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INTRO

Belvedere Walraevens zal de ‘nieuwe’ studenten ontvangen die het basisonderwijs 
net hebben verlaten en ze met een open geest laten kennismaken met 
het secundair onderwijs. 

Belvedere Walraevens tracht die belangrijke stap op een inzichtelijke maar subtiele 
manier te concretiseren. Het is op een specifieke manier ingeplant tussen campus 
en vest en vormt een bruggenhoofd. Tegelijkertijd markeert het gebouw door een 
eenvoudige verdraaiing de hoofdtoegang tot de gehele scholencampus met haar 
bijzondere positie.

Belvedere Walraevens is een robuust en compact gebouw. Door op een doordachte 
manier sporthal en speelplaats te combineren met een compacte klassenstrook 
hebben we getracht een eenvoudig modern gebouw te maken dat ondanks 
haar strikte organisatie een breed veld aan bijzondere ruimtes en ervaringen kan 
aanbieden. 
De site gaf natuurlijk de voorzet. Door maximaal gebruik te maken van het hoogte-
verschil hebben we een gebouw kunnen ontwikkelen dat zijn oriëntatie 
(naar licht, zicht en ecologie) maximaal kan uitventen/ gebruiken. 

Belvedere Walraevens is een duurzaam en hedendaags schoolgebouw, dat een 
eenvoudige en flexibele organisatie aanbiedt en zich presenteert met zijn gebrui-
kers, de leerlingen en leerkrachten op de speelplaats. Op die manier wil het sym-
bool staan voor de scholencluster Wijnpers: flexibel, robuust, met open geest, met 
individuele aandacht voor leerlingen en personeel, maar bovenal, een aangename 
leer- en werkplek met bijzonder uitzicht op Leuven.
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DE WIJNPERS IN LEUVEN

Relatie met de stadskern:

De historische ontwikkeling van de stad Leuven is zeer duidelijk zicht-
baar in een luchtfoto. Centraal in de stad ligt de dichtbebouwde middel-
eeuwse historische stadskern. De dichtheid van de bebouwing neemt 
af naar de voormalige tweede stadsomwalling, de huidige stadsring. In 
deze tussenzone komen meer groene binnengebieden en parken voor, 
waar de site van de Wijnpers er een van is. 

De ligging van de Wijnperssite op de helling van de Keizersberg zorgt 
voor een intense relatie met skyline van de stad. Hoewel de site zich 
niet nabij het centrum bevindt is ze toch in de stad ingebed door de 
vergezichten die nergens anders zo specifiek zijn.

Ring van Campussen:

De Leuvense stadsring rijgt een ketting van historische en moderne 
campussen aan elkaar, telkens gekenmerkt door een specifiek archi-
tecturaal gebouw in de buurt van de ringweg.

De Wijnpers maakt deel uit van deze ring van campussen maar bezit 
(behalve het kleinschalige Wijnpershuis) geen modern beeldend ge-
bouw. De opdracht voor de bouw van een nieuwe eerstegraadsgebouw 
op deze campus is de ideale kans voor het creëren van een sterk beel-
dend gebouw, een kop voor de Wijnpers.
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CAMPUS WIJNPERS

De geschiedenis van de Wijnperssite gaat terug tot de middeleeuwen, 
wanneer er wijn werd verbouwd in functie van de Abdij van de Keizer-
berg. Het Wijnpershuis vormde toen de toegang tot  het achterliggende 
raster van wijngaarden.

Het zwaartepunt van de site is sinds het stichten van de tuinbouw-
school geleidelijk aan verplaatst naar de Mechelsevest, waar zich 
vandaag de hoofdgebouwen van de campus bevinden.
De gebouwen staan in een lijn ingeplant, waarin de hiërarchie ondui-
delijk is. Ze vormen een scherm dat het zicht op de binnenstad belem-
mert. De zichten vanuit de gebouwen en vanaf de speelplaatsen zijn 
daarentegen nog steeds indrukwekkend.

Het vierde belangrijke gebouw, gebouw kunst, bevindt zich ietwat afge-
legen middenin de site met een onduidelijke oriëntatie. Ook het nieuwe 
gebouw Tuinbouw dat wordt voorzien in het masterplan wordt volgens 
een arbitraire oriëntatie ingeplant, wat de leesbaarheid van de site niet 
verduidelijkt.

Hoewel het Wijnpersgebouw het enige gebouwde restant is van het 
oorspronkelijke programma op de site draagt de opdeling van in per-
celen nog steeds de structuur van de middeleeuwen met zich mee. 
Het regelmatige raster is door de tijd aangetast, maar toch nog steeds 
zichtbaar in de belangrijkste circulatieassen en aanplantingen op de 
kavels. De utilitaire constructies, de serres en het compostgebouw, zijn 
de enige volumes die exact volgens deze logica zijn geplaatst. 

Door een doordachte inplanting in relatie met de algemene structuur 
kan het nieuwe eerstegraadsgebouw opnieuw structuur aanbrengen 
in de ruimtelijke organisatie van de site, en tegelijkertijd haar toegang 
nadrukkelijker maken. 

Ferrariskaart van de Wijnperssite

Masterplan voor de Wijnpers (GOA)
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ORGANISERENDE METASTRUCTUREN

Op de site zijn vier verschillende structurerende elementen te onder-
scheiden: paden, percelen, groen en gebouwen. Een grafische analyse 
van deze structuren leert ons dat de eerste drie onderling gerelateerd 
zijn, terwijl de laatste, de gebouwen, zomaar wat over de site verstrooid 
lijken te liggen. Deze onregelmatige spreiding van de bebouwing wordt 
verdergezet in de positie van nieuwe gebouwen volgens het mas-
terplan. We geloven echter dat de inplanting van het nieuwe eerste-
graadsgebouw een aanzet kan vormen om de structuur van de site te 
versterken.

Padenstructuur Kavel- en groenstructuur



Gebouwen met nieuw gebouw tuinbouw volgens masterplan Inplanting nieuw gebouw, interpretatie masterplan
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EEN NIEUWE START

Het nieuwe eerstegraadsgebouw breekt met de gebouwenlijn in de 
Mechelsevest en wordt ingeplant volgens de logica van de campus 
en zijn organiserende structuren. Het gebouw  kiest ervoor door 
zich bewust te spiegelen aan / in te bedden in de tuinstructuur met 
regelmatige kavels. 

Belvedere Walraevens creëert een verdraaiing in het gebouwenfront 
aan de Mechelsevest, waardoor de hoofdingang beter wordt 
gemarkeerd, en het uitzicht reeds vanaf de straat op de oriëntatie van 
het lappendeken van de campus wordt betrokken. 

