koker

72,60m2
76,15m2
71,66m2
72,60m2
72,60m2
26,80m2
26,80m2
23,27m2
12,18m2
2,15m2

82,40m2
12,97m2
5,94m2

10 2 5 10
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34 plan niveau +4

1. klas 4.1
2. klas 4.2
3. klas 4.3
4. klas 4.4
5. klas 4.5
6. therapielokaal
7. therapielokaal
8. klasgebonden sanitair
9. berging
10. horizontale circulatie
11. verticale circulatie
12. koker

66,15m2
67,98m2
74,91m2
77,19m2
72,60m2
26,80m2
29,89m2
12,18m2
2,15m2

108,27m2
12,97m2
5,94m2

10 2 5 10



35

1.

5.4.

3.

6.

7.

2.

8.

9.

10.

11.

12.



36 snedes
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40 gevels

GEVEL NOORD
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GEVEL NOORD

10 2 5 10



42 gevels

GEVEL WEST



4310 2 5 10



44 visualisatie
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50 visualisatie
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52 stabiliteit

stabili-
teit

Het toegelaten bouwvolume, bepaald door de 
kroonlijst van het bestaande gebouw, is erg 
beperkt voor het programma. Daarom is het van 
belang dat de vloeren, inclusief eventuele onder-
doorhangende balken, dun gehouden worden.  
Bovendien wordt een zo open mogelijk
gelijkvloers nagestreefd.  
De structuur die daarvoor voorgesteld wordt 
steunt op 8 kolommen en een windstijve kern.  
Deze 8 kolommen staan centraal in het gebouw 
en lopen van de fundering tot op het dak, waar ze 
grote uitkragende balken dragen (zie fig.).  Aan 
deze balken zijn de hele gevel en de vloerplaten 
opgehangen, zodat er bijna geen kolommen op 
het gelijkvloers voorkomen.  De windstijve kern 
staat ongeveer in de as van het bestaande ge-
bouw en tevens ongeveer in de as van het nieuw 
te bouwen volume.   

Alleen het bovengrondse deel van het hoofdvol-
ume is uitgewerkt en de dimensionering ervan 
nagezien. Van de andere gebouwdelen wordt al-
leen maar een beschrijving gegeven. 

De uitkragende balken op het dak zijn 
gedimensioneerd voor gewoon gewapend be-
ton (ongeveer 49cm breed x 1m60 hoog in het 
midden van het gebouw).  Het is mogelijk ze 
minder hoog te dimensioneren, mits ze ter 
plaatse voor te spannen.  Ze verlopen licht naar de 
gevels toe, volgens de momentenlijn. Loodrecht 
op de dakbalken dragen verdiepingshoge 
wanden hun deel van vloerplaten en gevel. 
In die wanden zijn er alleen maar gewone 
binnendeuropeningen en de nabijheid van de 
kolommen is voor die deuropeningen vermeden.  
Deze wanden moeten een uitkraging nemen 
tot 8m00. Ter vergelijking: in het nieuwe 
museum van Leuven wordt de grote uitkraging op 
dezelfde manier gedragen door verdiepingshoge
wanden.  Daar is de uitkraging 14m40.  In de 
gevels zijn er op de bovenste verdieping alleen
maar eerder kleine ramen, in optimalisatie tus-
sen daglicht- en zonnetoetreding. Deze ramen
komen boven de aanwezige bomen uit die in 
de zomer voor schaduw zorgen op de ramen
van de lagere verdiepingen. Doordat de grootte 
van de ramen beperkt is kunnen deze gevels 
werken als een “vierendeelligger”.

De verdiepingshoge dragende wand en de gevels
zijn op de bovenste verdieping in beton en 
30cm dik. De wanden van de windstijve kern 
zijn in beton en 20cm dik over de ganse hoogte
van het gebouw. De hoofdkolommen meten 
49x49cm en zijn eveneens in beton. 

