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Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd
in d’ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven,
haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven
toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.

Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij de baard
en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren,
hij zag de grootse zonde in duivelsplicht verkeren
en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard.

Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond 
het merg uit haar gebeente, dat haar toch bleef dragen.
Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen, 
en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.

Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen
en rennen door het vuur en door het water plassen
tot bij een ander lief in enig ander land.

Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
staan wetten in de weg, en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Zo gingen jaren heen. De kindren werden groot
en zagen dat de man die zij hun vader heetten,
bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten,
een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.

Willem Elsschot, Het Huwelijk, 1911(3)



TUSSEN DROOM(1)  EN DAAD(2) 

Als door een structureel gebrek aan middelen, een huis al te lang niet wordt aangepast aan de gewijzigde noden, groeit de frustratie van haar bewoners. 
Door minimale ad hoc aanpassingen voor de meest prangende behoeften gaat dan ook nog eens de oorspronkelijke kwaliteit achteruit. Om de confrontatie 
met deze onmacht te vermijden, wordt een globale lange termijn visie meestal zelfs niet eens overwogen. Berusten, de tering naar de nering zetten, met 
extra inzet roeien met de riemen die men heeft. 

Ondertussen groeit de onvrede met de bestaande behuizing, en droomt men van een nieuwe start, een tabula rasa, een schone lei, een nieuwe school. 
Dromen kost niets...

En dan start eindelijk de langverwachte inhaaloperatie scholenbouw. Koekelberg is een van de eerste modelprojecten. De ambitie is hoog. De kans moet 
met beide handen worden gegrepen. Herkansing is niet mogelijk. 

Kan Koekelberg de trend zetten? Kan de ambitie van een leesbare doorstroom-campus (van kinderdagverblijf via kleuterschool naar basisschool en 
secundair/van 0 tot 18 jaar) eindelijk ruimtelijk vertaald worden? Met leeftijdsspecifieke verblijfsruimten, klasoverschrijdende werkvelden, geïntegreerde 
leerunits, een actieve (open-brede) schoolgemeenschap...? En wat is daarbij de impact van de nieuwe DBFM procedure? De opdrachtgever is niet de 
gebruiker.

 (1) zie KAK=DROOMSCHOOL
 (2) zie KAK projectdefinitie
 (3) uit: Verzen van Willem Elsschot (1882-1960) op www.gedichten.nl
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NIEUWBOUW OF VERBOUWING?
een NIEUWE school, een DUURZAME school, een BETAALBARE school...

Dat is natuurlijk de hamvraag. Wat met het bestaande? Waar te beginnen? Schrijven we verder - een nieuw hoofdstuk - aan de bestaande school, of moet 
toch alles met de grond gelijk gemaakt en door nieuw worden vervangen?

De blik van de buitenstaander is onbevangen, niet gehinderd door de dagelijkse confrontatie met de onaangepaste huisvesting: 

We zien een staaltje pragmatische ingenieursretoriek uit de roaring sixties: een school uitsluitend gebaseerd op een eenduidig gangenstelsel dat 
een flexibel en uitbreidbaar geheel van goed georiënteerde klassen bedient. Een wat banaal, plaatsloos en generiek systeem dat vooral neutrale m2 
gebruiksoppervlak aanbiedt. Maar in de huidige projectdefinitie bedragen de klassieke klaslokalen nog slechts 40% van de netto-oppervlakte. De overige 
60% is gebaat bij een alternatieve typologie die andere leervormen stimuleert.

We zien een erg groen schoolterrein, midden in een dichte stedelijke omgeving met omringende hoogbouw. Slechts 17,5(!)% van dit terrein is momenteel 
bebouwd. Het atheneum kan zich onmogelijk verstoppen want wordt door ontelbare buurtbewoners gadegeslagen van op de omringende balkons. 
Nochtans neigt de omringende groenbuffer eerder naar autisme: er is een duidelijk verstoorde relatie tussen de school en haar omgeving. De groenbuffer 
is vooral conflictzone en onbeheersbaar restgebied. 