De nieuwbouw wil een nieuwe start zijn, die kadert in de modernisering 
en reorganisatie van van de school en haar terreinen. De inplanting 
is een verdraaiing die kan worden begrepen als een correctie. Binnen 
het vooropgestelde perceel ent het gebouw zich op de velden in zijn 
schoot.

overzichtsplan | 1: 2000 | WIJNPERS



N



-2.07

0.00

-2.07

0.00

PRINCIPES

De inplanting van de nieuwbouw biedt een antwoord op de randvoorwaar-
den en problemen van de huidige situatie. Het ontbreken van een duide-
lijke entreeruimte, van zichten vanaf de Mechelsevest en van een globale 
structuur vormen het uitgangspunt voor de positie van het gebouw.

ENTREE

De hoofdtoegang voor leerlingen bevindt zich vandaag in de Me-
chelsevest, tussen het hoofdgebouw en gebouw Walraevens. Het 
is eerder een helling die eerder naar de busherstelplaats leidt dan 
naar de speelplaats.

Het is aangewezen open ruimte te voorzien, ter hoogte van de 
huidige entree, die niet tot de speelplaats behoort, maar een toe-
gangsplein vormt waar de leerlingenstromen worden gescheiden 
en een lief kan staan wachten.

ZICHTEN en RELATIES

Het zicht vanaf de entree in de Mechelsevest wordt geopend naar 
Leuven toe. Vanuit het schoolgebouw kijkt men eveneens uit over 
de indrukwekkende skyline van de binnenstad. De positie van 
het gebouw maakt bovendien een visuele relatie tussen de beide 
speelplaatsen mogelijk.
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ORIENTATIE SITE

De orthogonale inrichting van de terreinen wordt gevolgd zodat de 
kavels kunnen doorlopen tot tegen het gebouw en ongedefinieerde 
restruimtes tussen gebouw en akkers/velden worden vermeden.

PROGRAMMA

Binnen deze randvoorwaarden zijn de afmetingen van de sporhal 
en het grote volume aan klaslokalen bepalend voor exacte inplating 
van het nieuwe gebouw.



LANDSCHAPSONTWERP

Dankzij de precieze plaatsing van het nieuwe schoolgebouw binnen 
de vooropgestelde perceelsgrenzen ontstaan zijruimtes in de vorm van 
driehoeken. In deze zones kan het ondersteunend programma van de 
school worden ondergebracht in een set van bijzondere ruimtes. 

Helling en fietsenstalling:
Het hoogteverschil tussen de Mechelsevest en de speelplaats van de 
tweede en de derde graad kan in één van de ruimtes tussen gebouw 
en perceel op een elegante en toegankelijke manier worden uitgewerkt. 
Omdat de speelplaats van het nieuwe eerstegraadsgebouw zich iets 
boven straatniveau bevindt, vormt een helling, in de driehoek langs de 
Mechelsevest, de toegang tot de nieuwe speelplaats en het eerste-
graadsschoolgebouw.

Onder deze helling bevindt zich de nieuwe fietsenstalling. Ze helt mee 
naar de speelplaats van de 2e en 3e graad toe en sluit er rechtsreeks 
op aan. Nadat de fiets is geparkeerd, wordt via de helling of de luie 
trap, de speelplaats van zowel eerste als tweede en derde graad on-
middellijk bereikt. 

Busherstelplaats:
Om de campus van een volwaardige toegang te voorzien, opteren we 
om de huidige busherstelplaats te verplaatsen. Voor de nieuwe bus-
plaats hebben we twee (begrootte) scenario’s voorzien. Een nieuwe 
herstelplaats kan worden voorzien in de driehoekige zone ter hoogte 
van het gebouw CV-Sanitair. De oppervlakte is voldoende en er is 
rechtstreekse aansluiting naar de straat en de wegen op de site.
Het lijkt ons evenwel opportuun om de herstelplaats in te planten ter 
hoogte van de busparking in het noorden van de site, gezien de nabij-
heid van de bussen en de eenvoudige toegang vanaf de velden.
Indien dit mogelijk is worden in deze zone bomen aangeplant die het 
groen van de site zichtbaar maken in de Mechelsevest.

Aansluiting velden:
Ter hoogte van het huidige dierenpark en de verrolbare serres worden 
de randen van het veld rechtgetrokken tot tegen het gebouw. Er ont-
staat een meer bruikbare akker of een experimenteerveld dat recht-
streeks wordt betrokken op de praktijklokalen van de eerstegraad.
Deze zone eveneens kan eventueel worden benut als Beoveld voor het 
opwekken van energie uit de grond.

Dierenpark:
Het dierenpark wordt opnieuw ingeplant ter hoogte van de toegang tot 
de praktijklokalen vqn de eerstegraad. De dieren worden kunnen vanuit 
de klas rechtstreeks als studieobject worden overschouwd. 

Bomen:
We stellen voor om langs beide korte zijden van het gebouw bomen te 
planten, die samen met de bomen langs de Mechelsevest, de speel-
plaats van de eerstegraad met een groenscherm omsluiten.

terreinsnede | 1: 500 | WIJNPERS
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3
ARCHITECTUUR

Het nieuwe gebouw presenteert zich op een directe en open manier aan de Me-
chelse vest, en maakt maximaal gebruik van het hoogteverschil van de campus en 
het fantastische zicht op Leuven. Het eerstegraadsgebouw toont zich als een speel-
plaats met een raam op de stad.
 
Onder de speelplaats zit de sportzaal verborgen, zo georiënteerd dat ze maximaal 
van noorderlicht kan genieten en afzonderlijk, via de zone van de hoofdingang door 
de 2de en 3de graads leerlingen kan worden benaderd. Doordat de sporthal een 
klein beetje  naar boven is geduwd, maakt ze een klein podium voor de eerste-
graadsstudenten, een belvedere van waaruit ze stad en hogere-graadsleerlingen 
van op afstand kunnen gadeslaan. 

Vanuit de speelplaats komen de leerlingen de school in het midden binnen.
Het trappenhuis leidt naar boven voor de theorie lokalen, of naar beneden voor 
sportzaal en praktijklokalen.

Het schoolgebouw zelf is een robuust gebouw met doordachte sequentie van klaslo-
kalen met zicht op de Leuvense skyline.  Door de lokalen in nevenschikking te plaat-
sen  ontstaat een bandbreedte waarin soms grotere klaslokalen, time-out lokalen 
en activiteitenlokalen gecombineerd worden met zichten op de speelplaats en in de 
sporthal.
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speelplaats  890 m2

overdekte speelplaats 139  m2
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polyvalente zaal / foyer 205  m2

leraarskamer      15  m2 
traphal   14  m2 plan + 2.00 | 1: 200 | WIJNPERS
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INTELLIGENTE SNEDE

Centraal in de snede bevindt zich de entree tot het schoolgebouw. Vanaf 
hier zijn alle verdiepingen bereikbaar met een continue steektrap. Door de 
entree twee meter hoger dan het maaiveld in te plannen kunnen alle klas-
senniveaus genieten van de ochtendzon uit het oosten en valt er natuurlijk 
noorderlicht en getemperd westerlicht binnen in de sporthal. De klasloka-
len kijken uit over de tuin en de stad, terwijl ze door de gang en trappen 
worden gescheiden van de speelplaats.

