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BORREPARK

De volledige studieopdracht voor de bouw van 8 kleuterklassen, binnen- en buitenspeelruimte voor de 
speelpleinwerking en multifunctionele ruimtes voor de buurt en verenigingen te Dilbeek.
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Voor u ligt ons voorstel BORREPARK, de 
combinatie van een kleuterschool, lokalen 
voor speelpleinwerking, en lokalen gericht 
op buurtwerking, op de site Begijnenborre. 
De bundel toont de krijtlijnen van een 
ontwerp. Die krijtlijnen zijn getoetst en wel 
afgewogen, maar hebben toch de intentie 
pas tot volwaardig ontwerp te komen 
in nauw overleg met de opdrachtgever. 
Ontwerpen is in het algemeen een 
evenwichtsoefening, en in dit project, met 
zijn vele gebruikers, in het bijzonder. We 
willen benadrukken dat net in samenspraak 
het juiste evenwicht zal worden bereikt. 

De site Begijnenborre bevindt zich op een 
sleutelplek rond Dilbeek, in een kralenketting 
van groene ruimtes die uniek is in de 
brusselse rand. De grote ruimte heeft de 
ambitie om zowel school, speelpleinwerking 
én een centrum voor de Dilbeekse 
gemeenschap te worden. Deze hoge ambitie 
eist een doorgedreven en consequente 
visie over alle schaalniveaus: die van het 
landschap, over de architectuurvisie tot het 
kleinste detailniveau van de inrichting van 
een klaslokaal.

Het project BORREPARK bundelt al deze 
schaalniveaus. Het project creëert door 

middel van een eenvoudige geste een 
geborgen en stimulerende omgeving voor 
de kleuters en kinderen die de voornaamste, 
dagelijkse gebruikers vormen, terwijl het 
tegelijkertijd het terrein openstelt naar de 
buurt, als een buurtpark, maar ook als een 
parel aan de kralenketting van beboste 
gebieden rond Dilbeek.

Het architectuurniveau ondersteunt deze 
werking. Het model van een vierkantshoeve, 
met grotere en kleinere ruimtes en 
verschillende ingangen rond een centrale 
koer, wordt met het aflopende landschap 
geconfronteerd. Hierdoor ontstaat een 
boeiende, en stimulerende sequentie 
van ruimtes, die volledig gericht is op 
meervoudig gebruik. Een intelligent ontwerp 
van de klasmodule, die zich openstelt 
naar zowel het externe als het ‘omsloten’ 
landschap, ondersteunt deze flexibiliteit 
verder.

BORREPARK biedt als een geheel van 
ingrepen een krachtig en doordacht 
antwoord op de ambities en vragen die 
verwoord werden in de projectdefinitie, en 
op de bijzondere potenties die de opdracht 
en de site ons geven.

Ellsworth Kelly
Untiteld (Purple), 1988

VierkantshoeveEugène Beaudouin et Marcel Lods. 
l’École en plein air de Suresnes, 1935

BORREPARK
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Borrepark: een schakel tussen landschap en buurt

Het ambitieniveau voor het project ligt hoog. 
Om die ambitie waar te maken is een breed 
kader noodzakelijk. Een masterplan voor 
de gehele ruimte vormt daarbij de nieuwe 
context of ruimtelijke drager. Het schept een 
kader waarbinnen richtlijnen en intenties naar 
voor komen die een globale ruimtelijke 
samenhang garanderen en tegelijkertijd een 
coherente lay-out trachten te genereren.

Een park, het BORREPARK, realiseert de 
verbinding tussen landschap, site én 
programma, tussen de bewoners en de site 
én tussen alle ruimtelijke en functionele groene 
elementen van Dilbeek. Het park biedt ruimte 
voor de school, de speelpleinwerking en 
de Dilbeekse gemeenschap in een groene 
wijkcampus. Het park als bron van centraliteit.

Het transparant houden van het park vergt het 
leggen van verbindingen. Het BORREPARK dient 
een onderdeel van de bebouwde omgeving te 
worden. Door een samenhangend netwerk van 
lijnen ontstaat een dooradering van verschillende 
werelden; het landschap, de buurt en het 
park. 

Bronnen langs heuvelrug

Het reliëf van de site, een natuurlijke glooiing van meer dan 
10 meter langs een OW-georiënteerde heuvelrug, vormt een 
verticale dimensie en onderscheidt de overgang tussen droge, 
hoger gelegen bosvegetaties en de lager gelegen vochtige 
valleigebieden, de overgang wordt gekenmerkt door een groot 
aantal bronnen. De naam Begijnenborre verwijst dan ook naar 
‘borre’ of ‘bron’.

Schakel in een parelketting van bosgebieden

De site vormt een belangrijke schakel in een serie groene 
ruimtes die van Dilbeek centrum richting westen lopen. 
Bossnippers en valleicorridors delen het landschap op in 
coulissen en pakken de uitdijende stad in. Trage ecologisch-
recreatieve verbindingen verknopen het dorpscentrum, 
Wolfsputten, Ketelheide, Kluisbos, BORREPARK en 
Begijnenborrebos. Het park speelt een belangrijke functionele-
ruimtelijke rol als een unieke zichtbare groene instapplek, 
één van de weinige grote, nog open percelen langs de 
Bodegemstraat.