We zien tenslotte een imposante ‘barre’ (schijf) die zich hoog op (boven) het sterk hellend terrein nestelt, gericht naar het zuiden en naar de Brusselse 
binnenstad. En we zien hoe zich vanaf deze schijf een orthogonale structuur ontwikkelt, hetzij nog hogerop naar de Avenue Josse Goffin, hetzij in trappen 
afdalend naar de Basilieklaan. In de dwarse snede is goed te zien hoe de gebouwen als keermuren worden ingezet om het sterk hellende terrein te 
kunnen bebouwen en er tegelijk horizontale buitenruimten in te richten. Het terrein wordt zo een opeenvolging van terrassen die, ongeveer en enigszins 
onbeholpen, de site laten aansluiten bij de hellende aanpalende straten (Klein-Berchemstraat en Avenue du Château)

De haalbaarheidsstudie van BOB361 verwijst terecht naar de kwalitatieve leidraad van de toenmalige ‘jaren-60-architectuur’, maar jammer genoeg 
hebben we hier eerder te maken met een flauw afkooksel van de inspirerende voorbeelden. De toenmalige overtuiging van de enige waarheid mag dan 
wel een boud gebouw opleveren, (architecten-)nostalgie of (architecturaal) politieke correctheid zijn in deze een slechte raadgever.

De eventuele restwaarde van de te strippen structuur wordt door BOB361 geschat op 200 euro/m2. Rekening houdend met het funderingstype - en met 
de overwegend uitstekende bouwtechnische kwaliteit van de structuur - is dit eerder een onderschatting. Het lijkt dan ook economisch en ecologisch niet 
verantwoord om een perfect herbruikbare structuur volledig te gaan slopen.

1. VERKENNENDE VISIE
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EEN GOEDE BASIS...
een FLEXIBELE school, een AANGEPASTE school...

De bestaande klaslokalen zijn optimaal georiënteerd op het oosten of op het zuiden. Meestal is de breedte groter dan de diepte. De gangen bedienen 
slechts aan één zijde een klassenrij. Gangen zijn dus ruim en licht, en leveren extra daglicht voor de donkerste klaszijde. Dit is ongetwijfeld een enorme troef 
(lichtinval en uitzicht, cross-ventilatie, uitbreidbaarheid en flexibiliteit), een kwaliteit of zelfs luxe die we ons vandaag nog nauwelijks kunnen veroorloven: 
de huidige bruto-netto verhouding van 2,1 moet immers worden teruggebracht naar circa 1,4! 

Bewaar dus selectief het kwalitatief systeem, kuis de werkbare basis op, maar tracht ook de circulatieruimte te programmeren, of zelfs af te schaffen waar 
mogelijk. Vorm met andere woorden tarra om naar netto. 

Alles wat nu effectief klasruimte is naast een gang wordt behouden. De structurele dragende lijnen - en in het bijzonder deze tussen de klassen en de gang 
- blijven ongewijzigd. Ook de scheidingswanden tussen klassen kunnen veelal blijven bestaan. Uiteraard volgt een grondige update van gevels, technieken 
en inrichting. Het behoud van bestaande gebouwen gebeurt zoveel mogelijk in totaliteit, rekening houdend met de bestaande scheidingsvoegen tussen 
gebouwen, en met zo min mogelijk structurele aanpassingen van datgene wat behouden blijft.

Maar besef goed dat al doende ook zowat de ganse toegelaten circulatieruimte is opgebruikt. Het nieuwe zal dus uitermate compact moeten zijn, en geen 
of nauwelijks exclusieve circulatieruimte toevoegen. 

De bestaande school speelt op een boeiende wijze in op de significante hoogteverschillen. Vrijwaar met het selectief behoud tegelijk de potentie van 
‘terrasbouw’ op een sterk hellend terrein, en benut deze potentie veel beter en met meer overtuiging. Zorg straks dat dit principe ook de buiten(-school-)
ruimte beter structureert, en gedifferentieerde plekken maakt voor de verschillende leeftijdsgroepen en gebruikers.
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...AANGEVULD MET EEN ALTERNATIEVE TYPOLOGIE
een MOOIE school, een KARAKTERISTIEKE school, een COOLE school, een VEELKLEURIGE school...