De speelplaats, eveneens boven het maaiveld relateert zich door het 
hoogteverschil meer tot het groen van de Mechelse Vest dan tot de straat.

Snede door klaslokalen en sporthal | 1: 200 | WIJNPERS
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lokaal groepswerken 20  m2

time-out lokaal      10  m2 
sanitair   6  m2 
zithoek   209  m2

9 lokaal kuispersoneel  9  m2
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kleedkamers vaklokalen 43  m2

time-out lokaal      11  m2 
sanitair   6  m2 
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SPORTHAL 
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sporthal   920 m2

nis voorbereiding 1  22  m2

nis voorbereiding 2  13 m2
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opbergruimte turntoestellen 1 28  m2

opbergruimte turntoestellen 2 46 m2

sanitair   15  m2

kleedruimte met douches 14  m2 
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kleedruimte leerkracht 3  m2

technische ruimte  118  m2

plan - 7.18 | 1: 200 | WIJNPERS

8

1

2 3 4

5 6

7

9

10

9 9

8 8 8 8 8





720 720 720 720 720 720

4320

2.00

13.22

1.12

-2.00

-7.18

Snede door trappenhal | 1: 200 | WIJNPERS



720 720 720 720 720 720

4320

2.00

13.22

6.20

9.26

-1.06

-4.12

-7.18

Snede door trappenhal | 1: 200 | WIJNPERS
1 
2
3
4

vaklokaal kunsten
kokaal groepswerk
time-out lokaal
vaklokaal muziek

5
6
7
8

9
10
11
12

lokaal kuispersoneel
polyvalente zaal / foyer
leraarskamer
secretariaat

kleedkamers vaklokalen
time-out lokaal
algemeen lokaal standaard+ CVO
lokaal personeel CVO

1

4

6 7 8

9

11

13

12

14 15

10

2 3

5

13
14
15

nis voorbereiding 3
nis voorbereiding 2
nis voorbereiding 1



Cursisten CVO:
De cursisten van het CVO gebruiken dezelfde toegang als de leerlin-
gen van de tweede en derde graad om hun lokalen te bereiken. Deze 
toegang bevindt zich dan ook in de nabijheid van de inkom  voor het 
CVO in het hoofdgebouw.
Ze nemen echter slechts eenmaal een trap naar beneden om uit de 
komen op de verdieping CVO.

Mindervaliden / personeel:
Er is een lift voorzien die rechtstreeks bereikbaar is vanaf de speel-
plaats van de eerste graad, evenals vanaf de toegang voor CVO en 
tweede en derdegraadsleerlingen. Geblesseerde of mindervalide 
leerlingen en cursisten of personeel hebben op die manier makkelijk 
toegang tot alle verdiepingen. Door middel van een sleutelcontact kan 
de lift worden in-en uitgeschakeld zodat er geen misbruik mogelijk is.

PARCOURS

Het eerstegraadsgebouw organiseert op een eenvoudige manier ver-
schillende gebruikersstromen. De toegang en circulatie voor leerlingen 
eerstegraad, tweede- en derdegraad, cursisten van het CVO, leer-
krachten en eventuele externe gebruikers van de sporthal wordt op een 
compacte en leesbare manier geregisseerd.

Het beperkt en overzichtelijk aantal toegangen en trappen maakt ver-
schillende parcours doorheen het gebouw mogelijk, toegespitst op de 
verschillende gebruikers. Ze staan bovendien in voor de brandveilig-
heid en evacuatie van het gehele gebouw. De centrale opzet van het 
gebouw beperkt de circulatielijnen:  het gebouw wordt immers vanuit 
het midden benaderd.

We onderscheiden uit de opdrachtomschrijving volgende mogelijke 
gebruiken, waarvan er ongetwijfeld varianten mogelijk zijn.

Leerlingen eerstegraad:
De leerlingen van de eerstegraad verzamelen op de speelplaats en be-
reiken, via de overdekte speelplaats en de foyer, de centrale steektrap.
Vanaf deze trap zijn alle verdiepingen rechtstreeks bereikbaar. De 
leerlingen gaan naar boven voor de theorie- en kunstvakken, of naar 
beneden voor de vaklokalen en de sporthal. 
Onderweg naar de sporthal passeren ze langs een toegang tot het 
niveau voor het CVO, eenvoudig bereikbaar en op termijn kunnen deze 
klaslokalen mee worden opgenomen in de eerstegraad.
Vanaf het niveau van de praktijklokalen is er via de kleedkamer een 
rechtstreekse toegang naar de tuinen voorzien.

Personeel eerstegraad:
De leerkrachten van de eerstegraad nemen ofwel dezelfde steektrap 
als de leerlingen, ofwel de tweede steektrap die loopt vanaf de polyva-
lente zaal (met leraarskamer) tot het hoogste theorieniveau. Deze trap 
is in principe enkel bij nood toegankelijk voor de studenten, hoewel er 
kan worden overwogen om de trap bij goed weer rechtstreeks toegan-
kelijk te maken vanaf de speelplaats.

Leerlingen tweede en derde graad / gebruikers sporthal:
De leerlingen van de tweede en derde graad maken in principe enkel 
gebruik van de sporthal. Ze betreden het gebouw vanaf de eigen speel-
plaats en nemen van hieruit een rechtstreekse trap naar de sporthal.
De gang van de praktijklokalen wordt afgesloten dmv een deur zodat er 
geen interactie ontstaat tussen 1ste graad en tweede graad.

Ook externe gebruikers kunnen vanaf deze toegang de sporthal berei-
ken zonder andere ruimtes van het eerstegraadsgebouw te betreden.
Vanaf de straat wordt deze toegang bereikt via een zachte een helling. 
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OVERZICHT KLASSENORGANISATIE
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KLASSENORGANISATIE

Belvedere Walraevens heeft een massieve gebouwschil die de ver-
schillende niveaus structureel draagt. Op de verdiepingen zijn geen 
dragende binnenwanden aanwezig. De plateaus kunnen flexibel wor-
den ingericht met lichte, maar degelijke, akoestisch isolerende wanden.

Het klaslokaal vormt de belangrijkste bouwsteen van een school en 
vraagt een hoge mate van comfort om de concentratie en ontwikkeling 
van de leerlingen te bevorderen, maar ook de leerkracht te ondersteu-
nen in zijn pedagogische functie.

De klaslokalen in het nieuwe gebouw zijn iets langer dan ze breed zijn. 
In de langste zijde bevindt zich langs de tuinzijde een groot raam dat 
licht binnenbrengt en zicht biedt op de campus. De klas wordt van de 
gang gescheiden door een akoestische wand tot op 1.60 m, waarvoor 
een kastenwand wordt geplaatst. Boven de kast, boven ooghoogte, is 
er een raam naar de gang. Er valt langs beide zijden licht binnen.