Inschakeling in recreatienetwerk

De site bevindt zich op een kruispunt van trage, recreatieve 
routes, die de bossnippers verbinden. Het is aangewezen om dit 
padennetwerk te versterken en de site zo te verknopen.

Bronnen langs heuvelrug Schakel in een parelketting van bosgebieden Inschakeling in recreatienetwerk 

BORREPARK is als collectieve ruimte uiterst geschikt om identiteit 
te ontwikkelen. De groene wijkcampus is meer dan een soort 
niemandsland; het maakt aanspraak op een eigen karakter. Het park 
heeft zo een uitgesproken decor. 

Een bomenstructuur, verwijzend naar de typerende hellingsbossen 
in Dilbeek, pakt de ruimte in. De structuur, vormgegeven door de 
bestaande bomenommegang en een nieuwe bomennevel tot aan 
de Bodegemstraat, is de functionele drager, de grote lijn waarlangs 
de ruimtelijke invulling en verbeelding plaatsheeft en de meest 
constante factor in het park. Binnen dit kader vindt een invulling van 
activiteiten plaats die in de tijd variabel is. In de tweede plaats 
is de bomenstructuur de beelddrager van het park met ruimte voor 
poëtische kwaliteiten. Het park hoort tot de verbeelding te spreken, de 
fantasie te prikkelen. 
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Een geborgen, ‘open’ ruimte

Het ontwerp onderzoekt hoe een landschappelijke, 
speelse vrijetijdslandschap georganiseerd 
kan worden en door welke mechanismen het 
bewerkstelligt wordt. Het project probeert een 
kindvriendelijke ruimte te creëren waar plaats is 
voor ongedwongen ontmoetingen en ontspanning 
die het leven omkaderen. 

De site wordt heden ook ‘oneigenlijk’ gebruikt 
door de buurt. Het terrein is altijd open, en vormt 
een ontmoetingsplek voor plaatselijke jeugd. Het 
ontwerp wenst deze gebruiken te bestendigen, 
door een deel van het terrein werkelijk open te 
stellen naar de buurt. Hiervoor wordt het sterke 
talud aan de straat afgebouwd, en wordt hier 
een werkelijk publiek, niet omheind gebied 
ingericht.

Verder kan de site in verschillende delen worden, 
gecompartimenteerd en afgesloten naargelang 
de behoefte van de gebruikers in een school-, 
speelplein- en gemeenschapsruimte. Het gebouw 
zelf en diens omsloten buitenruimte is uiteraard 
afsluitbaar. Verder is er in samenspraak met 
de opdrachtgever een minimale of maximale 
beveiligde afgrenzing te overwegen die toelaat 
dat buurtbewoners deels de ruimte kunnen toe-
eigenen.

Project in een typerende topografie

School

Bomenrij en grasveld
Afvlakking talud aan 

straatzijde
Parking/K&R-zone

Gebouw en omsloten 
buitenruimte

Buitenspeelruimte

Zonering: gradaties van 
openheid

Publiek terrein

Bomenrij

Een dubbel adres

Borrepark: een school, een plein, een tuin, een park

Een lichte 
bomenstructuur

De topografie typeert de locatie en geeft 
haar authenticiteit.

De positie van het gebouw is ingepland op de 
steilere overgang van het terrein. Het articuleert 
de topografie en verleent identiteit aan het 
park-landschap. De topografie wordt de structuur 
van het park. De topografie is in het ontwerp 
het landschappelijk instrument die het 
functioneren van de ruimte organiseert. 

Door het gebouw verder achterop de site te 
situeren, brengt het de gebruiker dieper in het 
landschap. Het project heroriënteert de site 
naar de achtergelegen wijk.

Het reliëf wordt afgestemd in functie van 
toegankelijkheid en programma en laat binnen de 
ruimte van het park verschillende activiteiten toe. 
Hoogtelijnen zijn dan de grammatica van de ruimte 
die proportie en hiërarchie vastleggen. Het park 
ligt hoger én lager dan het gebouw.

Onder een lichte bomenstructuur naar de wolken 
staren

Een lichte bomenstructuur fungeert als groene 
voorzetwand en brengt landschappelijke geleding; een 
sequentiële opbouw vergroot immers de nieuwsgierigheid. 
Een onregelmatige bomenstelsel -Prunus avium ‘Plena’, 
Carpinus betulus ‘Fastigiata’, Acer campestre (12m) 
en Ulmus ‘Clusius’- bereikt een middelhoge grootte op 
kindermaat. Aan de bestaande bomeninfrastructuur wordt 
nauwelijks geraakt. 

De plek biedt ruimte voor een evenement, voor recreëren, 
niets doen, de natuur proeven en aanschouwen, in het gras 
naar de wolken staren. Het grastapijt wordt uitgebouwd 
tot een recreatieve groene ruimte met verzorgde 
speeleilanden als ontmoetingsplekken voor jongeren om te 
skaten, te basketten of te spelen voor de allerkleinsten.

