
bestaande toestand



gebouw voor De Wijnpers site

- rankheid van de nieuwbouw
- helling benutten om terrasbouw in te voegen
> dens programma
> positie trappenhuizen crutiaal
> panoramisch zicht op Leuven benutten zonder zicht of licht van belendende gebouwen te ontnemen

2 trappenhuizen

Verlorenkost Toren



uitslaande zijvleugel
panoramisch zicht gemaximaliseerd
en vertikaal stadsraam

hoofdtoegang school



zichtlijnen/vluchtlijnen
zetten zich door ‘in’ de nieuwbouw

sportzaal
speelplaats

polyvalente zaal

polyvalente zaal

13.65m

4.50m

3.30m

3.30m

1.20m

2.40m 1.20m

horizontale openingen voor sporthal en polyvalente zaal
om laagdrempeligheid gebouw te benadrukken

dankzij terrasbouw,  buitentrappen en hellingen om op speelplaats te komen 



HOOGTE SPEELPLAATSEN
dakhoogte bestaande garage
> wordt niv nieuwe speelplaats
> toezicht beide speelplaatsen mogelijk
> verbinding met balkon hoofdgebouw mogelijk

garage



AKOESTIEK
> trechtervormige hoofdinkom maakt dat geluid autoverkeer ring teruggekaast wordt
> gevelparament in architectonisch beton is miniatuurafdruk van plan schoolgebouw
zodat geluid gedempt wordt :
- op speelplaats
- lunchplekken langs de stadswal
> draagt bij tot open campus



Dynamich dakenplan - kantelen - kantélen
> roept beeld Verloren Kosttoren op



FUNCTIES



volière/dierenpark
garage



niv-660 sportzaal



niv-345 mezzanine : toegang sportzaal & kleedkamers



a345 toegang sportzaal & kleedkamers

niv+000 toegang  polyvalente zaal & speelplaats



niv+495 vaklokalen, ict, labo



niv+870 beeldende & muzikale exp, algm 
lok

+ buitenterras







1 minimalisatie warmteverliezen door de buitenhuid
a compacte bouwvorm 2.2m
b hoge thermische isolatiekwaliteit en luchtdichtheid van
het gebouw

2 minimalisatie energieverlies door ventilatie
a gunstige positionering/inplanting van grondplan in de
hoofdwindrichting (luchtdichtheid)
b mogelijkheid tot natuurlijke verluchting via zijramen
c mogelijkheid tot natuurlijke piekventilatie van hoge
ruimten
d basis mechanische hygiëne ventilatie met
warmterecuperatie
e gebruik van nachtventilatie voor koeling van het
gebouw op natuurlijke wijze
f frequentiegestuurde luchtgroep ifv de luchtkwaliteit en
bezetting

3 beperking gebruik primaire energie voor
verwarmen/koelen
a warmterecuperatie op de hygiëne ventilatie
b automatische regeling voor optimaal beheer van
installaties
c beheersing van de zonnetoetreding tijdens zomer door
buitenzonnewering

4 optimalisatie daglichttoetreding
a gebruik van daglichtluifels en beheersing
daglichttoetreding
b daglichtgeregelde kunstverlichting
c bewegingsmelders op verlichting sanitair
d goede daglichttoetreding in circulatieruimten en
klaslokalen

5 overige ecologische maatregelen
a warmteproductie dmv warmtepomp met
bodemwisselaar (optie)
b 100% groene stroomlevering (bouwheerbeslissing)
(fotovoltaïsche panelen, zonneboiler, …)
c waterbesparende sanitaire toestellen
d benutting regenwater voor toiletten
e groendaken

duurzaamheid en energie-efficiëntie
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