Op de lagere verdiepingen werken de gevels 
verticaal in trek (beton, 20cm dik).  Op de 
draaglijnen zijn er op de lagere verdiepingen
balken met de breedte van de hoofdkolommen
(49cm), die slechts 7cm onder de welfsels 
uitkomen.  Dit laat toe de welfsels er op een 
reglementaire manier aan op te hangen.  
Er zijn trekkolommen om de 3m00.  Dit zijn 
bv. ronde betonnen kolommen van diam 24cm, 
vooral om te dienen als brandbescherming
voor de wapening (zie fig.).  Er zijn alleen 
kolommen op de plaats waar de kastenwand 
komt, hetgeen de inrichting (indeling) van deze 
verdiepingen zo vrij mogelijk zal laten. Het is 
mogelijk minder kolommen te voorzien ten koste
van hogere onderdoorhangende balken.

De twee extra kolommen met windkruis, in 
de gevel op het gelijkvloers, zijn nodig om de 
horizontale stijfheid van het gebouw meer 
symmetrisch te maken.  
Deze horizontale stijfheid is symmetrisch door 
de centrale plaatsing van de windstijve kern, in 
de dwarsrichting, maar niet in de langsrichting.  
Het windkruis moet een tegenhanger vormen 
voor de windstijve kern tegen het te behouden 
bestaande gebouw aan.  Dit is vooral belangrijk 
met het oog op de veiligheid tegen aardbevin-
gen, waaraan nieuwe gebouwen sinds kort nu 
ook moeten voldoen.  De structuur zoals ontwor-
pen (zwaar gebouw op een “open” gelijkvloers) 
is meer gevoelig voor aardbevingen dan massie-
vere gebouwen. 

Bovengronds deel van 
het hoofdvolume. 
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Omwille van de uitgebreidheid van het program-
ma in vergelijking met het toegelaten bouw-
volume, is een zo groot mogelijk deel van het 
ontwerp ondergronds gebracht.

Het te behouden bestaande gebouw, de perceels-
grens, en de aanwezige bomen die men wenst 
te behouden, maken dat het ondergrondse deel 
van het ontwerp niet in een open bouwput uit-
gevoerd kan worden.  De verticale bouwputwan-
den vormen een extra kost.  Om die reden is het 
grondplan van het ondergrondse deel zo compact 
mogelijk gehouden, dus met zo weinig mogelijk
omtreklengte per te bouwen oppervlakte. 

Normaal zal de bouwput met een secanspalen-
wand uitgevoerd worden.  Dit is de meest veil-
ige oplossing naar het bestaande gebouw en 
naar het perceel van de buur toe, en daarom 
in stedelijke omgeving de gebruikelijke oplos-
wsing.  Het gebruik van secanspalenwanden laat 
ook op een meer eenvoudige wijze het plaatsen 
van thermische isolatie toe, buiten het gebouw. 
Dat wil zeggen: tussen de secanspalenwand en 
de gebouwwand, wat anders een onoplosbare 
koudebrug vormt in het passiefverhaal.  Op de 
plaatsen waar de bouwputwand na het ontspan-
nen van de ankers op het gebouw zal steunen, 
moet deze isolatie drukvast zijn. Het gebruik 
van definitieve ankers
 kan daardoor vermeden worden. 

 

Deze moet een overspanning van 18m00 nemen, 
en de belasting van een deel van de laagbouw.  
Geprefabriceerde voorgespannen TT-platen 
(ribbenvloeren) worden voorgesteld.  

Laagbouw
Klassieke constructie.Nog niet in detail bestu-
deerd.  

Een lichte staalconstructie, steunend op de gevel
van het hoofdvolume, en op de laagbouw (en 
dus op de ribbenvloer boven de turnzaal) wordt 
voorgesteld.  Een licht groendak is zeker mogelijk.  

Volgens de grondonderzoeken in de nabije omge-
ving, die beschikbaar zijn op dov.vlaanderen.be
staat het grondwater op 13m00 diepte en is dus
geen aandachtspunt. De grond is draagkrachtig 
Brusseliaan-zand, maar er zijn bij de sonderingen 
op de ring op verschillende plaatsen anomalieën
vastgesteld met aangevulde grond soms tot 
6m50 diep.  Verschillende huizen op de ring (in 
dezelfde huizenrij) zijn volgens hun bouwplan
gefundeerd op valse putten, hetgeen in 
dezelfde richting wijst.  Een grondonder-
zoek op de site zelf is dus zeker nodig.