Dan kan het nieuwe - in plaats van neutraal en flexibel - net uitgesproken, specifiek en karakteristiek worden. Bedenk dus de meest aangewezen alternatieve 
types voor verschillende deelclusters van het schoolprogramma. Zorg ervoor dat deze een meer specifieke morfologie of vorm toevoegen als een 
complement van het plaatsloze bestaande: gebouwdelen die het bestaande vervolledigen tot een veel rijker en meer geïnspireerd geheel, een verbeterde 
versie van het origineel. De behouden basisstructuur geeft het nodige houvast, de nieuwe delen voegen differentiatie toe en verscheidenheid.

Naast de schakeling en stapeling van klassen kunnen grotere vloeroppervlaktes (zonder stapeling) worden voorzien. De standaardruimte van klassen en 
gangen wordt aangevuld met leesbare programmaonderdelen met een geëigende architectuur: afwijkende hoogte, dakvorm, zenitaal licht, overgangsruimten 
binnen-buiten, een centrale bediening van een krans van lokalen, enzovoort... 

Worden achtereenvolgens toegevoegd:

1
Een sporthal-turnzaal met een geritmeerde structuur en zenitaal noorderlicht, met inbegrip van refter(-cafetaria) en kleedruimten. Boven de lage turnzaal 
is een polyvalente zaal met uitschuifbare tribune. Onder de refter is plaats voor gang en kleedruimten, en extra kleuterklassen met onmiddellijke relatie 
tot de kleuterspeelplaats.

2
Toegevoegde graadklassen basisonderwijs met een grotere diepte, mogelijk gemaakt door een aangepaste dakvorm die daglicht binnenlaat. Ook deze 
klassen staan direct in relatie met een buitenspeelplaats voor het basisonderwijs. De bestaande circulatiezone wordt uitgebreid tot bruikbare polyvalente 
ruimte voor klas-overschrijdend werk.

3
Een onthaalcluster voor het secundair met het administratief programma, de vergaderzalen e.a. die licht vangen en samen horen rondom een centrale 
patio. Een unieke dakuitbouw (leraarskamer/conciergewoning) zou extra cachet geven aan dit plateau, en maakt het mogelijk om even aan de schooldrukte 
te ontsnappen.

4
In de meest noordelijke vleugel bevindt zich geen dragende lijn tussen klassen en gang. Hier is geen doorgaande circulatie naar andere programma’s 
nodig. De trap aan het einde van de noordvleugel verzekert de noodevacuatie. Dit gebouw is dus uitermate geschikt als grote (en vrij opdeelbare) 
gestapelde ‘atelier’-ruimten. De structuur wordt gerecupereerd. Per plateau wordt een aparte programmacluster voorzien die via een (geluids-)sas 
rechtstreeks gekoppeld is met de bestaande gangen. Voorwaarde is dat per plateau of ‘atelier’ alleen gelijkaardige ruimten zonder onderlinge hinder worden 
verzameld: een kunstatelier, een opdeelbaar labo, een open leercentrum-studieruimte, en een polyvalente ruimte. Een atypische dakuitbreiding maakt 
ook dit gebouw herkenbaar. Indien deze ateliers buiten schooluren afzonderlijk worden gebruikt (bv. deeltijds kunstonderwijs) is een extra buitencirculatie 
nodig als noodevacuatie.

Het onmiddellijk gevolg is dat de schoolcampus veel leesbaarder wordt: een herkenbaar en eenvormig basiskader, waaraan meer bijzondere gebouwen 
worden aangehaakt. Er is ruimte voor een geëigende architectuur aangepast aan het specifieke gebruik of de gewenste atmosfeer. De campusonderdelen 
worden opnieuw herkenbaar. De doorstroming van kinderdagverblijf tot einde secundair wordt gearticuleerd en voelbaar. Leren en opgroeien in de school 
betekent ook opschuiven in de campus en een beetje van schoolomgeving ‘veranderen’. Hoewel grondig afwijkend wordt het nieuwe afgestemd op het 
bestaande (module, maatvoering, orthogonaliteit), als het ware met eenzelfde DNA. Een beheerst en beperkt materialenpakket voor nieuwbouw en 
verbouwing zal ervoor zorgen dat de ruimtelijke verscheidenheid niet ten koste gaat van de uitstraling van de school als geheel, wel integendeel.
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GEDIFFERENTIEERDE BUITEN(-SCHOOL-)RUIMTE
een VRIENDELIJKE school, een BINNEN-BUITEN school, een GROEI-school, een VRUCHTBARE school...