Een wadi onderaan de helling accentueert de topografie. 
Uitgangspunt van de wadi  is zoveel mogelijk hemelwater 
te bergen in het plangebied. Een lichte glooiing 
houdt het water vast en draagt bij tot de sfeer en de 
landschappelijke speelse identiteit van het park. Een 
riolering is enkel noodzakelijk voor het grijs water

Wegen en paden: een dubbel adres

Het adres speelt een belangrijke rol. Het eigenlijke 
adres ligt centraal in het BORREPARK, aan het 
gebouw. De mentale én ruimtelijke binding tussen 
adres en straat wordt gevormd door de groene 
ruimte. Het gebouw is te bereiken via een lange 
oprijlaan die uitmondt op een centraal portaal (in 
halfverharding) ingericht als K&R-zone. 
  
Het adres wordt hier ontdubbeld: terwijl 
een loper de kleuters en bezoekers uitnodigt om 
de school  te benaderen, vervolgt de oprijlaan in 
een enkel spoor het traject naar het lager gelegen 
tweede adres richting buurtvoorzieningen (sporthal/
polyvalente ruimte). 

Het wandeltracé legt twee extra verbindingen 
dwars over het terrein, en sluit verder aan op de 
naastgelegen woonwijk.
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Schaal 1/1000

Legende

1. Publieke speelterreinen
2. Paden voor trage recreatie
3. Oprijlaan
4. Grasveld binnen bomenrij
5. Parking / Kiss&Ride
6. Fietsenstalling
7. Inkom school
8. Inkom buurtgerichte functies
9. Omsloten speelplaats
10. ‘Tuin’-speelplaats
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Een open kader naar de seizoenen, naar de wijk

VIERKANTSHOEVE

Model voor het plan is de vierkantshoeve, 
een set aan bijzondere kleuterklassen rond 
een centrale plaats, de voornaamste speel- en 
recreatieplaats. Door dit model te confronteren 
met de aflopende topografie van het terrein, kan 
ook de sporthal worden geïntegreerd, zonder 
dat dit het uitgesproken horizontale silhouet 
van het gebouw aanpast. De ruimtes van de 
‘vierkantshoeve’ maken een stimulerende cluster 
op schaal van de kleuter, waar de klassen met hun 
voorruimte een circulaire rondgang maken, 
en een mooie overzichtelijke plek met zicht op het 
landschap. De klassen zijn allen uniek, door hun 
verschillende vormen en de combinatie met de 
voorruimte.

De klassen kunnen zich door middel van de 
tussenliggende gang openstellen naar de centrale 
binnenplaats, en zo hun gebruik kunnen laten 
mee-evolueren volgens de seizoenen.

Het hoogteverschil laat ook toe om de sporthal 
en refter — twee ruimtes die zich samen of 
afzonderlijk lenen voor een polyvalent gebruik als 
evenementenruimte, een ander zicht te geven, 
één dat gericht is naar de wijk die het Borrepark 
omkadert. 

Een aparte toegang, die zich bevindt in de sokkel 
van het complex, zorgt voor een overzichtelijke en 
eenvoudige stratificatie. een gedeeld gebouw 
op een publieke sokkel. 

Ingangen

1. Ingang school of speelpleinwerking

Ingang direct verbonden met de K&R-zone/parking 
voor een eenovudige drop-off van de kinderen.

2. Ingang sporthal en evenementenruimte

In de sokkel aparte ingang voor de buurtgerichte 
functies van BORREPARK. Deze ingang is 
bereikbaar via een pad vanaf de K&R-zone

Gebruik volgens de seizoenen

A. Lente:
In de lente wordt de onverwarmde gangruimte 
gebruikt. De ruimte is aangenaam warm door 
zonnewinsten, de lessen kunnen buiten de klassen 
verderlopen in directe relatie met de speelplaats.

B. Zomer:
De lokalen worden volledig opengesteld naar de 
centrale binnentuin. Activiteiten lopen door tussen 
binnen en buiten.

C. Winter:
In de wintersituatie worden de lokalen als 
klassieke klaslokalen gebruikt. De verwarmde 
vloer en de warme houtmaterialen zorgen voor een 
geborgen en veilig gevoel, de grote glaspartijen 
bieden zicht over speelplaats en landschap.

Buitenruimtes

I. Speelplaats
De open speelplaats wordt omsloten door de 
klaslokalen en vormt een veilige, geborgen 
speelruimte voor de kleuters.

II. Belvedere
Het belvedere vormt een overdekte speelplaats 
met een uitzicht over het landschap. Ze grenst aan 
een buitenberging voor speelgoed en fietsjes.

III. Speel’tuin’
De speeltuin bevindt zich midden in het groen, op 
de site. Ze is verbonden met de speelplaats via 
een brede trap.