Ondergronds deel van het 
ontwerp.

Het dak van de onder-
grondse turnzaal.

Overdekte speelplaats 
tussen de laagbouw en 
het hoofdvolume

Draagkracht van de 
grond. Aanwezigheid van 
grondwater.
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De ambitie van het ontwerpteam inzake duur-
zaamheid is groots: een levensvatbare school 
maken die:

• een vruchtbare, inspirerende en stimulerende 
omgeving vormt voor de leerlingen, leerkrachten 
en opvoeders
• voldoet aan de Passiefhuis-standaard, CO2-
neutraal is, en een significant deel van de beno-
digde energie zelf opwekt,
• inzake globale duurzaamheid een internatio-
nale referentie is van hoe gebouwen er in 
de toekomst moeten uitzien en een toonaan
gevende BREEAM-rating inzake duurzaamheid 
haalt, namelijk ‘excellent’ of ‘4 sterren’.

Dit willen we bereiken door werkelijk integraal 
het begrip ‘duurzaamheid’ in te vullen. Ener-
giegebruik is een onderdeel, maar omgang met 
water, afval, mobiliteit, keuze voor materi-
alen, flexibiliteit, gezondheid, economische en 
sociale aspecten wegen net zo zwaar mee. In 
onze optiek past dit niveau bij de ambitie van 
de stad Leuven. In de architectuur van de school 
wordt gezocht naar de unieke ‘gestalte’ voor 
deze plaats, mensen en tijd. En wij willen door 
onze verantwoorde en bewuste omgang met 
de natuur en omgeving op deze locatie in het 
Ruelenspark een maatschappelijk verantwoord 
voorbeeldproject neerzetten - voor nu en onze 
generaties in de toekomst.

Als ontwerpteam zijn we ervan overtuigd dat 
onze duurzaamheidsambitie kan gerealiseerd 
worden omwille van volgende algemene en 
bijzondere troeven:

Algemene troeven:
•  De tijd is rijp voor een dergelijk ambitieniveau;
• Er zijn voldoende marktrijpe technologieën 
beschikbaar die voorbij de fase van experiment 
of prototype zijn geëvalueerd, die hun 
diensten bewezen hebben en die betaalbaar 
zijn;
• Het project heeft voldoende kritische massa 
om tot een duurzaam gebouw te kunnen komen 

duur-zaamheid
binnen het beschikbare budget.
Bijzondere troeven:
• Duurzaamheid zit in onze genen: het ontwerp-
team heeft uitgebreide expertise opgebouwd 
in duurzame bouwprojecten die binnen strikte 
budgetten moesten gerealiseerd worden;
• De verschillende leden van het ontwerpteam 
hebben reeds succesvol samengewerkt in andere 
projecten, waardoor ze op elkaar zijn 
afgestemd;
• Binnen het ontwerpteam is een 
gespecialiseerde partner inzake duurzaam bou-
wen geëngageerd die instaat voor de concept-
bewaking gedurende het hele bouwtraject tot 
en met de twee eerste jaren na ingebruikname;
• Het ontwerpteam hanteert de ‘integrale aan-
pak duurzaam bouwen’ (zie verder); 
• Het gebouwconcept dat we voorstellen is 
veeleer een geoptimaliseerde combinatie van 
duurzame concepten, systemen en componen-
ten die we elders reeds met succes hebben 
toegepast;
• De nabijheid van de bureaus van de ontwer-
pers die instaan voor de architectuur en de sta-
biliteit biedt een operationeel voordeel.

