
NIEUWBOUW CAMPUS DE WIJNPERS LEUVEN    OO2003A





INTRO

Het voorliggend document is het resultaat van een intensieve zoektocht naar de 
juiste antwoorden op zowel de context, de randvoorwaarden van de school, en de 
integratie van de nieuwbouw in het masterplan. 
Het ontwerp is een duidelijke vertaling van de vele voorwaarden gesteld in de 
projectdefinitie en de wensen en eisen geformuleerd door de opdrachtgever.  
Dit ontwerp is het begin van een interactief proces voor zowel de bouwheer, 
ontwerper, overheden en diverse betrokkenen. Samen vormt dit de basis voor een 
kwalitatief en waardevolle toevoeging aan het patrimonium op de campus.

CONTEXT

De campus ligt aan binnenzijde van de ring, begrensd door de oude stadsomwalling 
op de Mechelsevest. 
Campus De Wijnpers is gelegen op één van de Oost-West heuvelruggen rond 
Leuven. Op deze heuvelrug liggen langs beide zijden van de Ring een aantal 
grotere domeinen : Gasthuisberg, Lemmensinstituut, De Wijnpers, Keizersberg. 
De unieke eigenschap van De Wijnpers is dat het deel uitmaakt van het grote 
‘openruimte’-gebied (te midden van een verstedelijkt landschap) dat de zones 
binnen en zone buiten de Ring aan elkaar linkt.
De campus ligt op een scharnierplek tussen het stedelijk gebied Leuven en het 
openruimtegebied rond Leuven (Kareelveld-Mollekesberg).

INTRO
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Het nieuwe eerstegraadsgebouw met sporthal is een ontwerpopdracht dat uitspraak 
doet op allerlei vlakken en schaalniveaus. 

OP SCHAAL VAN CAMPUS : 

De structuur op schaal van de campus wordt opnieuw bedacht :
De exacte plaatsing en organisatie van de school herdefinieert de structuur van de 
campus. De toegangen tot de gebouwen bepalen de positionering van het ontwerp. 

Eén centrale toegang wordt gemaakt tussen het hoofdgebouw en de nieuwbouw. 
Deze toegang is enkel voor voetgangers. Aan de andere zijde van de nieuwbouw 
wordt 2e toegang gemaakt, die vooral voor de fietsers wordt gereserveerd. 

Deze twee assen tussen de diverse schoolgebouwen leiden tot een nieuw niveau dat 
structuur biedt aan de hele campus. Deze nieuwe structuur is de ‘Belvedère’, het 
verbindingsvlak tussen alle gebouwen op de campus. Deze ruimte biedt eveneens 
zicht op het magistrale landschap. Campus en stad liggen aan de voeten. 
Vóór de Belvedère wordt de eerste ‘parterre’ heraangelegd, met plaats voor 
dierenpark, gewassen, en plaats voor bouwen in open lucht. School en landschap 
schuiven in elkaar. 

OP SCHAAL VAN DE SCHOOL :

Een ontwerp voor een school is heel specifiek naar ontwerp en inhoud. 
De nieuwbouw voor de Wijnpers is voor een zeer specifieke groep leerlingen 
: jongeren van 12-14 jaar met grote nood aan identiteit én bescherming, aan 
structuur en leefbare omgeving : 
Hoe wordt dergelijke school georganiseerd ?

Deze school plaatsen in een omgeving zoals de Wijnpers vraagt om een duidelijke 
setting in het landschap : 
Hoe reageert het gebouw op het voorliggend landschap ?

Het ontwerp voor het nieuwe gebouw is één duidelijk antwoord op beide vragen : 

Het ontwerp voorziet in een unieke leer-en leefplek voor de leerlingen, met plaats 
voor leerling als individu én als gemeenschapswezen, op iedere verdieping.  Het 
gebouw voorziet daarnaast in een ‘cocon’, een geborgen leefwereld, met diverse 
plekken en sferen.  

Het gebouw stelt een duidelijk gebaar naar het landschap. Het gebouw trekt zich 
maximaal terug om het landschap helemaal te integreren in het gebouw. De open 
ruimtes (speelplaats, foyer, dak sporthal …) van de school maken integraal deel uit 
van het landschap. 

Het gebouw zoekt naar de hoogst toelaatbare hoogte, waardoor een ongerept 
zicht op de campus en de omgeving geboden wordt. Als een ‘periscoop’ focust het 
gebouw op het verzicht. 
De hoogte van het gebouw schermt eveneens maximaal het geluid van de drukke 
ring af naar de open ruimtes en de klassen. 

ALS LAATSTE:

Op schaal van de campus speelt het gebouw een ‘intermediaire’ rol : : de 
vormgeving van het nieuwe gebouw zorgt enerzijds voor een kop naar de omgeving 
voor de hele campus, anderzijds voor het openhouden van mogelijkheden voor 
het vervolledigen van de ‘nieuwe’ campus naar het oosten toe (op plaats van 
cv/sanitair kan in (nabije) toekomst een nieuw gebouw komen, dat zich meer 
integreert in geheel).