Polyvalente ruimtes

X. Polyvalente zaal 1 (refter)
De schoolrefter is zo ingericht dat hij 
bruikbaar is voor kleinschalige evenementen 
(communiefeesten, wijkvergaderingen, etc). 
De noordgerichte glaspartijen bieden een wijds 
uitzicht over de wijk.

Y. Polyvalente zaal 2 (sporthal)
De ‘sporthal’ van de school zien we in de 
eerste plaats als een grote, polyvalente hal. 
Slimme opbergruimte maakt dat de hal kan 
woden omgevormd van een ruimte voor 
kleuteractiviteiten, naar een volwaardige 
(volleybal)sporthal, of een ruimte voor grotere 
evenementen. De solide sokkel maakt dat de 
ruimte ook bruikbaar is voor meer luidruchtige 
evenementen.
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We hebben een grote interesse in het ontwikkelen 
van een architectuur die tegelijkertijd specifiek 
is en toch verschillende gebruiken toelaat. 
Dit project is daarvan een perfect voorbeeld. 
BORREPARK is tegelijk school, als 
centrum voor speelpleinwerking, als 
gemeenschapscentrum. 

De eisen van speelpleinwerking en de 
kleuterschool lijken grotendeels samen te 
vallen, en hun gebruik in de tijd is quasi volledig 
zonder overlap. De lokalen hebben daardoor elk 
minstens een dubbel gebruik. De Dilbeekse 
gemeenschap kan gebruik maken van de grotere 
lokalen: de refter en de sporthal. Deze zien we elk 
als een afzonderlijke en afzonderlijk bruikbare 
polyvalente ruimtes, elk uitgerust met keuken, 
sanitair, stockage en bar. 

De kleuters blijven de hoofdgebruikers van 
het complex. Daarom hebben we gezocht naar een 
architectuur die is uitgemeten op een dagdagelijks 
gebruik voor kleuteronderwijs, maar in haar 
rigide structuur een flexibiliteit inbouwt, 
die makkelijk toelaat in de andere seizoenen 
anders te worden ingezet. 

Door een set aan klassen te maken van 
gelijkaardige oppervlakte maar met andere 
proportie geven we elk van de lokalen karakter, 
door telkens een voorruimte te voorzien een 
maximum van flexibiliteit. De klaslokalen zijn 
integraal bruikbaar door de Speelpleinwerking. 
Grote bergingen laten toe het kleutermateriaal 
op te bergen tijdens de vakanties. De 
klasruimtes kunnen geschakeld worden, en zijn 
door de gangruimte verbonden tot een lange, 
doorlopende speelruimte, in directe relatie tot 
de binnenkoer.

Door de voorruimtes te schakelen, creëren 
we een maximale bruikbaarheid, als een 
verbijzonderde gangruimte. Door de sequentie 
van die ruimtes in een kring te plaatsen ontstaat 
er overzicht. Door elk van de ruimtes van een 
grote berging te voorzien: flexibiliteit. Door 
de sporthal en refter op gelijkaardige manier te 
integreren, en uit te rusten: meerbruikbaarheid. 
Door de hoeken als bijzondere open en semi 
open ruimtes te voorzien, laten we het landschap 
integraal onderdeel zijn van het schoolgebeuren. 
Door de openingen, zowel in de horizontale 
school als in de sokkel te verbijzonderen, geven 
we ankerpunten voor de verschillende 
seizoenen, de verschillende gebruiken. 

Een thuis voor vele gebruikers
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Legende

1. Klaslokaal (tussen 60 en 70   
  m2)

2. Berging / mogelijke   
  slaapruimte

3. Sanitair kleuters
4. Sanitair volwassenen
5. Bureel directie en    

  administratie
6. Lerarenlokaal
7. Kopieerlokaal
8. Stock Papier
9. Kitchenette
10. Refterruimte (Opvang   

  speelpleinwerking)

11. Keuken
12. Stock keuken
13. EHBO-ruimte
14. Sporthal
15. Opslagruimte groot materiaal
16. Kleedkamer
17. Kantoor of verkleedruimte   

  (SPP)
18. Bar 
19. Stock bar
20. Gang/Binnenspeelplaats
21. Overdekte speelplaats
22. Buitenberging
23. Speelplaats
24. Technische ruimte
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1.       Ingang
2.       Klassen
3.       Berging
4.       Sanitair kleuters
5.       Bureel directie en administratie
6.       Lerarenlokaal
7.       Copy room
8.       Stock
9.       Kitchenette
10. Refterruimte
11. Keuken
12. Stock keuken
13. EHBO-ruimte
14. Sporthal
15. Kleedkamer kleuters
16. Binnenspeelplaats (hall)
17. Overdekte speelplaats
18. Speelplaats
19. 'Tuin'-speelplaats 
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1.       Ingang
2.       Speellokalen
3.       Opslagruimte groot materiaal
4.       Sanitair kleuters
5.       Bureau hoofdanimatoren
6.       Animatorenlokaal 
9.       Ruimte 'opvang' (polyvalent)
10. Keuken
11. Stock keuken
12. EHBO-ruimte
13. Polyvalent ruimte (sporthal)
14. Kleedkamer kleuters
15. Binnen speelplats (hall)
16. Overdekte speelplaats
17. Speelplaats
18. 'Tuin'-speelplaats
19. Stock buiten
20. Verkleedruimte
21. Stock reservemateriaal 
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Een thuis voor vele gebruikers
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1.       Ingang
2.       Speellokalen
3.       Opslagruimte groot materiaal
4.       Sanitair kleuters
5.       Bureau hoofdanimatoren
6.       Animatorenlokaal 
9.       Ruimte 'opvang' (polyvalent)
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13. Polyvalent ruimte (sporthal)
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18. 'Tuin'-speelplaats
19. Stock buiten
20. Verkleedruimte
21. Stock reservemateriaal 
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Als wijkcampus van de Sint-Alenaschool biedt het gebouw 
plaats aan 200 kleuters in 8 klaslokalen. 
Vanuit de inkomzone, die grenst aan het secretariaat en de 
lerarenkamer, hebben zowel ouders als leerkrachten een 
perfect overzicht naar alle klaslokalen toe.