Bij de bouw van deze school is het belangrijk dat 
men ruim aandacht besteedt aan het gebouw-
concept en dat men alle aspecten van duur-
zaam bouwen probeert mee te nemen, en dit 
vanaf het begin van het ontwerp. De gebouwen 
moeten duurzaam zijn wat betreft bouw, onder-
houd en gebruik. De keuze van materialen, de 
oriëntatie en indeling van het pand, de installa-
ties en de gekozen energiebronnen beïnvloeden 
immers sterk het toekomstige energie- en wa-
terverbruik, de exploitatie- en afvalkosten en 
de duurzaamheid van het gebouw.
Duurzaam bouwen is synergie vinden tussen eco-
logische doelstellingen (vb. materialen, energie, 
ruimtegebruik, water, ...), economische doel-
stellingen (vb. rendabele maatregelen, lange 
levensduur, flexibiliteit, ...) en ergonomische of 
sociale doelstellingen (vb. esthetiek, comfort en 

visie op duurzaam 
bouwen

Ecologische 
aspecten

Economische
aspecten

Ergonomische
aspecten

veiligheid, integratie in de omgeving, ...). 
Een duurzaam gebouw is een gebouw met een 
zo groot mogelijk nut voor de mens en een zo 
laag mogelijke impact op het milieu. Binnen de 
ruime context van duurzaam bouwen zijn het 
comfort en de energieprestatie de belangrijkste 
pijlers, op de voet gevolgd door het duurzaam 
materialengebruik. 
Het comfort in gebouwen omvat ondermeer:

- thermisch comfort: afgestemd op het seizoen;
- visueel comfort: voldoende daglicht zonder 
hinder door verblinding;
- binnenluchtkwaliteit: voldoende verse lucht 
in het gebouw en doeltreffende evacuatie van 
schadelijke stoffen;
- akoestisch comfort: geen nagalm (absorptie) 
en geen lawaai vanuit aangrenzende ruimtes 
(contactgeluidsisolatie en bv. zware constructie 
als geluidsisolatie) of de omgeving (bv. dubbel 
schrijnwerk met geschikte glaskeuze voor de 
lokalen aan de ring);
- regelcomfort: de mogelijkheid om als gebou-
wgebruiker in te grijpen op de comfortinstel-
lingen (temperatuur wijzigen, een raam open-
zetten...).

Een goed doordacht gebouw- en installatiecon-
cept volgens de principes van duurzaam bouwen 
levert volgende baten op :

- lagere exploitatiekosten;
- minder gebruik van grondstoffen, water en 
  energie; 
- reductie van afval en emissies;
- betere scheiding van afval;
- duurzame constructie;
- beter imago;
- flexibiliteit die dure aanpassingen in de 
  toekomst vermijden;
- ruimschoots voldoen aan de wettelijke 
  verplichtingen inzake hemelwateropvang, 
  binnenklimaat en energieprestaties;
- steunmaatregelen.
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trias energetica
De ‘Trias Energetica’ geeft de logische volgorde
aan om tot een optimaal energieconcept te 
komen:
1. Energiebehoefte reduceren;
2. Gebruik maken van hernieuwbare 
    energietoepassingen;
3. De resterende energiebehoefte invullen op     
    een efficiënte wijze. 

In de eerste plaats moet men de energiebe-
hoefte minimaliseren. Op gebouwniveau gebeurt 
dit door architecturale ingrepen (oriëntatie, 
interne zonering en compactheid), door bouwkun-
dige ingrepen (daglichttoetreding, isolatiegraad, 
luchtdichtheid) en door installatietechnische
ingrepen (efficiënte verlichting, vraaggestuurde 
ventilatie, ventilatie met warmterecuperatie, 
zonwering...). Voor de school hebben we dit 
geconcretiseerd met volgende ontwerpopties:

• Noord-zuid oriëntatie van de school; 
• Compacte bouwvorm;
• Optimalisering beglazing in functie van de  
   oriëntatie: benutting daglicht en vermijden  
   oververhitting;
• 3-voudige beglazing met performante 
   zonwering (kantelbaar en optrekbaar);
• Doorgedreven koudebrugvrije isolatie en  
   doorgedreven luchtdichtheid van de 
   gebouwschil volgens de Passiefhuis-standaard;
• HogeTemperatuurKoeling en Lage Tem-
  peratuur Verwarming via BetonKernActivering;
• Balansventilatie met hoogrendement warmte
   -recuperatie, frequentiegestuurde hoogren    
   dement ventilatoren met directe aandrijving 
   en ingebouwde debietmeting;
• Luchtbehandelingsgroepen met 
  warmtewielen, zodat actieve luchtbevochtig   
  ing kan vermeden worden, en vraaggestuurde  
  regeling;
• Efficiënte verlichting met daglichtsturing en 
   lichtmanagement (sturing in functie van 
  aanwezigheid en nodige verlichtingssterkte), 
  toepassing van FL-verlichting en 
  LED-verlichting;
• Energiezuinige lift met A-label volgens  
  VDI4707-1.