ONTWERP
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TOEGANGEN BASIS VS BOVENBOUW

Het gebouw bezorgt de campus een nieuwe identiteit. Een ‘eigen’ school wordt 
gegeven aan de leerlingen. Het gebouw werkt als een baken naar de omgeving. 
Zowel naar de omgeving van de vesten en de ring als naar het landschap, toont 
het gebouw zich uitdrukkelijk. Ook de pluraliteit in onderwijs die zo eigen is aan de 
Wijnpers, wordt gereflecteerd in de gevel. 

Het gebouw fungeert daarnaast als drager van een duidelijke organisatie en 
structuur voor de gebruikers. 
Het klassengebouw is een horizontale stapeling van functies. De zonering wordt 
horizontaal georganiseerd : alle standaardklassen zitten op niveau +2, alle 
vaklokalen (behalve deze die rechtstreeks met buiten gelinkt zijn) op niveau +3.
De klassen voor CVO op +1 (dicht bij foyer en aparte toegang). Dit alles zorgt voor 
een duidelijke en leesbare structuur. De leerlingen krijgen een duidelijk overzicht 
aangeboden van hoe de school werkt. 
De klassen zelf zijn voldoende groot, en laten vele mogelijkheden van indeling 
toe. Er is gezien dat vanuit de circulatiegangen geen verstoring van de klassen 
voorkomt. Vanuit de klassen zelf is verzicht mogelijk. In de glasgevel is mogelijkheid 
om onderste deel translucent te maken.  
De circulatie naar de klassen gebeurt via een open ruimte (deel van de foyer) die 
overgaat in een verticale strook van 2.50m breed waar zicht wordt geboden naar 
de bomen langs de vesten en naar de ring. 
Deze zone fungeert als ideale buffer ten opzichte van de drukke Leuvense ring. De 
actie in de gevel zorgt voor een aangenaam beeld naar de straat. 
Het klassengebouw is gebaseerd op een strikt grid, wat zorgt voor een efficiënt 
bouwbaar geheel. Dit grid zorgt eveneens voor een grote aanpasbaarheid in tijd. 
Klassen kunnen samengevoegd worden, veranderd van vorm, etc … 

Vóór het klassengebouw liggen sporthal en speelplaats. Dak van sporthal en 
speelplaats zijn de verderzetting van het landschap in het gebouw. Verschillend 
in materialisering en gebruik, zorgen ze voor verschillende sferen binnen het 
gebouw. Op deze plekken ontmoeten leerlingen onderling, en de leerkrachten. 
Speelplaats en foyer lopen in elkaar over. Dit zorgt voor vele mogelijkheden. De 
foyer is deels afsluitbaar, voor extra activiteiten. In de foyer is duidelijke centrale 
plaats voor het secretariaat, met open zicht op alle mensen die binnenkomen. Een 
tweede toegang tot de school is mogelijk vanaf straatzijde. Deze toegang is meer 
gezien als toegang voor extern gebruikers, en voor mindervaliden. De lift kan op 
dit niveau worden gebruikt naar alle verdiepingen (klassen, sporthal)

Naast de speelplaats bestaat het ‘voorplein’  van de school uit een groendak, 
het dak van de sporthal. Deze groene ruimte, vanaf niveau +1 toegankelijk, 
is de buitenruimte voor de CVO, maar kan evengoed worden toegepast door 
buitenschoolse activiteiten (Provincie, bedrijven, …)

Het grondniveau, circa 3m onder straatniveau en opengaand naar landschap, 
is een aparte ‘wereld’ met verzameling van functies : sporthal, fietsenstalling, 
utilitaire functies, vaklokalen die rechtstreeks met buiten gelinkt worden.
Dit niveau staat in directe verbinding met de ‘belvédère’ die zorgt voor toegang 
voor alle leerlingen van de campus. Deze ‘belvédère’ verdeelt en verbindt alle 
functies op de campus. 
Daar is dan ook de aparte toegang tot sporthal gelegen, met nevenfuncties als 
kleedkamers, berging, … De sporthal is (samen met de fietsenstalling) de enige 
functie in het programma dat door de hele school dient te worden gebruikt. 
De sporthal heeft zijn eigen plek, met eigen identiteit en privacy. Er wordt perfecte 
toegankelijkheid gegeven, aan iedere gebruiker. Er is heel bewust gezorgd om de 
sporthal niet té diep in te graven in de grond. Zo wordt de kostprijs voor grote mate 
gedrukt. Ook op deze manier wordt de gronddruk niet te groot op de zijwanden. 

Twee vaklokalen staan in rechtstreeks contact met de tuin. Op de best mogelijke 
plek, afgezonderd én met zicht op hun werkdomein. 

De fietsenstalling is aan de zijkant van gebouw gelegen, met afsplitsing tussen 1e 
en 2e graads-leerlingen. 