De sporthal, met zijn maat van een officieel 
volleybalterrein, is uitgerust met kleedkamers voor 
volwassenen, en is dus bruikbaar en verhuurbaar 
voor sportverenigingen. 

Ze is ontsloten via een aparte ingang wat gebruik 
‘s avonds toelaat zonder de school te moeten 
betreden.

Kleuterschool: Sporthal:

De klaslokalen, waarvan de inhoud werd weggeborgen 
in de ruimte bergingen, zijn bruikbaar als ‘speellokalen’ 
voor de speelpleinwerking. 

De refter dient als centrale opvangruimte, maar is 
polyvalent bruikbaar. De grote sporthal is een tweede 
polyvalente zaal, geschikt voor sport, maar ook grote 
spelen.

Langs alle zijden is het landschap van BORREPARK 
zichtbaar en ontsloten.

De twee polyvalente zalen zijn beide, apart of 
tesamen, bruikbaar als ruimtes voor de gemeenschap: 
communiefeesten, buurtvergaderingen, fuiven, ..., 
kunnen georganiseerd worden in deze ruimtes met elk 
een specifiek karakter. 

Beiden zijn uitgerust met een keuken. De sportzaal is 
wegens zijn massieve sokkel uit beton ook geschikt 
voor luidruchtige evenementen.

Speelpleinwerking Gemeenschapscentrum



11



12

800

1415 m2

340 m2

1360 m2

De Borretuin in het Borrepark
(een schakeling van buitenruimtes)
BORRETUIN, intiem en open

De BORRETUIN, de sequentie aan buitenruimtes van de 
kleuterschool/speelpleinwerking, maakt integraal deel uit 
van het BORREPARK. Tuin en park zijn één. Terwijl het 
BORREPARK zich als een robuuste omgeving aandient, 
wordt de BORRETUIN tot in het detail uitgewerkt. 

De BORRETUIN is open en gesloten, intiem en 
overvloedig, hoog en laag. De BORRETUIN is een 
plaats waar leerlingen en leerkrachten kunnen dromen, 
spelen, sporten, wandelen, discussiëren, planten, rusten en 
zich vooral amuseren.

BORRETUIN, een sequentie van buitenruimtes

De speelplaats van het BORRE-gebouw is een 
aaneenschakeling van buitenruimtes die de kinderleefwereld 
in sequensen verschaalt op de maat van haar gebruikers: 
een gecompartimenteerde rondgang – extensies van 
de klaslokalen -, een open speelplaats, een overdekt 
belvédère als balkon op het landschap, en een tuin om in 
te ravotten. 

De school organiseert een ruime speelplaats; een centrale, 
elementaire open ruimte omgeven door de geschakelde 
klassen rondom rond. Terwijl de monumentale opening 
van de speelplaats het wolkendek kadreert, richt de koer 
zich via de belvédère op de buitenwereld. De bélvèdere 
doorprikt het gebouw in een uitnodigende gebaar richting 
het landschap van bossen en hellingen. Het is een mentale 
en visuele relatie tussen de plek en de buitenwereld. 

Een brede trap daalt — langs de sporthal — geleidelijk af 
naar de tuin, een stimulerende groene omheinde omgeving. 
De tuin maakt een ‘vrije’ ontmoeting met het micro-
landschap mogelijk.

BORRE-TUIN, materialiteit volgt beleving

De speelplaats is een open vloer bestemd voor 
meervoudig gebruik; deels een rubberen verharding, 
deels een hoogwaardige kleurasfalt als ondergrond.

Een lijnenspel op de speelplaats bestaat uit zachte 
curves, kleine en grote cirkels. Uitgefreesde rondingen van 
verschillende groottes cirkelen als groene eilanden in de 
ruimte en maken via hoogstammige bomen contact met 
de directe omgeving. Gegroepeerde zitelementen zweven er 
in de ‘kosmos’ rond.