energieconcept 
school

De volgende stap is het inzetten van hernieuwbare 
energietoepassingen. Voor de school hebben we 
dit geconcretiseerd met volgende ontwerpopties:

• Koude-Warmte-Opslag in de bodem; 
• Een PV-dak met 540 m² fotovoltaïsche 
   zonnepanelen met een vermogen van 81 kWp.

De derde stap is het invullen van de resterende 
energiebehoefte op een zo efficiënt mogelijke 
wijze. 
Hierin wordt gezocht naar de best beschikbare 
technologieën om fossiele brandstoffen om te 
zetten in nuttige energie voor verwarming, koe-
ling en elektrische verbruikers. Voor de school 
hebben we dit geconcretiseerd met volgende 
ontwerpopties:

• Een warmtepomp voor de ruimteverwarming, 
gekoppeld aan de Koude-Warmte-Opslag in de 
bodem en de BetonKernActivering, waardoor 
een zeer hoge COP (>= 5) gehaald wordt.
• Een geïntegreerd PV-dak met 540 m² foto-
voltaïsche zonnepanelen met een vermogen van 
81 kWp.

Passiefhuis-standaard
De Passiefhuis-standaard houdt in dat de 
NettoEnergieBehoefte voor verwarming én koeling 
maximaal 15 kWh/m².a bedraagt. Dit resultaat 
wordt bereikt door volgende prestatie-eisen:

• Thermische isolatie gevels en daken: U = 0,15 
   W/m²K;
• Thermische isolatie vloeren: Uequivalent =  
   0,15 W/m²K;
• Buitenschrijnwerk: Thermisch onderbroken 
   raamprofielen met 3-voudige beglazing: Uw =  
   0,8 W/m²K;
• Tochtsassen aan alle frequent gebruikte
   toegangen;
• Koudebrugvrije bouwdetails;
• Zeer hoge luchtdichtheidsgraad: n50-waarde 
   = 0,6 h-1;
• Hygiënische ventilatie via balansventilatie met 
  warmterecuperatie η=85%;
• Blue-kit voor intelligente ventilatie van de lift
   schacht;
• Ventilatiekleppen op de technische schachten;
• Zonwering op oost-, zuid- en west-gevels.

De Passiefhuis-standaard biedt het voordeel 
dat het een low-tech-concept is: de isolatie en 
luchtdichtheid van de gebouwschil vergen geen 
specifiek onderhoud en zullen gedurende de hele 
levensduur van het gebouw blijven renderen.

De performante gebouwschil zorgt ervoor dat de 
binnenomgeving amper beïnvloed wordt door de 
buitenomgeving, waardoor de klimatisatie van 
de binnenomgeving vereenvoudigt.

De luchtdichtheid wordt hier niet opgelost met 
kleefbanden of OSB-platen, zoals het vaak 
gebeurt, omdat dit vaak spaak loopt in grote 
projecten en de duurzaamheid ervan op lange 
termijn in vraag kan gesteld worden. Integen-
deel , hier vormt de betonnen gietstructuur 
tegelijk de luchtdichtheid.  Door zijn grote 
massa is thermische inertie verzekerd, wat een 
grote implicatie heeft op het vermijden van 
oververhitting (zie fig.).  
Omdat bij betonkernactivering de vloer en het 
plafond maximaal aanspreekbaar moeten zijn, 
wordt de akoestische absorptie tegen de wan-
den en kasten voorzien, bv. in de vorm van een 
overmaats prikbord.

Het ontwerpteam past dit concept momenteel 
toe in een andere passiefschool in aanbouw.

De zonnewering bestaat uit geautomatiseerde 
screendoeken. Om er voor te zorgen dat er geen 
gebruik gemaakt moet worden van kunstlicht op 
de zonnige momenten en de screens dus naar 
beneden zijn, is de zonnewering ontworpen  
volgens het zonnetentprincipe.  Hierdoor blijft 
een deel van het raam onbedekt en is er zicht 
mogelijk naar buiten.