De korte wanden doen dienst als platform voor informatie en dragen 
het schoolbord (smart- of klassiek).

Snede door klas gang en trappenhal | 1: 50 | WIJNPERS
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Plan van klas gang en trappenhal | 1: 50 | WIJNPERS
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RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

Het ontwerp voor Belvedere Walraevens houdt rekening met bepalin-
gen van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘gebieden voor open ruimte met 
geïntegreerde bebouwing (ORGB)’ ontwikkeld door de stad Leuven.
De nieuwbouw is gelegen in de zone B1 van het thematisch RUP 
ORGB. 

In deze zone geldt dat de bebouwingsindex maximaal 60 % mag zijn. 
Oppervlakte perceel:  2947 m2

Footprint gebouw:  1489 m2

Bebouwingsindex:  50 %

Verder wordt er bepaald dat er kan worden gebouwd tot een hoogte 
van 12 m met een extra bouwlaag van vam max 900 m2 tot een bouw-
hoogte van 16 m.

Het voorgestelde gebouw heeft een hoogte van 13,20 m tov het straat-
niveau. De hoogste verdieping heeft een oppervlak van 446 m2 en valt 
dus binnen het RUP.

Het RUP maakt bovendien gewag van een deels ondergrondse bouw-
laag aan de laagste zijde van het gebouw. Deze bouwlaag omvat de 
sporthal (die deels ondergronds is ingericht) inclusief zijn ondersteu-
nende ruimtes (kleedkamers en technieken). Gezien de noodzakelijke 
hoogte van de sporthal kan CVO De Nobel ook als deel van dit deels 
ondergrondse niveau worden beschouwd.

600 180

3270

320

2.00

-7.18

2.00

13.22

6.20

9.26

-1.06

-4.12

-7.18

-1.20

0.00

320 2170

13.20

-2.00

ARAB

De belangrijkste bepalingen van het Arab zijn reeds geïntegreerd in 
Belvedere Walraevens. 

Sanitair: Zoals bepaald in het ARAB zijn er op elke verdieping toiletten 
voorzien voor het personeel, één voor mannen en één voor vrouwen.

Trappen: het ARAB bepaalt dat elke trap die meer dan 17 treden telt 
dient te worden voorzien van een tussenbordes. Gezie de verdiepings-
hoogtes van gebouw zijn vastgesteld op 3,06 m volstaan 17 traptreden 
zonder bordes om de verdiepingen te verbinden. De trappen tussen het 
niveau van de speelplaats en de eerste theorieverdieping zijn evenwel 
voorzien van een tussenbordes omdat de verdiepingshoogte van 4,20 
m vereist dat de hoeveelheid van 17 traptreden wordt overschreden.

TOEPASSELIJKE REGLEMENTERINGEN

Bij het ontwerp van een schoolgebouw, en meer algemeen elk publiek 
gebouw, dient rekening gehouden te worden met een waaier aan rand-
voorwaarden. Het is onze overtuiging dat we vanaf de fase schetsont-
werp het gebouw aan deze randvoorwaarden en wetgevingen moeten 
toetsen en erop anticiperen om tot een voorstel te komen dat een 
integraal antwoord biedt.

Belvedere Walraevens is een robuust, duurzaam en  architecturaal 
hoogwaardig  voorstel voor het eerstegraadsgebouw. We hebben ge-
tracht de vragen, noden en ambities van de opdrachtgever te vertalen 
in gebouw dat een meerwaarde biedt voor de Wijnperscampus, zijn 
leerlingen en leerkrachten. 

De bepalingen en reglementeringen die van toepassing zijn op dit pro-
ject worden hiernaast opgelijst, samen met de antwoorden die Belve-
dere Walraevens erop biedt.
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randvoorwaarden RUP sanitair en bordessen volgens ARAB



AGION

Het is de ambitie van de school om een subsidiëringsdossier in te 
dienen bij Agion. In die zin is reeds in de opdrachtformulering rekening 
gehouden met de voorwaarden die Agion stelt voor een kwalitatief 
schoolgebouw.

De info voor ontwerpers die te vinden is op de website van Agion zijn 
dan ook integraal gevolgd bij het ontwerpen van Belvedere Walrae-
vens. 

De maximale afmetingen voor de sporthal (1200m2) worden in het 
schetsontwerp gerespecteerd. Ook de afmetingen van de klaslokalen 
volgen de opdrachtformulering en bijgevolg de financiële norm.

Bovendien is het aantal toiletten voor leerlingen (op niveau speelplaats) 
berekend volgens de vereisten die door Agion zijn vastgelegd.

TOEGANKELIJKHEID

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een geweste-
lijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid werd 
schetsmatig geïntegreerd in het voorliggende ontwerp. 

Er is rekening gehouden met de vereiste doorgangsbreedtes en door-
gangshoogtes. Er zijn sanitaire voorzieningen voorzien voor andersva-
liden.

De niveauverschillen tussen straat en speelplaatsen worden opgevan-
gen door luie hellingen die waar nodig van een tussenbordes zullen 
worden voorzien. De lift die alle verdiepingen bedient is zowel bereik-
baar vanaf het niveau van de beide speelplaatsen.

De bepalingen inzake tussenbordessen, traptredes en breedtes zijn 
integraal meegenomen in het ontwerp (cfr. ARAB)

BRANDVEILIGHEID

De bepalingen van het Koninklijk Besluit betreffende brandveiligheid in 
gebouwen werden in acht genomen tijden het ontwerp van Belvedere 
Walraevens.

De verschillende verdiepingen zijn onderling van elkaar gescheiden 
met brandwerende materialen en vormen zo afzonderlijke comparti-
menten.

Vanuit elke verdieping zijn minstens twee trappen van voldoende 
breedte te bereiken om de aanwezigen te evacueren naar het niveau 
met praktijklokalen of het niveau van de speelplaats, die telkens een 
rechtstreekse uitgang naar buiten bezitten.

De trappen bevinden zich bovendien nooit op meer dan 15 m van een 
doodlopende gang. Naar de sporthal werd een derde trap toegevoegd  
om de capaciteit ervan te verhogen tot 3pers./m2
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DUURZAAMHEID - TECHNIEKEN

In het duurzame verhaal van een schoolgebouw dient steeds het comfort en de 
beleving centraal te staan. Scholen zijn plaatsen om te leren, te kennen, te ervaren 
en te leren kennen. 
Daarom wordt de nieuwe vleugel voor de Wijnpers zoveel als mogelijk gebouwd 
met een oog op ontwikkeling én aanpassing. We verkiezen een robuust gebouw, 
dat de noden van vandaag kan invullen, en alle mogelijkheden openlaat voor wat de 
toekomst kan brengen.
Naar energieprestatie toe dient in eerste instantie het energieverlies (en dus de 
vraag) zo minimaal mogelijk gekozen worden.