GEBOUW
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GARAGE

Garage voor onderhoud blokkeert momenteel de toegang tot campus en tot 
de verschillende scholen. De positie dient herbekeken te worden. Er is geen 

functionele link tussen de school en de garage.
De garage is op schaal van masterplan ingetekend op de volgens het ontwerpteam 
ideale plaats. Er kan idealiter gezien worden om een apart garagevolume in te 
passen bij de parking van de bussen (1). Deze kleine nieuwbouw kan samen 

met de inpassing van de hoogspanningscabine worden uitgevoerd.  
Indien gewenst, kan evenwel, met kleine aanpassingen aan het ontwerp, 
ruimte in het grondniveau worden vrijgemaakt. (2) beide voorstellen zitten 

steeds in het budget verwerkt. 

1

2

MATERIALEN

Het nieuwe schoolgebouw wordt intensief gebruikt. Er is nood aan robuuste 
materialen. Evenzeer dient het gebouw een uitstraling te geven aan zijn gebruikers. 
Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen die vooral in hun natuurlijke 
vorm worden toegepast. Voor de buitenschil wordt architectonisch beton 
voorgesteld. Dit bezorgt het geheel een stoere identiteit. De solide uitdrukking 
wordt gecontrasteerd met grote glazen vlakken die twee functies dienen : langs 
zijde van de circulatiegangen geeft het uitdrukking aan de dynamiek van de school 
naar zijn omgeving. De gevel wordt een schouwspel van trappen, groene ruimtes, 
klassen, leerlingen, etc …  Aan de andere zijde worden de klassen voorzien van 
glas, met translucent onderpaneel en transparant bovenpaneel. Zo kan in alle rust 
geconcentreerd worden, en als het kan, genoten van het zicht op het landschap. 
In het gebouw zelf wordt gekozen voor zachte materialen en kleuren, wat zorgt 
voor een afwisselend patroon en voor aangenaam leer/leefmilieu. 
Materialen zijn gekozen oa. van hun moduleerbaarheid en hun mogelijkheden tot 
prefabricatie. Dit zorgt voor een efficiënt bouwproces, wat in geval van scholen 
heel noodzakelijk is. 



DUURZAAMHEID

Tijdens het ontwerpproces is het concept regelmatig getoetst aan door onszelf 
bepaalde criteria. Duurzaamheid was daarbij cruciaal. Het begrip ‘duurzaamheid’ is 
zeer breed en wordt vaak te pas en te onpas aangewend als modewoord zonder er 
een concrete en betekenisvolle invulling aan te geven. 
Vooreerst werd het principe van de trias energetica gebruikt. Dit principe is de rode 
draad doorheen het proces.

In onze visie wordt de driehoek uitgebreid door het gebouw zeer flexibel en modulair 
te maken. Deze vorm van duurzaamheid wordt vaak vergeten, maar is op langere 
termijn zeer belangrijk. Het hergebruiken of herdefiniëren van een gebouw zonder 
drastische ingrepen bespaart niet alleen tijd en geld, maar ook energie en materialen.

De eerste stap naar meer duurzaamheid is het beperken van de energievraag. 
Dit wordt gerealiseerd door het gebouw goed te isoleren, compact te bouwen, de 
oriëntatie te optimaliseren en zonnewinsten te maximaliseren. 
De compactheid van het gebouw is de verhouding tussen het volume van het gebouw 
en het verliesoppervlak. Het is duidelijk dat hoe hoger deze waarde ligt, hoe meer 
volume
wordt omhuld met een kleinere verliesoppervlakte, wat wenselijk is. 
De werkelijke leefruimtes (klassen) van het schoolgebouw hebben een zuid-oriëntatie. 
Hierdoor zullen de zonnewinsten worden gemaximaliseerd en zorgt het zelfregelend 
effect van de zonnewering voor een vermindering van het energiegebruik.
Het ingraven van een deel van de sporthal heeft eveneens een gunstig effect op de 
isolatie van het gebouw en de stabilisatie van het binnenklimaat. Hierdoor wordt 
het ontbreken van zonnewinsten in de sporthal deels gecompenseerd en zal de 
totale energievraag lager liggen dan wanneer deze op klassieke manier wordt 
geconcipieerd. 

De tweede stap is het implementeren van duurzame energie. Dit gebeurt in dit 
project op verschillende manieren. Vooreerst willen wij stellen dat het implementeren 
van duurzame energie niet gewoon een investeringskwestie is waardoor het E-peil 
daalt en er schijnbaar een groen karakter wordt gegeven aan het gebouw. In ons 
ontwerp hebben wij de haalbaarheid onderzocht van verschillende technologieën en 
streven we naar een maximale efficiëntie en rendement van de investeringen. Zo 
werd duidelijk dat het plaatsen van fotovoltaïsche panelen, hoewel
financieel interessant, energetisch weinig toegevoegde waarde biedt aan de school. 
De productie van fotovoltaïsche panelen vergt behoorlijk veel energie, en daarnaast 
wijzen studies ook uit dat deze manier van energieproductie het efficiëntst is als de 
elektriciteit ook in situ wordt gebruikt.