De pulsie- en extractwiekanalen worden ver-
werkt boven in de kasten tussen de klassen en 
de gang, zodat er leidinglengte sterk beperkt 
kan worden.
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BetonKernActivering in com-
binatie met Koude-Warmte-
Opslag in de bodem
Om een aangenaam zomercomfort te 
garanderen, is een duurzame koelstrategie in 
passieve gebouwen een must. 
Het ontwerpteam heeft uitgebreide ervaring
met passieve koeling door middel van 
nachtventilatie, aardwarmtewisselaars en free 
cooling. De ligging aan de drukke Ruelensvest 
heeft echter belangrijke consequenties met 
betrekking tot de luchtkwaliteit en potentiële la-
waaihinder. Omwille van deze randvoorwaarden 
stellen we BetonKernActivering voor als klimati-
seringssysteem. 
Hiermee zijn we niet afhankelijk van open-
staande gevelopeningen om tot een aanvaardbaar 
comfortniveau te komen. Bovendien kunnen we 
via deze technologie CO2-neutraliteit bekomen 
door een warmtepomp in te zetten voor de 
verwarming. Uiteraard zal deze keuze in de 
ontwerpfase nog verder technisch en financieel 
moeten getoetst worden en blijft passieve koe-
ling zoals hierboven beschreven in combinatie 
met een condenserende gasketel een waardevol 
alternatief.

De ondergrond in Leuven leent zich goed voor 
Koude-Warmte-Opslag. De combinatie met Be-
tonKernActivering biedt volgende voordelen in 
dit project:

• HogeTemperatuurKoeling: 
   BetonKernActivering werkt met een koelings-  
   regime van 17-21 °C voor koeling, dit regime   
   laat perfect toe om in vrije koeling te werken,  
   waardoor een EER (energy efficiency ratio) van 
  10 tot 20 wordt gehaald.
• HogeTemperatuurVerwarming: 
   BetonKernActivering werkt met een verwar-
   mingsregime van 25-21 °C voor koeling, dit 
   regime resulteert in een COP van minstens 5.
• De leidingen voor de thermische activering 
   zitten aan de onderzijde van de wing-vloer, 
   op veilige afstand van het vloeroppervlak, waar 
   door het risico op beschadiging eerder klein is. 
• BetonKernActivering is zeer 
   onderhoudsvriendelijk in vergelijking met 
   andere afgiftesystemen.
• Omwille van de lage temperatuurregimes, zijn
   de distributieverliezen verwaarloosbaar.

Duurzaam  bouwen is breder te beschou-
wen dan enkel   comfort  en   energiepr-
estatie, ook andere factoren zoals water- 
en materiaalgebruik, uitstoot, mobiliteit… 
moeten de nodige aandacht krijgen.

Het ontwerpteam wil ook deze andere factoren 
integreren in het ontwerp van de school. Om 
tot een evenwichtige set van maatregelen te 
komen, hanteren we een objectieve beoorde-
lingsmethode waarmee de duurzaamheid van dit 
project kan geëvalueerd worden.

Verschillende beoordelings- en/of certificatie-
systemen inzake duurzaamheid winnen aan 
belang, zowel op internationaal, nationaal als op 
regionaal niveau worden beoordelingsmethoden 
ontwikkeld. We verwachten dat deze op termijn 
opgenomen zullen worden in de regelgeving. 
Enkele internationale en nationale voorbeelden 
zijn:

− LEED (oorsprong: Verenigde Staten; 
   draagwijdte: internationaal) 
− BREEAM (oorsprong: Verenigd Koninkrijk; 
   draagwijdte: internationaal)
− HQE (oorsprong: Frankrijk; 
   draagwijdte: Frankrijk)
− Meetlat duurzaam bouwen (oorsprong: Steun
   punt Duurzaam Bouwen Limburg; 
   draagwijdte: Limburg)
− Waardering van Kantoorgebouwen (Oorsprong: 
   Vlaamse Overheid; draagwijdte Vlaanderen)

De meest relevante beoordelingsmethode voor 
dit project is BREEAM, aangezien deze standaard 
op internationaal niveau het meest wordt toege-
past. De opdrachtgever heeft in de opdracht-
beschrijving ook de voorkeur voor BREEAM 
aangegeven.  