De inrichting faciliteert een stimulerende omgeving 
voor onderlinge uitwisseling. Dit vraagt aandacht voor 
de zachte kwaliteiten van de ruimte die de gevoelens van 
empathie, gemeenschappelijkheid, maar ook van veiligheid 
en overzichtelijkheid kunnen versterken.

1. Open speelplaats 710 m2
2.  Rondgang 340 m2
3.  Belvedere 176 m2
4. Tuin  360 m2

A. Verwarmde binnenruimte
B.  Niet-verwarmde binnenruimte (tussenklimaat)
C.  Buitenruimte

4 buitenruimtes3 Klimaten

A
B

C
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Het klaslokaal als bouwsteen 
van de school
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De basis van het ontwerp voor Borrepark is dat 
van een klaslokaal. De klaslokalen zijn telkens 
anders, door hun specifieke oriëntatie, hun 
variërende vorm en de combinatie met de 
voorruimte. Ze hebben echter een gezamenlijke 
basisstructuur die hen elk dezelfde mogelijkheden 
biedt. Dit ‘typelokaal’ combineert de specifieke 
eisen voor een dagelijks gebruik door kleuters 
met een maximale flexibiliteit en inzetbaarheid 
voor andere gebruiken, voornamelijk die van 
speelruimte voor speeltuinwerking.

De gangruimte voor het klaslokaal is tegelijkertijd 
inkom- en gebruiksruimte, een welkomssalon 
voor het kind. Een kleine bank en kapstokken zijn 
geïntegreerd in de gevel naar de gang toe. De 
ruime klaslokalen zelf laten een inrichting volgens 
het hoekprincipe toe. Elk lokaal beschikt over 
een grote bergruimte langs één wand, die een 
combinatie bevat van kasten, grotere bergplaats, 
een gootsteen op maat van de leerkracht, en 
toiletten en wastafeltjes op maat van de kinderen. 
Een dubbele deur naar het volgende lokaal laat 
toe dat 1 leerkracht beide lokalen overziet, en 
eventueel gezamenlijke activiteiten organiseert. 
Een lang doorlopend tablet aan het raam 
biedt een combinatie van bergruimte en zitplek 
voor de kleuters, met een inspirerend zicht op het 
landschap.

Op dagen waarop het weer dit toelaat, kan het 
lokaal door middel van grote schuifdeuren 
worden opengesteld naar — in eerste instantie 
— de gang, waar een tussenklimaat heerst. Een 
wand in eenvoudige beglaasde vouwpanelen laat 
toe deze gang op zijn beurt naar de speelplaats 
te openen. Op die manier is de relatie met de 
buitenruimte volledig vrij en moduleerbaar, en 
laten we het gebruik ervan over aan de inspiratie 
van de leerkrachten.
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Legende

1. Speelplaats
2. Vouwpanelen
3. Voorruimte
4. Kapstok en zitbank
5. Klaslokaaltussen 60 en 70 m2
6. Kastruimte
7. Bergruimte met doorgang
8. Gootsteen leerkracht
9. Sanitair kleuters met wastafels
10. Raamtablet met geïntegreerde  

  wastafels
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Zicht in één van de klasjes naar de multifunctionele opberg- en kastenwand, en rechts het raamtablet. Zicht op de ‘leswand’ van één van de klasjes, met vooraan voorleeshoek.

Zicht in de speelgang, met rechts bank en kapstokken, tussen klasje en speelplaats Zicht naar de gang en klas vanop de speelplaats
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Een duurzame structuur met warme materialiteit

De borreschool is een duurzaam schoolgebouw, opgebouwd uit 
een innovatief bouwmateriaal: gelamelleerde houten wanden 
platen. Dit materiaal combineert een lage ecologische voetafdruk en 
een hoge isolerende factor. Tegelijk zijn ze een interessant materiaal 
in het kleuteronderwijs door de warmte die ze uitstralen. De manier 
waarop het bouwsysteem wordt geprefabriceerd en geassembleerd 
— als een blokkendoos — laat ook toe bijzondere openingen in 
de school te integreren, op maat van kleuter en leerling. Het creëert 
referentiepunten, het maakt de plek bijzonder, zonder barokke 
toevoegingen. De school wordt op een publieke sokkel geplaatst, 
die gelijk staat met de entree te midden van het terrein en een 
specifieke gevel voor de gedeelde gemeenschapshal creëert.

De onderdelen van het gebouw

De nieuwe school bestaat uit een sokkel in beton met daarop 
een volledig houten gebouw. De sokkel is een algemene 
funderingsplaat en een beperkte kelder die zich ingraaft in het 
oplopende talud. Nader onderzoek van de grondsamenstelling aan de 
hand van een sonderingsverslag moet duidelijkheid brengen over de 
concrete haalbaarheid van dit funderingstype: de fundering op een 
algemene plaat. We verwachten hier geen complicaties gezien de 
beperkte lasten en de toch grote stijfheid van de bovenbouw. De hele 
onderbouw, de funderingsplaat, de kelder en de keermuren, worden 
voorzien in voldoende dik ter plaatste gestort beton, in functie van de 
waterdichtheid.