TRIAS ENERGETICA:
STAP 1 : VERLAGEN VAN DE ENERGIE-
NOOD

COMPACTHEID
Het realiseren van een compact gebouw is cruciaal om de energiever-
liezen door transmissie te minimaliseren. Het ontwerp heeft momenteel 
een erg compacte vorm, die weinig tot geen ‘overtollig’ verliesoppervlak 
bezit. Het balkvorig volume van de klassen sluit helemaal aan aan de 
sportstructuur, die zelfs voor een groot gedeelte onder het maaiveld 
wordt gepositioneerd. Deze toepassing van ‘earth-sheltering’ heeft tot 
gevolg dat de sporthal heel weinig externe warmte- of koude lasten 
te verwerken krijgt, waardoor in de zaal een veel constanter tempera-
tuursregime kan worden aangehouden. 

K-PEIL
Om de ambitie van de school op energetisch vlak te verwezenlijken en 
onderstrepen kozen we er in dit project voor om de isolatiewaarde van 
de schil sterk te optimaliseren. Met het toegepaste isolatiepakket, zie 
onder, is een K-peil van ongeveer 25 te verwachten (zonder in rekening 
brengen van bouwknopen):

Oppervlakte  Isolatie   Gem. U-waarde (W/m²K)
Dak (klassen)  25 cm Minerale Wol 0,16 W/m²K
Dak (speelplaats) 15 cm PUR  0,17 W/m²K
Muren (cm)  20 cm Minerale Wol 0,20 W/m²K
Vloer en wanden op volle grond (cm) 
   8 cm PUR  0,25 W/m²K(*)
Beglazing  -   1,10 W/m²K
*Zonder correctiefactor voor contact met de grond

ORIëNTATIE
De oriëntatie van het nieuwe schoolgebouw is vanzelfsprekend erg 
geënt op de site, de zichten en de mogelijkheden van ruimtelijke posi-
tionering. In het huidige ontwerp worden de klaslokalen allemaal aan 
de oostelijke oriëntatie voorzien, waardoor zij zeker gedurende de 
voormiddag erg kunnen profiteren van een grote hoeveelheid invallend 
daglicht. Tegen de middag verdwijnt de rechtstreekse component van 
de zonnestraling, waardoor een oververhitting van de lokalen verme-
den wordt.

LUCHTDICHTHEID
De luchtdichtheid van de constructie speelt een erg grote rol in het 
energieverbruik van het gebouw. Alle geklimatiseerde lucht die door 
de schil naar buiten vloeit, wordt ook ‘vervangen’ door koude of hete 
buitenlucht, die dan weer een extra energetische inspanning vraagt. 
Om de luchtdichtheid te optimaliseren dient bijvoorbeeld aandacht 
besteed te worden aan raamaansluitingen, zowel in ontwerp als tijdens 
de uitvoering. Door middel van een luchtdichtheidsproef kan tot slot de 
luchtdichtheid van het hele gebouw bepaald worden en kunnen lekken 
opgespoord en geremedieerd worden.
 



VENTILATIEPRINCIPE, OPBOUW EN 
NATUURLIJK IDEE

De luchtkwaliteit in klaslokalen is een actueel en belangrijk aspect van 
de technische installatie. In oudere gebouwen is het duidelijke feno-
meen herkenbaar dat de CO2-concentratie in de klassen doorheen de 
dag, en zelfs al snel na bezetting tot véél te hoge waarden oploopt. De 
concentraties die gemeten worden blijken ook een duidelijke impact te 
hebben op de aandacht en prestaties van de leerlingen én leerkrach-
ten.

In dit project zal dan ook grote aandacht besteed worden aan de 
ventilatiehoeveelheden die gedurende de gebruiksuren onderhouden 
worden. Met ventilatie gaan echter steeds energieverbruiken gepaard, 
de lucht moet natuurlijk geklimatiseerd worden alvorens in de ruimte 
binnengebracht te worden. We kiezen er daarom voor om een erg 
performante energierecuperatie te voorzien waarbij een rendement van 
80% gerealiseerd kan worden.

De verdeling van de lucht gebeurt via een netwerk van verticale kokers, 
waarbij telkens afgetakt wordt via de gangen naar de klaslokalen toe. 
Kanaalwerk in de klaslokalen wordt zoveel als mogelijk vermeden. Ver-
der worden 2 afzonderlijke luchtgroepen voorzien voor de sporthal en 
het schoolgedeelte, zodat de sporthal ook buiten de werkingsuren van 
de school eenvoudig kan geklimatiseerd worden en de verbruiken bij te 
houden zijn.

NATUURLIJKE VENTILATIE
Daarnaast kiezen we in de school voor een optimale benutting van 
de natuurlijke ventilatiemogelijkheden. Door de trappenhal als 1 grote 
ruimte te concipiëren kunnen we deze zowel overdag als ’s nachts 
benutten als thermisch actief element. Het principe gaat dan als volgt 
(zoals eenvoudig voorgesteld in navolgende schetsen):

-OVERDAG-
Indien de binnentemperaturen in de west-georiënteerde trappenhal 
dreigen op te lopen, wordt de rookevacuatie opengestuurd. Hierdoor 
zal zowel aan de boven- als aan de onderzijde een opening gemaakt 
worden in de trappenhal, die dan door het schouweffect natuurlijk 
geventileerd wordt. Zo vermijden we te hoge temperaturen die anders 
klassiek kunnen voorkomen op de bovenste verdieping.

-’S NACHTS-
Hetzelfde schouweffect is bruikbaar gedurende de nachtelijke uren 
waarbij het niet alleen ter ventilatie van de hal zelf wordt benut, maar 
waarbij ook de klaslokalen op een volledig passieve wijze worden ge-
koeld. De betonnen constructie, die bewust genaakbaar wordt gelaten, 
koelt af en verwordt zo tot een thermisch opslagelement dat gedurende 
de volgende dag een aangenaam binnenklimaat garandeert.

illustratie dagventilatie trappenschijf

illustratie nachtventilatie gebouw



PRESTATIE EPB-REGELGEVING

De eerder voorgestelde technieken werden samengesteld tot een 
maatregelenpakket dat tot volgend E-peil moet kunnen leiden: 

KLASLOKAAL

In de klaslokalen zelf gaat de aandacht natuurlijk integraal uit naar het 
realiseren van een correcte leef- en leeromgeving. We verkiezen hier 
een eenvoudige techniek, radiatoren, voor de verdeling van warmte in 
het lokaal. De plaatsing hiervan wordt eenvoudig gemaakt door de aan-
wezigheid van een borstwering. Daarnaast laten de radiatoren eenvou-
dig de fijnregeling toe door de eindgebruiker.