CO2-neutraal en significante 
eigen energieopwekking

Er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brand-
stoffen in dit project. De productie van warmte en 
koude gebeurt door een warmtepomp met KWO.

Op basis van het voorgestelde schetsontwerp 
werd een berekening gemaakt van de te ver-
wachten energiebehoefte. De netto-energiebe-
hoefte voor verwarming wordt begroot op 15 
kWh/m².a (Passiefhuis-standaard). Met een COP 
van 5 stemt dit overeen met een elektriciteits-
verbruik voor verwarming van 3 kWh/m².a. De 
overige energiebehoefte (koeling, verlichting, 
hulpenergie voor ventilatoren, pompen, appa-
ratuur...) werd ingeschat door middel van een 
benchmarking op 29 kWh/m².a. In totaal levert 
dit een elektriciteitsverbruik op van 32 kWh/m². 
Rekening houdend met de oppervlakte van 5.000 
m² resulteert dit in een totaal elektriciteitsver-
bruik van 160.000 kWh/a.

De PV-installatie van 81 kWp heeft een 
verwachte opbrengst van 68.850 kWh/a, waar-
door niet minder dan 43% van de volledige 
energiebehoefte op jaarbasis wordt gedekt. 
Indien voor de resterende elektriciteitsbe-
hoefte groene elektriciteit wordt ingekocht, 
kunnen we spreken van een CO2-neutraal concept 
omdat dan alle benodigde energie voor de school 
via hernieuwbare energie wordt opgewekt.

Globale duurzaamheid 
en BREEAM

• BetonKernActivering heeft een beperkt 
   vermogen, maar voor de Passiefhuis-standaard 
   is het benodigde vermogen voor verwarming 
  en koeling ook sterk gereduceerd, waardoor  
  de BetonKernActivering kan toegepast worden 
  zonder extra backup. 
• BetonKernActivering heeft een zelfregelend 
  effect, daar het systeem in deze toepassing 
  niet op de maximale capaciteit wordt 
  aangesproken.
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BREEAM
BREEAM is de meest gebruikte meetmethode 
voor duurzaamheid. 
De eerste versie van BREEAM werd in 1990 
ontwikkeld. Inmiddels zijn meer dan 100.000 
gebouwen gecertificeerd. Initieel was BREE-
AM gericht op het Verenigd Koninkrijk. Intus-
sen werden er meetmethodes ontwikkeld die 
internationaal toepasbaar zijn. BREEAM is in-
ternationaal de meest gebruikte meetmethode. 
BREEAM   meet duurzaamheid en beloont prestaties 
die verder gaan dan de geldende reglementeringen. 
BREEAM beoordeelt de volgende aspecten :

- Management
- Health and Wellbeing
- Energy
- Transport
- Water
- Materials
- Waste
- Landuse and Ecology
- Pollution
- Innovation

Een project kan de volgende totaalscores be-
halen op basis van een kwalitatieve weging van 
bovenstaande aspecten:

- Pass of     *  bij een score ≥30%;
- Good of     **  bij een score ≥45%;
- Very good of    ***   bij een score ≥55%;
- Excellent of     ****   bij een score ≥70%;
- Outstanding of *****   bij een score ≥85%.

Ambitieniveau voor de school
We willen BREEAM hanteren als leidraad voor 
de globale duurzaamheid van het project. Het 
ontwerpteam heeft de ambitie om de score ‘Ex-
cellent’ of ‘4 sterren’ te realiseren. 
Op basis van een snelle pré-assessment op basis 
van het schetsontwerp blijkt deze score haal-
baar met volgende subscores (zie figuur): 

De belangrijkste duurzaamheidscriteria die ges-
ecteerd werden voor de school zijn:

Management:
• Commissioning doorheen het bouwproces 
  gevolgd door een nazorgfase (min. gedurende 
  eerste jaar) na ingebruikname
• Gebruikershandleiding
• CO2-impact van het project beperken
• Gebouwbeheersysteem