De constructie van de klassen, aangezet op de betonnen sokkel,  zijn 
gemaakt uit CLT-panelen. Deze houten platen zijn samengesteld uit 
verschillende kleine planken kruislings verlijmd tot zeer performante 
panelen. Indien gewenst kunnen deze  panelen rechtstreeks in 
het zicht blijven: ruwbouw is afbouw. Dit materiaal wordt 
op verschillende manieren toegepast. Dragende schijven, de 
scheidingswanden tussen de klassen, steeds dwars op de perimeter, 
vormen de dragende basis van de constructie. Dwars hierop, boven 
de beglaasde klasgevels worden de CLT platen ingezet als balk. Ze 
vormen overspanningen van 7,6m tot 23,6m. Afhankelijk van deze 
lengte worden een aantal tussen steunpunten voorzien, telkens 
geïntegreerd in het schrijnwerk. Tot slot worden de CLT-panelen 
ook als plaat voor de structurele afdekking boven het gelijkvloers 
gebruikt. De draagrichting van de panelen wordt zo geschikt dat de 
dikte van de panelen zo minimaal mogelijk blijft. Doorlopende 
(hyperstatische) platen over de scheidingswanden heen en 
enkelveldse platen ter plekke van de smallere rondgang.

Bovendaks worden 2 ‘glulam’-liggers toegevoegd. ‘Glulam’ duidt op 
een fabricatie proces dat gelijkaardig is aan dat van CLT, maar waarbij 
de planken allemaal in dezelfde richting georiënteerd worden. De 
eerste ligger ‘onder’steunt de grote overspanning boven de turnzaal 
en de uitkraging aan de bellevedère. De tweede ‘Glulam’ balk draagt 
de dakplaat van de (noordelijke) hoekklas, zodat de gevels verder 
gevrijwaard worden van structuur.

CLT-panelen en liggers worden voorbereid in de werkplaats, en 
beperken zo de bouwtijd van het project.
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SUBSTRAAT 8CM
AVOORS GRAS

FILTERLAAG - 
NOPPENBAAN 4CM
VOCHTREGULERENDE MAT - 
WORTELWERENDE LAAG - 
PIR ISOLATIE 15CM
DAMPSCHERM -
GELAMELEERDE LIGGER (CLT) 20CM

FUNDERINGS BETONPLAAT 200MM
DAMPSCHERM -
VLOERISOLATIE 100MM
VLOERVERWARMING - 
AFWERKING POLYBETON 100MM

AFWERKING HOUT 2CM
SPOUW -

PUR ISOLATIE 10CM
DAMPSCHERM -

SCHRINJWERK HOUT -
SCHUIFPANEEL -

GELAMELEERDE LIGGER (CLT) 15CM

GELAMELLEERDE LIGGER (GLULAM) 100X40CM

40 15

Glulam-liggers

CLT-panelen

Glulam-liggers
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De technische uitrusting dient een groot comfort te 
bieden aan de gebruikers, en tegelijkertijd heeft het een 
grotere verantwoordelijkheid: een gebouw te maken 
dat duurzaam omspringt met zijn energie.

Het comfort wordt in het gebouw gewaarborgd door 
vloerverwarming- en koeling. De vloer vormt het 
voornaamste contactoppervlak voor de kleuters. In de 
winter zal deze aangenaam warm voelen, in de zomer 
verkoelend fris. Deze manier van verwarmen en koelen 
werkt bovendien goed samen met een energievriendelijk 
circuit op lage temperatuur.

Slanke technieken

Duurzaamheid betekent in de eerste plaats dat we slim 
moeten ontwerpen. Slim in de Nederlandse versie als 
intelligent, pienter en complexloos. In de Engelse versie 
van het woord betekent slim: slank. Het gebouw, de schil 
en de techniek resulteren in een slanke duurzaamheid. 
Éénvoud zonder complexe vormentaal of technieken. Het 
project geeft in de eerste plaats aan de huisvesting van 
onderwijs en een duurzame integratie in de omgeving. 
Kwaliteit door licht zicht en comfort.  Een gebouw 
leunt zo dicht mogelijk aan bij het comfort naarmate het 
zich aanpast of eerder past naar oriëntatie en opbouw van 
de eigen schil.

De gevelontwikkeling wordt duurzaam geoptimaliseerd 
in functie van daglicht, het zomercomfort en 
het wintercomfort. Dit naargelang de oriëntatie van 
de gevels en hun ramen, passieve zonnewarmte in de 
ruimtes en in de niet-verwarmde ‘wintertuin’-gang. De 
verhouding van doorschijnende en niet doorschijnende 
geveldelen wordt geoptimaliseerd. 

Slanke technieken dienen de architectuur en het gebouw 
als huisvesting in haar duurzaamheid te ondersteunen en 
te versterken.  Onderstaand worden gebouwinstallaties 
voorgesteld die hun toepassing vinden in het project. Deze 
benaderingen of denkpistes zijn verder te onderzoeken in 
een proces van ontwerpen.