De nieuwe gebouwen creëren niet alleen weloverwogen architecturale karakters voor specifieke programmaonderdelen of leeftijdsgroepen, maar 
voegen meteen ook evenveel bijzondere buitenruimten in voor een welbepaald gebruik of leeftijd: op 47.10 een speelweide of speelbos voor iedereen, 
de kleuterspeelplaats, en een kindertuin bij het kinderdagverblijf, op 51.00 een afgebakende tuin of speelplaats basisschool, maar ook parking en 
fietsenstallingen, en een overdekte speelplaats secundair, op 54.90 de (kikker-)tuin secundair met patio en pergola, en een extra dakterras basisschool 
boven de refter, en zelfs een dakterras secundair op 65.60 is mogelijk (met vergezicht op Brussel?). Ook voor deze vele buitenruimten is de materialisatie 
(aanleg, meubilair en aanplantingen) cruciaal voor de mate van eenheid in verscheidenheid.

Verrassend veel van het terrein is onbebouwd (82,5%), maar dat is in de bestaande situatie nauwelijks merkbaar. Bruikbare buitenruimte is nu eerder 
schaars, en veel van het onbebouwd perceel is eerder restruimte. De buffer van parkeren en groen rondom is - letterlijk - een afstandshouder tussen 
school en wijk, en dan nog één die zijn taak niet naar behoren vervult: je kan nu overal en nergens binnen, met als gevolg zwerfvuil, vandalisme, gebrek 
aan controle... Wees dus precies én genuanceerd in de relatie met de omgeving, en dit zowel in functie van de schoolgemeenschap als voor de wijk 
rondom.

Zelfs al is het nieuwe eerder beperkt in omvang, toch kan het op eenvoudige wijze de buitenruimte grondig reorganiseren. Dit gebeurt via 2 
sleutelingrepen:

Het hellend terrein bemoeilijkt een vlotte toegang tot het schoolperceel: eigenlijk kan dit alleen behoorlijk ter plaatse van de huidige speelplaats aan de 
Avenue du Château en ter hoogte van de personeelsparking aan de Klein-Berchemstraat. Die grote speelplaats is nu de belangrijkste buitenruimte en 
wordt door bijna iedereen gebruikt. Wat als we deze mogelijke as tussen beide straten dan ook radicaal gemeenschappelijk maken? Een (publieke?) 
doorsteek dwars door het schoolperceel, een heuse toegangsstraat? Via een onderdoorgang in de bestaande westvleugel kan dit een uitnodigende 
formele toegangsstraat worden voor leerlingen maar ook voor externen, voor de school als geheel maar waar alle onderdelen een eigen voordeur hebben. 
Langsheen deze nieuwe as is plaats voor fietsenstallingen en personeelsparking. Beide kunnen buiten schooluren gebruikt worden door externen, 
bijvoorbeeld voor gebruik van de sporthal. Naargelang gewenst kan deze doorgang ook rechtstreeks toegang verlenen naar de aanpalende speelplaatsen 
en buitenruimten. Het is een zeer simpele ingreep die de schoolorganisatie echter radicaal binnenstebuiten keert.

Vervolgens zoeken nieuwe bouwdelen expliciet de perceelsrand op: de sporthal en nieuwe kleuterklassen, de administratieve vleugel secundair, en straks 
het nieuwe kinderdagverblijf, maar ook (overdekte) parkings of fietsenstallingen. De groene bufferruimte rondom bewijst immers dagelijks haar onvermogen. 
De nieuwe rand wordt dan afwisselend een gebouwde rand met een directe (of indirecte) relatie met de buurt, een geprononceerd niveauverschil, een 
omheining of tuinmuur, of toch een groene filter. De school krijgt vele gezichten naar de buurt.