Health and wellbeing
• Daglichtconcept
• Voldoende uitzicht naar buiten en 
   maatregelen tegen verblinding
• Thermisch comfort simuleren
• Hygiënische ventilatie met balansventilatie
• Opengaande ramen
• Akoestiek

Energie
• Passiefgebouw met betonkernactivering en
   geothermie
• Bijna-energieneutraal via toepassing 
   hernieuwbare energie (PV en geothermie)
• CO2-neutraal (geen fossiele brandstoffen)
• Dynamische simulaties
• Energiemonitoring en boekhouding

Transport
• Bushalte aan site
• Aansluiten op faciliteiten van de omgeving 
  (parkeren…)
• Voorzieningen voor fietsers
• Laadpaal elektrische auto’s

Water
• Gebruik regenwater
• Waterbesparende maatregelen
• Watermeter

Materials
• Ecologische materiaalkeuze (gerecycleerde 
   materialen en/of lage milieukost), zowel voor 
   de structuur als voor de afwerking

Waste
• Bouwafval sorteren , stockeren
• Voorzieningen treffen voor afval bij gebruik 
   gebouw

Land use and ecology
• Oud gebouw maakt plaats voor een duurzamer 
   gebouw

Pollution
• Lage NOx uitstoot
• Geen lichtpollutie ’s nachts
• Geen koelmiddel doorheen het hele gebouw
• Geen hinderlijke verhoging omgevingsgeluid

Innovatie 
• Geen NOx uitstoot
• Bereikbaarheid voor allerlei vormen van 
   transport
• Watermeters voorzien voor verschillende zones

BREEAM pre-assessment
BREEAM-certificatie is uitermate geschikt om ge-
bouwen naar duurzaamheid internationaal met 
elkaar te vergelijken. Het ontwerpteam stelt 
voor om eerst een pre-assessement uit te voeren 
en afhankelijk van de ambitie van de bouwheer 
het traject verder uit te werken. 
Een pre-assessment geeft vroeg in het ontwerp-
proces input om het gebouw op alle niveau’s van 
duurzaamheid (ook bv mobiliteit) te verbeteren. 
Bovendien krijgen alle bouwpartijen hierdoor 
een zicht op de aandachtspunten die invloed 
hebben op een effectieve BREEAM-accredita-
tie. De bouwheer krijgt bij een pre-assessment 
eveneens inzicht in een realistisch te behalen 
BREAAM-score.

Inhoud BREEAM Pre-assesment  
• Eerste draftscore door assessor op basis van 
   de reeds beschikbare info (plannen, technische 
  nota’s, ...)
• Overleg met ontwerpers en bouwheer 
• Update BREEAM score + rapportage ontwerp
   keuzes
• Overleg en finale keuzes
• Finale BREEAM quick scan score met eventueel  
  deelscores (bv. low cost / high cost)     
 
Deze BREEAM pre-assessement voeren wij uit 
binnen het voorgestelde ereloon. 

BREEAM certificaat
Deze BREEAM-score kan worden geformaliseerd 
in de vorm van een BREEAM-certificaat. Een 
project wordt normaliter gecertificeerd in 
twee stappen : design stage / post Con-
struction stage. Op basis van de ontwerp
gegevens vindt eerst een “design stage” 
assessment plaats en wordt er een bijhorend 
certificaat uitgereikt. Voor de oplevering en de 
ingebruikname van het gebouw wordt er een 
“post construction stage” assessment uitgevoerd 
dat resulteert in een definitief certificaat.

het assessment proces wordt uitgevoerd door 
een geregistreerde BREEAM Assessor. In dit 
geval dient de assessor gekwalificeerd te zijn 
voor BREEAM International. De assessor maakt 
een rapport waarop door de BRE een kwaliteits-
controle wordt uitgevoerd. Op basis van het 
goedgekeurde rapport levert BRE een duurzaam-
heidscertificaat af. In het ontwerpteam is een 
BREEAM-assessor opgenomen die deze certifica-
tieprocedure kan begeleiden. Deze begeleiding 
voor de certificatie is niet in het basisereloon 
opgenomen, maar kan optioneel toegevoegd 
indien de opdrachtgever dit wenst.