De lokalen zullen individueel gebruikt worden in een 
parkvorm. Bovendien zullen we de netto erergiebehoefte 
van deze lokalen dusdanig klein zijn dat we met de 
benodigde primaire lucht de ruimtes ook kunnen 
verwarmen. We wensen de ruimtes zeer goed te ventileren 
IDA2, minstens 36 m³/h per persoon en een ventilatievoud 
van N=5. Elke klas of per twee gekoppeld wordt uitgerust 
met een individuele luchtgroep met geïntegreerde 
warmtepomp/ deze warmtepomp kan een lucht/lucht 
zijn of een grond/lucht. Dit naargelang de mogelijkheden 
technisch en financieel. 

Deze installatie heeft heel veel voordelen. Er kan per 

ruimte, met elk hun eigen bezetting en hun eigen oriëntatie, 
verwarmd, geventileerd en verkoeld worden. Van zodra 
het weer het toelaat of de omstandigheden kunnen de 
ramen worden geopend en zal het systeem stilvallen. 
Geen energie verloren. Geen centrale stookplaats met 
veel leidingen warmteverliezen, enkel één unit per ruimte 
die alles regelt: goede hygiënische omstandigheden, 
snelle reactietijd, freecooling, snelle omschakeling van 
onbezet /bezet, zonnelasten, kunnen worden ondervangen.  
Bovendien is de primaire energie van dit systeem 
elektriciteit die we wensen op te wekken op het dak met 
fotovoltaische panelen.  Op die manier maken we een 
installatie die energieneutraal zou kunnen werken.

De verlichting zal zoveel als mogelijk vervangen worden 
door het daglicht maximaal te benutten met behoud van 
het zichtcomfort. De afweging tussen daglichttoetreding 
en zonnelast wordt in het gevelconcept geoptimaliseerd 
opdat het zomercomfort ten allen tijde kan gegarandeerd 
worden. De verlichting wordt ontworpen in een 
afwezigheidsdetectie, kleine schakelkringen en in een LED 
verlichtingsconcept.

Waterhuishouding

Het schone regenwater, hemelwater moeten we 
bovengronds houden als een aanwinst voor een stedelijk 
gebied.  De inzet van de waterhuishouding van ons project 
is het vertragen van de afvoer van het regenwater door het 
zo lang mogelijk vast te houden of direct te infiltreren, met 
als einddoel het benaderen van een zo natuurlijk mogelijke 
waterbalans.  Regenwater in eerste instantie vasthouden 
en herbruiken is nog beter dan bufferen of vertraagd 
afvoeren aangezien dit ook drinkwater bespaart. Deze 
principes willen we op een logsiche manier na elkaar 
toepassen.  

We houden volgende principes aan :
Door middel het enorme groendak en waterdoorlatende 
verhardingen verkrijgen we een waterbalans met veel 
verdamping door de beplanting, veel vertraagde afvoer 
via ondiep grondwater in het groen, en tenslotte weinig 
afstroming via het oppervlak. De afvloeiingscoefficient van 
de daken worden tot een minimum gebracht.

Nadien: opslag van het doorgestoomde regenwater van de 
groendaken in opslagcapaciteit die gebruikt kan worden 
voor herbruik : de besproeing van de (dak)tuinen, 
onderhoud groenvoorzieningen en met een filterinstallatie 
voor herbuik voor de spoeling van toiletten;
Het nog doorgestroomde water kan in een 
regenwaterbuffering doorvloeien. Deze buffering kan 
gerealiseerd worden in een open waterbassin, een wadi, 
die een buffervolume heeft door het niveauverschil van de 
inlaat en de omgeving. Deze zone kan in zomerperiodes 

ook droog komen te staan. Het water kan rechstreeks via 
een grindkoffer infitreren of met een drainagebuis worden 
uitgerust.

Om de infiltratiecapaciteit nog te vergroten, kan men een 
drainageleiding aanbrengen in het ondergrondse filterbed, 
grindkoffer. Op deze manier bekom je een ondiepe 
infiltratiekom die ondergronds gedraineerd wordt. Het 
drainagewater leiden we af naar een gracht.  Het filterbed 
bestaat uit een drainagebuis, omhuld met grove kiezel en 
een geotextiel. Of ze bestaat uit geprefabriceerde blokken 
met een groot poriënvolume. 

Het reduceren van het verharde oppervlak heeft naast de 
bufferende werking en de aanvulling van het grondwater 
nog een aantal andere voordelen. De omgeving geniet van 
een levendiger vormgeving, en wordt het microklimaat 
verbeterd door verdamping en doordat planten stofdeeltjes 
uit de lucht filtreren. Het microklimaat is ook beter voor 
het bodemleven. Er ontstaan leefgebieden voor planten en 
dieren, zowel aan het oppervlak als in de bodem.

WoonKlas   – Ventilatie Unit
Verwarmen
(Ver)Koelen
Ventileren

Natural
Ventilatie

Winter GardenVloerverwarming 
en Koeling

Geothermal

Return

Duurzame en comfortabele technieken, gericht op energie-neutraliteit

Vloerverwarming en -koeling Groendak met Noors gras
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