Bouwen tot op de rand verdeelt het onbebouwd gedeelte glashelder in afzonderlijke buitenplekken. De open ruimte is niet langer een aaneengesloten 
amorfe restruimte. De site wordt als een dambord van wel en niet bebouwd. En plots wordt de enorme lengte van de rooilijn een fantastische troef: 
rechtstreekse toegangen naar een specifieke programmacluster of naar de buitenruimte die erbij hoort, maar evenzeer plaats voor een genuanceerde 
uitwisseling tussen school en buurt en niet langer ruimtelijk autisme. 

De school wordt als het ware tegelijkertijd één gebouw met een ondubbelzinnig adres, maar evenzeer een som van ‘panden’ (en tuinen) aan de straatzijde. 
Een gebouw maar ook een weefsel. Als een echte jongerenwijk binnen de grotere stad. Opgroeien (gezin>familie>gemeenschap>maatschappij) krijgt 
ruimte (huis>straat>stad>wereld).
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DE SCHOOL ALS GOEDE BUUR
een OPEN school, een BREDE school, een FEEST-school, een STEDELIJKE school...

Zo wordt de school letterlijk opgesplitst in een atheneum (noordzijde) en een kleuter- en basisschool bij het kinderdagverblijf (zuidzijde). Maar de 
westvleugel blijft een gezamenlijke brug die beide opnieuw verbindt, en meteen ook een uitwisselbare reservezone vormt tussen basis en secundair bij 
wijzigende leerlingaantallen. 

De formele as vormt de expliciet gemeenschappelijke buitenruimte voor de ganse schoolgemeenschap, in optimale relatie naar de buurt. Openstellen van 
deze ruimte voor buurtactiviteiten is zeer eenvoudig, maar ze is ook simpel afsluitbaar indien dit toch nodig zou blijken. De ruimtelijke structuur is geschikt 
voor en nodigt uit tot een breed en open gebruik, maar zonder verplichting. Natuurlijk is dit de plaats waar de jaarlijkse feesten en opendeurdagen van de 
school zullen plaatsvinden, maar hopelijk ook buurtfeesten allerhande. Vanaf deze as kunnen naar believen aparte compartimenten worden opengesteld 
voor extern gebruik. Het compartimenteren maakt de school tevens beheersbaar en aanpasbaar. 

De formele doorsteek volgt de hoogtelijnen, zonder hoogteverschillen, en maakt de school integraal toegankelijk. De lift zal uiteraard vanaf hier bereikbaar 
zijn. 

Een tweede informele doorsteek doet net het omgekeerde: dwars op de hoogtelijnen verbindt een systeem van trappen alle buiten(-school-)ruimten als een 
schakel van gekoppelde tuinen, koeren, (overdekte) speelplaatsen en patio’s. Deze dwarse as is vooral een directe verbinding tussen schoolprogramma’s, 
met het oog op het stimuleren van interactie tussen de verschillende leeftijdsgroepen, en geen publieke doorsteek.

Maar de eigenlijke functionele verbinding tussen schoolprogramma’s gebeurt uiteraard binnen, en wel via het bestaande gangenstelsel. Alleen deze 
bestaande gangen zijn ongeprogrammeerde circulatieruimte ten behoeve van de ganse schoolgemeenschap.
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NIVEAU +47.10M

2. PLANNEN, SNEDES EN GEVELS

NIV +47.10 NIV +51.00 NIV +54.90 NIV +58.80 NIV +62.70 TOTAAL

PROGRAMMA # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP

NETTO OPPERVLAKTE SCHOOLPROGRAMMA 1147 x 1919 1186 826 7458

BO PROGRAMMA BASISSCHOOL 1147 1342 361 2850

Educatief 1050 972 361 2383

kleuterklassen 11 704 11 704

klassen 1e, 2e, 3e graad 9 522 4 258 13 780

polyvalente klassen (opvang, godsdienst, …) 6 300 6 300

GOK-lokalen 4 103 4 103

polyvalente zaal 1 299 1 299

polyvalente gang 1 150 1 150

slaapruimte 1 47 1 47

Niet educatief 97 370 467

administratief- en personeelsgedeelte 1 292 1 292

bergruimte 2 39 1 20 3 59

sanitair 1 58 1 58 2 116

SO PROGRAMMA ATHENEUM 102 1448 1186 826 3562

Educatief 799 1159 799 2757

klassen klein 1 40 1 40 1 40 3 120

klassen normaal 7 360 7 360

klassen groot 6 362 6 362 6 362 18 1086

studie atelier (studiezaal, open leercentrum, computerlokaal) 1 397 1 397

labo atelier (6 delen) 1 397 1 397

creatief atelier (tekenen, muziek, technologie, vakoverschreidend, …) 1 397 1 397