Ook inzake verlichting is een klaslokaal zeker een goed te verzorgen 
ruimte. Hierbij gaat de eerste aandacht zeker uit naar de invallende 
hoeveelheid daglicht, waarvoor de omvang van de ramen zo optimaal 
mogelijk werd gekozen. Ook inzake kunstlicht (plaatsing en regeling) 
wordt een optimum gezocht naar verbruik en comfort toe. Enerzijds 
wordt de lichtintensiteit afgestemd op het type klaslokaal, waarbij 
bijvoorbeeld PO-lokalen een hogere lichtintensiteit vergen dan de ty-
pische vaklokalen, of waarbij lokalen met veel projectie kunnen uitge-
voerd worden met een dimming, bedienbaar van op het bureau etc.
Daarnaast zal ook op energetisch vlak gebruik gemaakt worden van 
de hoeveelheid toetredend daglicht door de plaatsing van een daglicht-
sturing op ten minste een gedeelte van de lichtarmaturen, aan de zijde 
van de ramen. Deze dimmen of schakelen de goed gekozen armaturen 
aan de hand van de intensiteit die reeds natuurlijk gerealiseerd wordt 
ter hoogte van het werkvlak. Een voorbeeld van dergelijke berekening 
wordt hieronder weergegeven.

KLIMATISATIE EN VERLICHTING

SPORTHAL

Een schoolsporthal zoals ze in Leuven zal voorzien worden, kent 
een typisch bezettingskarakter doorheen de tijd. Voor zijn klimatisatie 
heeft de sporthal nood aan een systeem dat in staat is om een hal van 
dergelijke omvang binnen geringe tijd op temperatuur te brengen en 
te houden. We verkiezen daarom voor deze ruimte een  eenvoudig 
systeem dat de verwarming via luchtspoeling realiseert. Door middel 
van luchtverhitters wordt de ruimtelucht gecirculeerd en opgewarmd. 
Hierbij wordt voldoende aandacht besteed aan de omspoeling van de 
ruimte, zodat overal een identiek klimaat wordt gerealiseerd. Anderzijds 
worden de plaatselijke debieten gecontroleerd zodat zij geenszins de 
uitoefening van sporten zoals volleybal of badminton negatief zouden 
kunnen beïnvloeden.
De functionele ruimtes die aan de sporthal gelinkt zijn en de sporthal 
zelf, worden door een eigen systeem gevoed (door condenserende 
gasketels), zodat ook de bedrijvigheid buiten de werkingsuren van de 
gehele school, onafhankelijk kan verzekerd worden. 

Naast de klimatisatie dient bij een kwalitatieve sporthal ook voldoende 
aandacht geschonken te worden aan de (kunst)verlichting. Hoewel de 
sporthal niet de stempel van topsporthal dient te dragen zal wel geko-
zen worden voor hoogperformante TL-lichtarmaturen. Daarbij wordt de 
verlichtingssterkte en uniformiteit uitgebalanceerd ter hoogte van het 
sportterrein, door de armaturen doordacht te plaatsen tegen het pla-
fond.
Door een dimstand in te voeren is het eveneens mogelijk om aan ver-
schillende behoeften te kunnen voldoen zonder overmatig energiever-
bruik. Zo kan voor een training, recreatie of schoolsportactiviteit 300 lux 
volstaan, maar kan in uitbreiding een mogelijkheid voorzien worden om 
500 lux haalbaar te maken. Deze waarde maakt het mogelijk om zelfs 
aan topsport te doen. 
Het voorbeeld hiernaast illustreert dergelijke dubbele schakeling voor 
een wedstrijdhal.

Armaturen dicht bij de 
gevel worden gedimd 
wanneer mogelijk.

De lichtverdeling over 
de ruimte dient correct 
gespreid te worden
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Maatregelenpakket: E60 

Installaties/maatregelen Voorgestelde technieken 

Doorgedreven isolatiepeil K25 (zie eerdere omschrijving) 

Opwekkingstoestel verwarming Condenserende gasketel 

(rendement 107%) 

Koelmachine Geen koelmachine voorzien.  

Ventilatie Systeem D: mechanische pulsie en 

extractie; warmterecuperatie 

eenheid met rendement tot 80%  

Verlichting T16 fluorescente lampen of 

spaarlampen mét daglichtsturing 

Warmteafgifte Radiatoren (laag regime) en 

luchtverhitter 

Luchtdichtheid 3 m³/hm² 

Zonnewering Vaste zonnewering, afhankelijk van 

de oriëntatie  

Zontoetredingsfactor van de 

beglazing 

Keuze afhankelijk van de 

oriëntatie, tussen 0,6 en 0,35 

 

 



UPGRADE KLIMATISATIECONCEPT 
NAAR WARMTEPOMPPRINCIPE

Om het gebouw energetisch volledig te optimaliseren geven we graag 
de mogelijkheid aan om gebruik te maken van een grondgekoppelde 
warmtepomp ter klimatisatie van het volledige complex. Een korte om-
schrijving:

AFGIFTESySTEEM: VLOERVERWARMING
Om het gebruik van een warmtepomp mogelijk te maken, wordt ideaal 
gebruik gemaakt van een afgiftesysteem dat door middel van erg lage 
temperatuursregimes voor de verwarming van de ruimtes kan instaan. 
Het eenvoudigst te gebruiken systeem hierbij is een vloerverwarming. 
Door middel van in de dekvloer ingestorte leidingen wordt een groot 
klimatiserend oppervlak gerealiseerd.
Het gebruik van een vloerverwarming heeft naast het energetische 
voordeel ook een comfortmatig voordeel, daar de stralingstemperatuur 
in de ruimte een stuk hoger kan gaan liggen. 

INSTALLATIE: WARMTEPOMP
Een warmtepomp maakt gebruik van lokaal aanwezige, hernieuwbare 
energiebronnen. Door middel van een compressie wordt de warmte 
uit lucht, water of bodem onttrokken en tot een bruikbaar niveau getild 
voor ruimteverwarming. Hierbij wordt een gedeelte elektriciteit gebruikt, 
dat onder ideale omstandigheden zo laag mogelijk kan worden gehou-
den (dit heet de COP of coëfficiënt of performance, die hier rond de 4 
kan worden geschat, dus 1 eenheid elektriciteit levert dan 4 eenheden 
bruikbare warmte).

PRIMAIRE BRON: DE BODEM
Als primaire bron wensen we graag te onderzoeken of de bodem in 
de buurt van de Wijnpers geschikt is voor extractie en stockage van 
warmte. Hierbij is het vooral van belang te bekijken of voldoende diep 
kan worden geboord. Om de bodem aan te spreken wordt namelijk 
gebruik gemaakt van een boorgat-energie-opslagveld. Hierbij worden 
watervoerende leidingen tot op grote diepte in de bodem bracht. Om 
een warmteoverdracht te realiseren wordt het medium gecirculeerd

Zoals op de figuur aangegeven is een bijkomend voordeel van deze 
techniek de aanwendbaarheid voor koeling in de zomer en dit zonder 
gebruik van de warmtepomp. De enige energie die er op dit moment 
gebruikt wordt is deze voor het circuleren van het water (geen com-
pressie). 