1 2
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1.   BEPERK DE ENERGIEVRAAG
2.   GEBRUIK DUURZAME ENERGIE
3.   INDIEN NODIG, GEBRUIK
      FOSSIELE BRANDSTOFFEN ZO
      EFFICIENT EN SCHOON MOGELIJK

TRIAS ENERGETICA

Een school heeft echter een tijdschema dat niet toelaat om de panelen optimaal te 
benutten waardoor veel van de gegenereerde elektriciteit op het net zou moeten 
worden verkocht, wat met veel verliezen gepaard gaat. Ook zonnecollectoren om in 
de productie van sanitair warm water te voorzien bleken na onderzoek niet efficiënt. 
Omdat het te verwachten verbruik van sanitair warm water relatief laag is en niet 
constant, zou de installatie zeer klein worden en weinig bijdragen aan de reductie 
van de energievraag in verhouding tot de investering. De installatie die voorzien is 
in ons concept kan wel eenvoudig voorzien worden van zonnecollectoren, mocht 
bijvoorbeeld de bezetting en het gebruik van het gebouw veranderen.
Als verwarmingstechniek opteren wij voor een warmtepomp die primair gekoppeld 
wordt met de grond. Dit biedt verschillende voordelen, maar de twee belangrijkste 
die we hier willen aanhalen waren doorslaggevend bij het bepalen van onze keuze. 
Ten eerste biedt dit de mogelijkheid om passief te koelen. Dit bespaart veel energie 
en draagt bij tot het welbehagen in het
gebouw. Daarnaast is het rendement van de warmtepomp in verwarmingsmode
veel hoger dan dat van de klassieke technologieën op de markt. Wel merken wij 
op dat er testen dienen te gebeuren op de ondergrond om de juiste afmetingen en 
dieptes te kunnen bepalen. De thermische respons test zal zekerheid brengen over 
de haalbaarheid van het systeem. De Databank van Ondergrond Vlaanderen doet 
ons echter vermoeden dat een BEO-veld zeer haalbaar is.
Voor de verluchting van de klassen werd geopteerd voor systeem D, de 
circulatieruimtes worden op natuurlijke wijze verlucht.

De keuze om de sporthal op een andere manier te klimatiseren is geïnspireerd 
door de duurzame gedachte. De productie van sanitair warm water met een 
warmtepomp verloopt aan een laag rendement en kan niet uitgevoerd worden tot 
hoge temperaturen. Studie wijst uit dat een condenserende gasketel performanter 
is om deze taak uit te voeren. De keuze om dan ook de luchtgroep te voeden met 
water dat verwarmd wordt door de condenserende gasketel, stoelt op
het feit dat de ketel op die manier meer draaiuren kan werken op vollast, wat 
het rendement en het onderhoud van de ketel optimaliseert. Deze optie bevat dan 
tevens stap drie in ons proces om fossiele brandstoffen optimaal te gebruiken in het 
gebouw.
Een fossiele brandstof die vaak wordt vergeten is elektriciteit. Elektriciteit wordt 
gemaakt in een centrale waar een vorm van fossiele brandstof wordt aangewend (we 
beschouwen kernenergie ook als fossiel om duidelijke redenen). Door de regeling 
van de verlichting te optimaliseren, besparen we ook op deze vorm van energie in 
het gebouw.

De installatie is flexibel en modulair daar de vloer gebruikt wordt als afgiftesysteem. 
Deze keuze zorgt ervoor dat het vergroten of verkleinen van lokalen geen invloed 
heeft op het binnenklimaat. Het verwarmingsvermogen per m² is namelijk overal 
gelijk en dus variabel al naargelang de plaatsing van de scheidingsconstructies. 
Het gebruikersgedrag is natuurlijk een belangrijk aspect aangezien dit nog steeds 
de bepalende factor is naar echte duurzaamheid en energiebesparing. We menen 
echter dat we de taak van de mens zo veel als mogelijk de goede richting hebben 
uitgestuurd in het door ons voorgestelde concept.

DUURZAAMHEIDSMETER

Het gebouw kan eveneens afgetoetst worden aan de thema’s uit de 
Duurzaamheidsmeter, gebruikt door het Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs (agion) van de Vlaamse Gemeenschap.
Hieronder wordt een beperkte aftoetsing geformuleerd.

GEINTEGREERD BOUWPROCES
Er is nood aan een integratie van alle betrokkenen in het bouwproces vanaf het begin.
Alle partners in het ontwerpteam (bouwheer, ontwerper, ingenieurs, overheden, …)
dienen maximaal op elkaar afgestemd om een duurzaam resultaat te ambiëren.

INPLANTING
Er is gezocht naar integratie van nieuwbouw op dergelijke manier dat er maximaal
open gebied resteert. Door stapeling tot maximale hoogte wordt de footprint kleiner
gehouden.

MOBILITEIT
Vanuit het masterplan is gezocht naar een optimalisering van de verkeerstromen 
in de campus. Dit leidt tot een duidelijker leesbaarheid van de campus en 
de nieuwbouwschool. Verkeerstromen worden zo veel mogelijk gescheiden. 
Gemotoriseerd verkeer wordt enkel toegelaten langs busparking-zijde.

NATUUR
Het ontwerp beoogt de maximale integratie van groen in het bouwproject op 
verschillende niveaus, zowel op, als in, als rond het gebouw. 