Niet educatief 102 649 27 27 805

administratief- en personeelsgedeelte 1 622 1 622

bergruimte 1 27 1 27 1 27 3 81

sanitair 1 102 1 102

GEM PROGRAMMA GEMEENSCHAPPELIJK 936 110 1046

eetzaal 1 525 1 525

keuken, afwasruimte, stapelruimte 1 85 1 85

polyvalente zaal 1 299 1 299

CLB lokalen 1 80 1 80

kleedruimte personeel (bij sanitair personeel atheneum) 1 30 1 30

werkruimte onderhoudspersoneel 1 27 1 27

BRUTO OPPERVLAKTE SCHOOLGEBOUW 1502 2997 2601 1825 1276 10201

NETTO OPPERVLAKTE SPORTPROGRAMMA 1282 1282

sporthal 1 1096 1 1096

kleedruimte 4 111 4 111

bergruimte / fitness 1 75 1 75

BRUTO OPPERVLAKTE SPORTGEDEELTE 1329 1329
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NIVEAU +51.00M

NIV +47.10 NIV +51.00 NIV +54.90 NIV +58.80 NIV +62.70 TOTAAL

PROGRAMMA # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP

NETTO OPPERVLAKTE SCHOOLPROGRAMMA 1147 2380 1919 1186 826 7458

BO PROGRAMMA BASISSCHOOL 1147 1342 361 2850

Educatief 1050 972 361 2383

kleuterklassen 11 704 11 704

klassen 1e, 2e, 3e graad 9 522 4 258 13 780

polyvalente klassen (opvang, godsdienst, …) 6 300 6 300

GOK-lokalen 4 103 4 103

polyvalente zaal 1 299 1 299

polyvalente gang 1 150 1 150

slaapruimte 1 47 1 47

Niet educatief 97 370 467

administratief- en personeelsgedeelte 1 292 1 292

bergruimte 2 39 1 20 3 59

sanitair 1 58 1 58 2 116

SO PROGRAMMA ATHENEUM 102 1448 1186 826 3562

Educatief 799 1159 799 2757

klassen klein 1 40 1 40 1 40 3 120

klassen normaal 7 360 7 360

klassen groot 6 362 6 362 6 362 18 1086

studie atelier (studiezaal, open leercentrum, computerlokaal) 1 397 1 397

labo atelier (6 delen) 1 397 1 397

creatief atelier (tekenen, muziek, technologie, vakoverschreidend, …) 1 397 1 397