Het gebruik van de boorgaten voor zowel verwarming als koeling heeft 
tot slot een algeheel positief effect. Gedurende de winterperiode werd 
de ondergrond uitgekoeld door de extractie van energie voor verwar-
ming. In de zomer worden op die manier koudere temperaturen ver-
kregen en wordt de ondergrond langzaamaan terug opgewarmd, klaar 
voor de volgende winterperiode.

Daarnaast is in de samenhang van sporthal en schoolgedeelte een 
gelijkaardig positief effect te vinden. De sporthal zal hoofdzakelijk een 
verwarmingsvraag genereren, terwijl de klassen dusdanig geconfigu-
reerd kunnen worden dat een gedeelte van het jaar een koelvraag dient 
opgelost te worden. Op die manier kan het systeem zich ook onderling 
in balans brengen.

Het toepassen van een systeem met een warmtepomp brengt 
uiteraard een kostprijs met zich mee. De meerlost van de warmte-
pomp, inclusief vloerverwarming, ten opzichte van een installatie 
met radiatoren en een condensatieketel past op vandaag niet bin-
nen het budget van het schetsontwerp. 
Bovendien is het momenteel niet duidelijk of de ondergrond ge-
schikt is om dit systeem toepassen.

Niettemin willen wij deze optie openhouden. Indien de opdrachtge-
ver geïnteresseerd is gaan wij graag samen op zoek naar variaties 
in het architectuurontwerp die de installatie van een warmtepomp 
budgettair mogelijk zouden maken.
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ROBUUSTE DRAAGSTRUCTUUR

Belvedere Walraevens is opgetrokken uit beton en metselwerk. Ener-
zijds worden er betonnen keerwanden gestort in een open bouwput. 
Anderzijds worden op de randen van de bouwput de dragende gevels 
opgetrokken in metselwerk. 

Centraal in het gebouw zit een structurele betonnen schijf die trappen, 
wanden en kokers omvat. Tussen deze schijf en de gevel overspannen 
betonnen platen de klasverdiepingen. Er zijn geen dragende binnen-
muren nodig, wat de flexibiliteit en duurzaamheid van het gebouw ten 
goed komt.

De betonplaat ter plaatse van de klassen draagt over 2 velden, een van 
8,6 m en een van 2,6m (steunlijn tpv 4; zie schema). Door gebruik te 
maken van het  steunpuntsmoment tpv 4 kunnen we de dikte van de 
betonplaat beperken tot 25cm voor een aanzienlijke overspanning.

Voor de uitvoering maken we gebruik van breedplaatvloeren met opge-
kleefde isolatieblokken om gewicht te besparen. Deze uitvoeringswijze 
is erg goedkoop omwile van het zeer beperkte bekistingswerk en heeft 
als groot voordeel dat het beton (in de breedplaatvloer) een hogere 
treksterkte heeft wat de doorbuiging binnen de perken kan houden 
(L/500).

Een gedetailleerde studie zal uitwijzen of we de plaat nog iets verdik-
ken danwel of we meer wapening voorzien om een optimaal evenwicht 
te vinden tussen kostprijs beton en wapening.
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Proces

Het proces wordt opgedeeld volgens een heldere en strikte fasering. Bin-
nen één fase worden tussentijdse specifieke ijk- en goedkeuringsmomenten 
vastgelegd. De fasetermijnen, ijkpunten en goedkeuringsperiodes, evenals 
de timing en inhoud van overleg met externe partijen, wordt gedetailleerd 
vastgelegd bij aanvang van het proces. De geambieerde procesplanning 
wordt opgevolgd en bijgewerkt door de projectarchitect en vervolgens door 
deuitvoerend architect.

Controle

Documenten, nota’s en berekeningen van de werkgroepen, evenals tus-
sentijdse ijkingmomenten, worden gevalideerd door de opdrachtgever en 
gerapporteerd aan de projectarchitect.

Elke fase wordt afgesloten met een rapport opgesteld met grafisch mate-
riaal, oppervlaktetabellen, volume- en budgetopvolging, conceptnota en 
fasespecifieke documenten (uitgewerkt programma, bestekken, duurzaam-
heidrapporten, ...). 

Het rapport wordt onderbouwd door de geïntegreerde studies stabiliteit, 
speciale technieken, akoestiek, etc. 
Binnen een aangehouden format wordt de raming faseafhankelijk uitgewerkt 
van volume- en oppervlakteraming tot elementenraming en gedetailleerde 
raming. 

Het rapport documenteert en beargumenteert opgetreden afwijkingen t.o.v. 
de vooropgestelde ambities beschreven in de projectprocedures. Waar mo-
gelijk worden uitgewerkte varianten opgenomen.

Na afronding van elke fase wordt een formeel goedkeuringsmoment inge-
pland waarin de opdrachtgever op basis van het faserapport de ontwerpe-
volutie kan beoordelen.
Aan het einde van elke fase wordt het rapport formeel goedgekeurd. Het 
goedgekeurde faserapport vormt, samen met de projectprocedures, de ba-
sis voor de volgende fase.

TEAMFILOSOFIE

Algemeen

Het ontwerpteam vormt een multidisciplinair team werkend binnen een 
duidelijke structuur. Via een procesmatige aanpak, ondersteund door de 
brede kennis binnen het team, vertaalt een ‘projectdefinitie’ zich in de 
realisatie van een campus conform de verwachtingen van de opdracht-
gever.
De ProjectProcedures (PP), opgesteld bij aanvang van het project, struc-
tureren en organiseren gedurende het ganse proces het ontwerp, de 
teamcommunicatie, de planning en het budget.

Ontwerpteam

Het ontwerpteam is opgebouwd uit de architect, een uitvoerend archi-
tect, en studiebureaus (stabiliteit, technieken, …). De architect (het Ar-
chitectenbureau) wordt vertegenwoordigd door de projectarchitect. Voor 
specifieke expertise doen de teamleden beroep op door het ontwerp-
team aangetrokken specialisten.

Het ontwerpteam wordt gedurende de ontwerpfase gestuurd door de 
projectarchitect. De projectarchitect coördineert de ontwerpstudie en de 
studiebureaus. Binnen het ontwerpteam berust de programmatische en 
esthetische verantwoordelijkheid gedurende het ganse proces bij de ar-
chitect. De uitvoerend architect en de studiebureaus staan in voor de 
conformiteit met regelgeving, technische voorlichtingen en normen. Het 
accent verschuift tijdens het proces van de architect in ontwerpfase naar 
de uitvoerende architect in uitvoering. De uitvoerend architect is gedu-
rende het ganse traject betrokken en is verantwoordelijk voor bouwtech-
nische kwaliteit, technische coördinatie, budgetbeheersing en vanaf fase 
definitief ontwerp voor opvolging proces- en uitvoeringsplanning.