WATER
Al het water dat opgevangen wordt op de daken, wordt gefilterd en herbruikt als 
spoelwater en water voor de gewassen. Het extensief (of intensief groendak, te 
bekijken met bouwheer) groendak absorbeert deels het regenwater, waardoor 
minder water wordt geloosd in de openbare riolering.

GRONDSTOFFEN EN AFVAL
Door het werken met prefabmaterialen kan rationeel en efficiënt gebouwd worden, 
en is bijna geen werfafval aanwezig. Er wordt aandacht besteed aan de toepassing 
van materialen die na recyclage terug in het bouwproces kunnen toegepast worden.

ENERGIE
De grond wordt gebruikt als bron van energie, dmv. plaatsen BEO-veld (zie vorige 
tekst). Naast de grote glasvlakken op het noorden, zijn de glasvlakken in zuidoosten
voorzien van diverse soorten zonwering. Er wordt natuurlijke ventilatie voorzien in 
de publieke ruimtes.

GEZONDHEID, LEEFBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID
Het volledige ontwerp zorgt voor een diversiteit aan leefbare en aangename ruimtes 
en plekken. Er is vooral veel gebruik van daglicht (behalve in de sporthal, op 
uitdrukkelijke vraag van bouwheer). Het gebouw is perfect ‘leesbaar’ op afstand. 
Er is voldoende aandacht besteed aan vrouwvriendelijke maatregelen. Vanop 
straatniveau is een duidelijke toegang op gelijk niveau voorzien voor andersvaliden.
Van daaruit kunnen ze met lift naar ieder mogelijke verdieping.

SAMENLEVING EN ECONOMIE
Het gebouw is door zijn skeletstructuur en modulaire opbouw flexibel en aanpasbaar.
Het gebouw staat open voor allerlei activiteiten, binnen en buiten de schooluren. De 
sporthal kan apart worden gebruikt. Bedrijven en ondernemingen uit de provincie 
kunnen gebruik maken van de grote foyer, van het groendak, van de speelplaats. 

INNOVATIE
Het gebouw is op vele vlakken innoverend. Op vlak van energie is vooral het BEOveld
een belangrijke ingreep. Door een duidelijke setting van gebouw in landschap is een 
nieuwe structuur gevormd voor de totale campus.
Het gebouw staat open voor allerlei activiteiten uit de school om mee te helpen aan
bouw en uitbouw van de school : de sanitaire afdeling kan mede uitvoering op zich
nemen, afdeling tuinbouw kan de groendaken aanleggen en onderhouden door, op 
deze wijze kan het gebouw op meer dan zuiver utilitaire wijze ingezet worden in het 
educatief project van De Wijnpers, …



RANDVOORWAARDEN BIJ CONCEPTBEPALING

COMFORTTEMPERATUUR

Situatie    Typische waarden Aanname ontwerp
Winter (verwarming school) 20-24°C  21°C
Zomer (koeling school)  23-26°C  Passieve koeling via vloer
Winter (verwarming sporthal) 16-18°C  18°C
Zomer (koeling)  23-26°C  Topkoeling via lucht

De comforttemperatuur wordt bepaald door het gemiddelde van de luchttemperatuur 
en de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de omgevende wanden. De 
temperaturen die in bovenstaande tabel zijn opgenomen zijn gebaseerd op een 
maximaal aantal ontevredenen van 10% (bij een theoretisch optimum is dit 5%).

VERTICALE TEMPERATUURGRADIËNT

Een te groot luchttemperatuurverschil tussen hoofd en enkels kan een thermische 
onbehaaglijkheid creëren. Volgens NBN EN ISO 7730 en CR1752 (klasse B – 
comfortabel) is een maximaal temperatuurverschil van 3°C toegelaten tussen 
enkels (0,10m) en hoofd (1,10m).

LUCHTSNELHEDEN EN TOCHTVERSCHIJNSELEN

Klachten over tocht ontstaan ten gevolgen van een plaatselijk te hoge luchtsnelheid 
bij een bepaalde luchttemperatuur. De mate van hinder door tocht wordt bepaald 
door de gemiddelde luchtsnelheid, de luchttemperatuur en fluctuaties in de 
luchtsnelheid. Een luchtstroming wordt eerder als tocht ervaren in een enigszins 
koude omgeving dan in een warme.

Luchttemperatuur (°C)    20 22 24 26
Luchtsnelheid (aanname bij ontwerp) in m/s 0,13 0,15 0,18 0,22

Bovenstaande waarden voor maximale luchtsnelheden in functie van de temperatuur 
zullen aangenomen worden voor het ontwerp.