De projectarchitect fungeert als het aanspreekpunt (Single Point of Con-
tact) voor de opdrachtgever.
Gerichte projectinformatie wordt uitgewisseld tussen de verantwoordelij-
ken van de opdrachtgever en de studiebureaus en specialisten op door 
de projectarchitect en opdrachtgever aangestuurde werkvergaderingen.

Databeheer

Voor hard-copy en digitale projectinformatie wordt beroep gedaan op 
een eenduidig systeem qua documentenreferentie en lay-out evenals 
qua organisatiestructuur, bijgevolg is de werkmethodiek en communi-
catie eenduidig. De documenten zijn vlot uitwisselbaar en eenvoudig te 
traceren in het proces.





DOSSIER STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING (DO):
Inhoud:
Technische uitwerking voorontwerpplannen. De projectarchitect coör-
dineert. De architect integreert de (bouw)technische gegevens in de 
grafische documenten. 
De architect organiseerd en voert het overleg met de desbetreffende 
instanaties voor de opmaak van het aanvraagdossier stedenbouwkun-
dige vergunnig.
Acties:

Uitwerken van aanvraagdossier stedenbouwkundige vergun-•	

ning
Vastleggen dimensies structuur•	

Omzetten comforteisen naar effectieve technische installaties•	

…, in overeenstemming met de ProjectProcedures•	

Termijn: 3 maanden, indiening dossier ter geodekeuring nd + RC: no-
vember 2011
 
Resultaat:

Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief programma met •	

integratie van structuur, technische installaties, akoestische ei-
sen,  bouwtechnische eisen, …
Volledig dossier aanvraag stedenbouwkundige vergunning•	

Opbouw van de verschillende bouwelementen (incl. afwerking-•	

materialen)
Afwerkstaat•	

Conceptnota en afmeting structuur•	

Conceptnota technische installaties•	

…, in overeenstemming met de ProjectProcedures•	

Termijn goedkeuring:  1 maand, indiening aanvraag vergunning: eind 
december 2011 (cfr opgegeven planning)

VOORONTWERP:
Inhoud:
Het definitief programma wordt conceptueel uitgewerkt tot een ontwerp, 
waarbij de conceptstudies van de studie- en adviesbureaus in rekening 
worden gebracht. 
Het ontwerp wordt uitgewerkt door de architect, geadviseerd door stu-
diebureaus. De projectarchitect stuurt de fase. 

Acties:
Conceptstudies ifv juiste correcte ruimtelijke planindeling•	

Ruimtelijk en planmatig ontwerpstudie•	

…, in overeenstemming met de ProjectProcedures•	

Termijn:  3 maanden, indienen eind juni (cfr opgegeven planning)

Resultaat:
Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief programma •	

…, in overeenstemming met de ProjectProcedures•	

Termijn goedkeuring:  2 maanden, indiening voorontwerp: eind juni (cfr 
opgegeven planning)

PROCESOPBOUW

Hieronder worden de verschillende fases van het ontwerp- en bouwpro-
ces weergegeven, inclusief termijnen, inhoud en resultaat.

OPSTELLEN PROJECTPROCEDURES:
Inhoud:
Het ontwerpteam doorgrondt samen met een kernteam van de op-
drachtgever de vooropgestelde ambities, het programma van het 
gebouw en het weerhouden concept, met het opstellen van de Project-
Procedures (PP) tot doel.
Het effectieve voorontwerpplan wordt uitgewerkt adhv. de in de PP 
gemaakte afspraken
Acties:

Teamleden en externe actoren verfijnen het bouwprogramma•	

Vastleggen comforteisen•	

Aanstellen van aanspreekpunten en verantwoordelijken voor de •	

betrokken actoren (intern en extern)
Afstemmen procesplanning, ijkingmomenten, termijnen nazicht, •	

….
Nazicht coherentie bouwbudget en raming open oproep•	

Termijn:  1 maand, maart 2011. Termijn maakt deel uit van de in de 
planning opgegeven 4 maanden voor voorontwerp

Resultaat:
Document = ProjectProcedures (PP):

Definitief programma•	

Comforteisen•	

Projectgerichte communicatieschema’s•	

Procesplanning met aanduiding ijking- en goedkeuringsmomen-•	

ten
Protocol m.b.t. meetcodes, netto- en bruto oppervlaktes, …•	

Te volgen richtlijnen, verschillend van wettelijke voorschriften•	

Vooropgestelde inhoud  (fase-)rapporten•	

Opvolgingsmethodiek voor wijzigingen tijdens het proces•	

Budgetgerelateerde indicatoren i.f.v. opvolging (zie document •	

kostenbeheersing)

Termijn goedkeuring:  5 werkdagen



FASE UITVOERING:

Inhoud:
Na aanbesteding en gunning der werken, wordt de effectieve uitvoering 
gestart . De supervisie van de werken berust bij de uitvoerend archi-
tect. Per discipline worden de werken opgevolgd door een projectme-
dewerkers van de respectievelijke studiebureaus. De architect volgt de 
architecturale kwaliteit strikt op.   

Acties:
Technische opvolging bouwwerken•	

Opvolging uitvoeringsplanning•	

Bewaken en sturen uitvoeringsbudget•	

…, in overeenstemming met de ProjectProcedures•	

Termijn:  12 maanden + 1 maand verletdagen en oplevering (cfr opge-
geven planning)

UITVOERINGSONTWERP (UO)- AANBESTEDINGSDOSSIER:
Inhoud:
Door actieve participatie van de verschillende studiebureaus en specia-
listen, wordt de informatie technisch, gedetailleerd en breed. De uitvoe-
rend architect neemt actief deel aan de studies. De input en terugkop-
peling van en met de verantwoordelijke van de opdrachtgever wordt 
essentieel. De projectarchitect organiseert en stuurt de werkgroepver-
gaderingen.
De plannen en nota’s worden omgezet in een gedetailleerd bouwdos-
sier.
Per discipline werken de lokale discipline een hoogwaardig bouwdos-
siers uit. De architect verfijnt het ontwerp op detailniveau, de uitvoerend 
architect verzorgt het uitvoeringsdossier. De projectarchitect bewaakt 
de architecturale kwaliteit, de uitvoerend architect de technische cohe-
rentie.  

Acties:
Bepalen afwerkingmaterialen•	

Integratie technische uitwerking in grafische documenten •	

Vastleggen van wand- en vloerpakketten, incl. afwerking•	

Gedetailleerde technische uitwerking•	

Detailontwerp bouwkundige aansluitingen•	

Opstellen uitvoeringsplannen•	

Doorgedreven detailcoördinatie van de verschillende deelstu-•	

dies
Ontwerp op detailniveau•	

…, in overeenstemming met de ProjectProcedures•	

Termijn:  4 maanden, gelijklopend met opmaak dossier stedenbouw-
kundige vergunning. Indiening ter goedkeuring nd + RC: eind december 
2011

Resultaat:
Aanbestedingsdossier •	

Termijn goedkeuring:  2 maanden (cfr opgegeven planning)