BOUWFYSISCH 

Het gebouw ligt deels ingegraven in de grond (sporthal) wat een positieve invloed 
betekent naar de isolatie van het gebouw. Deze invloed zal duidelijk te merken zijn 
in het energiegebruik voor de verwarming en top koeling van deze zaal. Om ook 
de energetische behoefte aan klimatisatie in het schoolgebouw te beperken wordt 
er geopteerd om te werken met glaspartijen verspreid over het gebouw maar 
vooral ook aanwezig op de zuidkant. Deze beglazing gaat de zonnewinsten in de 
klassen maximaliseren zodat er een minimum aan energie nodig is om de gewenste 
comforttemperatuur te handhaven. In de winter zou deze situatie kunnen leiden 
tot een oververhitting van de ruimte. Daarom is er een zeer performate zonwering 
voorzien. Deze zonwering heeft ook een rechtstreekse invloed naar visueel comfort 
(verblinding) in de klaslokalen.

KLIMATISATIECONCEPT

Vloerverwarming/vloerkoeling geniet in dit gebouw de voorkeur. Dit biedt het 
voordeel dat de warmte/koude egaal verdeeld wordt in de ruimte. Tevens wordt het 

vloersysteem op lage temperatuur gevoed bij verwarming en op hoge temperatuur 
gedurende het koelen, wat een energetische  voordeel is ten opzichte van klassieke 
technieken. Daarnaast biedt het ontbreken van radiatoren in de ruimte een hogere 
flexibiliteit. Eventueel kan er overwogen worden om de vloerverwarming aan 
de randzone met buiten dichter bij elkaar te leggen om zo plaatselijk een hoger 
vermogen te genereren. Dit biedt het voordeel dat eventuele stralingskoude van 
de ramen (welke zo goed als onbestaande is bij verbeterd dubbel glas) wordt 
opgevangen. 

Voor de sporthal wordt er voorzien om te verwarmen en top koelen met lucht. 
De lucht wordt geklimatiseerd en in de sporthal gebracht. Deze methode van 
klimatiseren laat toe om intermitterend te verwarmen en koelen en tevens een 
groot deel van de energie te recupereren in de luchtgroep. Door tevens te sturen 
op CO2 en recirculatie te voorzien op de groep wordt het energieverbruik tot een 
minimum herleid en de snelheid van klimatiseren gemaximaliseerd. 

Er wordt gekozen om het systeem voor sporthal en school principieel te scheiden 
zodat beide systemen onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Dit principe 
zorgt ervoor dat de school buiten de schooluren minimaal energie verbruikt terwijl 
de sporthal toch in gebruik zou zijn. Praktisch kan er wel een koppeling tussen de 
systemen worden voorzien zodat de systemen deels redundant kunnen werken 
(waarover later meer). 
 

PRODUCTIE SANITAIR WARM WATER 

Voor de productie van sanitair warm water wordt wel 1 systeem voorzien voor 
beide gebouwen omdat het verbruik van sanitair warm water in de school zeer 
minimaal is. Er wordt (zoals beschreven in het opwekkingsconcept) een zeer 
performante condenserende ketel voorzien die tevens zal zorgen voor de productie 
van sanitair warm water. Hierbij wordt een buffervat voorzien dat ervoor zorgt dat 
het vermogen van de ketel beperkt kan blijven. Hierdoor kan de ketel ten allen 
tijden met een hoge efficiëntie werken en wordt warm water gegarandeerd voor 
de gebouwgebruikers. 
Ventilatieconcept

De norm NBN EN 13779 onderscheidt vier klassen van binnenluchtkwaliteit.  Als 
basis uitgangspunt gaat men een bepaald ventilatiedebiet toewijzen per persoon 
om deze luchtkwaliteit te bepalen volgens de volgende tabel:

IDA1 Hoge luchtkwaliteit  > 54 m³/h pp 350 ppm CO2
IDA2 Middelmatige luchtkwaliteit 36-54 m³/h pp 500 ppm CO2
IDA3 Aanvaardbare luchtkwaliteit 22-36 m³/h pp 800 ppm CO2
IDA4 Lage luchtkwaliteit  < 22 m³/h pp 1200 ppm CO2

Om het gebouw optimaal te ventileren wordt er gebruik gemaakt van een 
systeem D. Dit betekent dat de toevoer en afvoer van lucht op een mechanische 
manier gebeurt. Deze manier van ventileren geeft een totale controle over de 
debieten in de verschillende lokalen. Door de ventilatiegroepen uit te rusten met 
een warmteterugwinning kan een deel van de energie, gebruikt om het lokaal 
te klimatiseren, hergebruikt worden om de buitenlucht voor te verwarmen of te 
koelen alvorens hem in de lokalen te brengen. Door deze maatregel wordt er een 
significante energiebesparing gerealiseerd.  
Voor de gangen wordt er geopteerd om niet te werken met een systeem D. De 
keuze hiervan wordt gemaakt met 2 redenen in het achterhoofd. Gezien we in 
de school een verbeterde luchtkwaliteit IDA2 willen bereiken betekent dit dat de 
ventilatie debieten snel oplopen, wat zowel financiële gevolgen heeft in investering 
maar ook in exploitatie. Om toch de verhoogde luchtkwaliteit te kunnen garanderen 
in de echte verblijfszones (de klaslokalen) voorzien we systeem D zoals hierboven 

TECHNIEKEN

vermeld. De gangen worden in dit concept natuurlijk geventileerd door gebruik te 
maken van het ‘trappenhuis’. Deze kolom in het gebouw werkt als  een schouw 
waardoor , op natuurlijke wijze, onder invloed van dichtheidsverschilen, lucht naar 
boven wordt gestuwd en bovenaan het trappenhuis naar buiten wordt geleid. Op 
deze wijze worden de circulatiezones geventileerd en voorzien van verse lucht. 
Hieronder vindt u de principiële schets van dit concept. 

 
Op een zelfde manier kan er geargumenteerd worden dat het mogelijk is om 
in de zomer de massa van het gebouw passief te koelen door ’s nachts het 
gebouw te doorspoelen met frisse buitenlucht. Deze vorm van ventileren noemen 
we nachtventilatie. Door het ontladen van de thermische massa, blijft het 
binnenklimaat overdag langer aanvaardbaar waardoor er minder gekoeld dient te 
worden. Om akoestische redenen voorzien wij echter geen roosters in de deuren 
en om onderhoudstechnische redenen voorzien wij geen automatisch opengaande 
ramen. Indien men dus optimaal gebruik wil maken van dit systeem zal men 
de extractie van het systeem D moeten laten werken. Hierdoor bekomen we de 
gewenste nachtspoeling. Er dient wel nagekeken te worden na de bouw van het 
gebouw(luchtdichtheid van het gebouw, spleten onder de deuren ,grootte van de 
roosters,…) of dit energetisch de moeite is om uit te voeren daar er passief gekoeld 
kan worden via het BEO-veld wat vermoedelijk minder energie verbruikt dan de 
ventilatoren om ’s nachts te ventileren. 

OPWEKKINGSCONCEPT

Als opwekkingstoestel kunnen verschillende strategieën worden aangewend. De 
voorkeur gaat uit naar een warmtepomp met BEO-veld. De techniek bestaat erin 
om door middel van grondboringen de warmte die in de aarde zit opgeslagen te 
benutten in het gebouw. Deze techniek krijgt de voorkeur omdat dit een duurzame 
techniek is die ook toelaat om passief te koelen in de zomer.  Om de warmte in het 
gebouw te brengen wordt een warmtepomp gebruikt. Deze technologie stelt ons 
in staat om elektriciteit op een optimale manier te gebruiken om te verwarmen. 
Met  1kW elektriciteit maken we gemiddeld 4 kW warmte. Door de warmtepomp 
te overbruggen en het circulerende medium van de grondboringen rechtstreeks te 
benutten kan er passief gekoeld worden. Dit omdat de grond gemiddeld gezien een 
constante temperatuur heeft van ongeveer 12°C wat koud is in de zomer en warm 
in de winter in vergelijking met de luchttemperatuur. Mede omdat de primaire 
temperatuur redelijk constant is kan de interne werking van de warmtepomp 
geoptimaliseerd worden. Het is daarom dat de rendementen zoveel hoger liggen 
dan bij bv. luchtwarmtepompen of condenserende gasketels. 
Voor de sporthal wordt apart een condenserende gasketel voorzien. Deze is 

      EXTRACTIE
      PULSIE

voorzien omdat deze ook kan instaan voor de productie van sanitair warm water 
dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de sporthal. Deze keuze steunt op het feit 
dat warmtepompen geen hoge temperaturen kunnen maken (althans niet met 
een rendement dat vergelijkbaar is met de condenserende gasketel, en zeker niet 
indien men efficiënt thermisch wil desinfecteren met het oog op legionella). Tevens 
zou het BEO-veld vergroot moeten worden omdat het vermogen van de sporthal 
en sanitair warm water mee op dit systeem moet worden aangesloten, welk een 
meerprijs betekent die niet te verantwoorden is. De keuze is dus deels energetisch 
en deels economisch gebaseerd.
Om een redundantie in het gebouw te verkrijgen is het niet onmogelijk om beide 
systemen toch met elkaar te verbinden zodat in geval van nood er toch een 
continue basiswarmtevoorziening kan voorzien worden in de 2 gebouwen. Naast 
deze vorm van redundantie kan er ook nog geopteerd worden om deze installatie 
mee aan te sluiten op de reeds bestaande verwarmingssysteem van de school. 
Hierdoor ontstaat een volledige redundantie van het systeem.  

VERLICHTING

Verlichting is een zeer belangrijke kost aan energie in een school en een factor 
die in hoge mate (samen met luchtkwaliteit) het comfort bepaalt in de klassen. 
Door een intelligente sturing van de verlichting kan er heel wat energie gespaard 
worden zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het visuele comfort van de 
gebouwgebruikers. Zo zal in de zone aan de ramen , de verlichtingsarmaturen 
worden uitgerust met een daglichtsturing. Deze sturing zorgt ervoor dat wanneer er 
voldoende daglicht binnenkomt de lamp zichzelf dimt. Door aanwezigheidsdetectie 
te voorzien in de toiletten en andere occasioneel bezette ruimtes, zorgen we ervoor 
dat er nooit ongewenst een sluipverbruik aan verlichting in het gebouw aanwezig 
is. Primordiaal is de investering in degelijke armaturen die een goede verlichting 
genereren in het gebouw en de benutting van daglicht waar mogelijk. 

ZONWERING

Het ontwerp voor het klassengebouw zorgt met zijn periscopische vorm voor een 
ideale natuurlijke zonwering voor de lagen onder de oversteek. Er is echter meer 
nodig. 
De gevel naar zuiden wordt volledig uitgevoerd met super-isolerend glas. Daarnaast 
dient een aparte studie uit te maken of er nood is aan bijkomende zonwering. 
In onderstaand schema worden twee types zonwering voorgesteld : buitenzonwering 
voor de vaklokalen, binnenzonwering voor de klaslokalen op niveau +1. 



STRUCTUUR

SPORTHAL

De sporthal is aan de straatzijde 3 m ingegraven. De betonnen keerwanden worden 
in deze zone ingeklemd in de funderingsplaat. Grondwater en de bijhorende 
opwaartse waterdruk op de bodemplaat moeten hier niet worden verwacht. De 
kuip wordt wel waterdicht ontworpen om infiltrerend oppervlaktewater buiten te 
houden.

Voor het dak van wordt het gebruik van prefab-betonnen TT-elementen voorzien, 
die uitermate geschikt zijn voor dergelijke overspanning: door het toepassen van 
voorspanning wordt efficiënt materiaalgebruik gekoppeld aan een relatief beperkte 
constructiehoogte. Dit helpt de ruimtelijke impact van het volume zo beperkt 
mogelijk te houden, ondanks de gevraagde vrije hoogte in de hal.

SOKKEL

De eveneens ingegraven zone naast de sporthal wordt overdekt met een betonplaat 
in getrapte niveaus. Hier kunnen - afhankelijk van de zone - zowel voorspanwelfsels 
als breedplaatvloeren toegepast worden. Voor zichtbaar blijvende buitenzones 
(fietsenstalling) wordt de plaat thermisch losgekoppeld en kan de plaat ook ter 
plaatse gestort worden op systeembekisting.

KLASSENVLEUGEL

De klassenvleugel wordt op de onderste niveaus opgebouwd uit een modulaire 
staalstructuur, ingevuld met prefab-betonnen voorspanwelfsels. De kolommen 
volgen een stramien van 6m20, de vloeren overspannen 9 tot 10 m. Deze 
verhouding is ideaal voor de toepassing van staalliggers die in de vloerdikte zijn 
geïntegreerd. Het ontbreken van balken onder de vloeren biedt voordelen voor 
zowel architectuur (raamhoogtes) als de technische installaties (kanaalwerk). 
Bovendien moeten de profielen niet brandwerend geschilderd worden als een 
geïntegreerde wapening wordt voorzien.

De sporthal wordt overspannen door een vakwerk met een werkende hoogte van 
2 verdiepingen, wat zowel de krachten als de vervormingen beheersbaar maakt.

Het bovenste niveau kraagt 2m80 uit vanaf de achtergevel. Hier wordt een 
staalbetonplaat toegepast in combinatie met uitkragende vloerliggers. Stalen 
deuvels verzekeren de samenwerking tussen het staalprofiel en de bovenliggende 
plaat, waardoor de efficiëntie drastisch verhoogt (benaderend: sterkte +50%, 
stijfheid +100%). Bovendien is het eigengewicht van dergelijke vloer beperkt (ca. 
250 tot 300 kg/m²), terwijl deze nog voldoende akoestische massa heeft.
De uitvoering kan stempelvrij gebeuren, wat uit praktisch oogpunt noodzakelijk is 
in de zone van de uitkraging.
De doorbuiging van de vloerliggers (die dwars op de straat worden geplaatst, 
met tussenafstand 3m10), wordt trouwens beperkt door de uitkraging aan de 
achterzijde. 
Het dak wordt uitgevoerd in steeldeck, waarop een isolerende mortel wordt 
toegepast; deze heeft daardoor een geattesteerde brandweerstand van 1 uur.

Het geheel van de opbouw in deze klassenvleugel maakt de invulling van de 
verdiepingen volkomen vrij.

De horizontale stabiliteit (wind e.d.) wordt verzekerd door de zijgevels en de 
circulatiekernen.

FUNDERING

Uitgaande van beschikbare gegevens uit de Databank Ondergrond Vlaanderen 
(sonderingen in de nabije omgeving) moet het mogelijk zijn om te werken zonder 
diepfundering.
Hoewel dit nog bevestigd moet worden met sonderingen op het perceel, mag 
men er immers redelijkerwijs van uitgaan dat de quartaire afzettingen op de 
bouwplaats zeer beperkt zal zijn, en men dus eenvoudig op de formatie van Diest 
kan aanzetten.
De zwaarstbelaste zone, aan de straatzijde, wordt bovendien ongeveer 3,5 m diep 
aangezet, waardoor de funderingsaanzet al met ca. 60 kN/m² wordt ontlast.

DOORBUIGING IN QUASI-PERMANENTE COMBINATIE

NORMAALKRACHT (TREK/DRUK) IN ZELDZAME COMBINATIE

RENDERING HOOFDSTRUCTUUR