Niet educatief 102 649 27 27 805

administratief- en personeelsgedeelte 1 622 1 622

bergruimte 1 27 1 27 1 27 3 81

sanitair 1 102 1 102

GEM PROGRAMMA GEMEENSCHAPPELIJK 936 110 1046

eetzaal 1 525 1 525

keuken, afwasruimte, stapelruimte 1 85 1 85

polyvalente zaal 1 299 1 299

CLB lokalen 1 80 1 80

kleedruimte personeel (bij sanitair personeel atheneum) 1 30 1 30

werkruimte onderhoudspersoneel 1 27 1 27

BRUTO OPPERVLAKTE SCHOOLGEBOUW 1502 2997 2601 1825 1276 10201

NETTO OPPERVLAKTE SPORTPROGRAMMA 1282 1282

sporthal 1 1096 1 1096

kleedruimte 4 111 4 111

bergruimte / fitness 1 75 1 75

BRUTO OPPERVLAKTE SPORTGEDEELTE 1329 1329
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NIVEAU +54.90M

NIV +47.10 NIV +51.00 NIV +54.90 NIV +58.80 NIV +62.70 TOTAAL

PROGRAMMA # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP

NETTO OPPERVLAKTE SCHOOLPROGRAMMA 1147 2380 1919 1186 826 7458

BO PROGRAMMA BASISSCHOOL 1147 1342 361 2850

Educatief 1050 972 361 2383

kleuterklassen 11 704 11 704

klassen 1e, 2e, 3e graad 9 522 4 258 13 780

polyvalente klassen (opvang, godsdienst, …) 6 300 6 300

GOK-lokalen 4 103 4 103

polyvalente zaal 1 299 1 299

polyvalente gang 1 150 1 150

slaapruimte 1 47 1 47

Niet educatief 97 370 467

administratief- en personeelsgedeelte 1 292 1 292

bergruimte 2 39 1 20 3 59

sanitair 1 58 1 58 2 116

SO PROGRAMMA ATHENEUM 102 1448 1186 826 3562

Educatief 799 1159 799 2757

klassen klein 1 40 1 40 1 40 3 120

klassen normaal 7 360 7 360

klassen groot 6 362 6 362 6 362 18 1086

studie atelier (studiezaal, open leercentrum, computerlokaal) 1 397 1 397

labo atelier (6 delen) 1 397 1 397

creatief atelier (tekenen, muziek, technologie, vakoverschreidend, …) 1 397 1 397

Niet educatief 102 649 27 27 805

administratief- en personeelsgedeelte 1 622 1 622

bergruimte 1 27 1 27 1 27 3 81

sanitair 1 102 1 102

GEM PROGRAMMA GEMEENSCHAPPELIJK 936 110 1046

eetzaal 1 525 1 525

keuken, afwasruimte, stapelruimte 1 85 1 85

polyvalente zaal 1 299 1 299

CLB lokalen 1 80 1 80

kleedruimte personeel (bij sanitair personeel atheneum) 1 30 1 30

werkruimte onderhoudspersoneel 1 27 1 27

BRUTO OPPERVLAKTE SCHOOLGEBOUW 1502 2997 2601 1825 1276 10201

NETTO OPPERVLAKTE SPORTPROGRAMMA 1282 1282

sporthal 1 1096 1 1096

kleedruimte 4 111 4 111

bergruimte / fitness 1 75 1 75

BRUTO OPPERVLAKTE SPORTGEDEELTE 1329 1329
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NIVEAU +58.80M

NIV +47.10 NIV +51.00 NIV +54.90 NIV +58.80 NIV +62.70 TOTAAL

PROGRAMMA # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP

NETTO OPPERVLAKTE SCHOOLPROGRAMMA 1147 2380 1919 1186 826 7458

BO PROGRAMMA BASISSCHOOL 1147 1342 361 2850

Educatief 1050 972 361 2383

kleuterklassen 11 704 11 704

klassen 1e, 2e, 3e graad 9 522 4 258 13 780

polyvalente klassen (opvang, godsdienst, …) 6 300 6 300

GOK-lokalen 4 103 4 103

polyvalente zaal 1 299 1 299

polyvalente gang 1 150 1 150

slaapruimte 1 47 1 47

Niet educatief 97 370 467

administratief- en personeelsgedeelte 1 292 1 292

bergruimte 2 39 1 20 3 59

sanitair 1 58 1 58 2 116

SO PROGRAMMA ATHENEUM 102 1448 1186 826 3562

Educatief 799 1159 799 2757

klassen klein 1 40 1 40 1 40 3 120

klassen normaal 7 360 7 360

klassen groot 6 362 6 362 6 362 18 1086

studie atelier (studiezaal, open leercentrum, computerlokaal) 1 397 1 397

labo atelier (6 delen) 1 397 1 397

creatief atelier (tekenen, muziek, technologie, vakoverschreidend, …) 1 397 1 397

Niet educatief 102 649 27 27 805

administratief- en personeelsgedeelte 1 622 1 622

bergruimte 1 27 1 27 1 27 3 81

sanitair 1 102 1 102

GEM PROGRAMMA GEMEENSCHAPPELIJK 936 110 1046

eetzaal 1 525 1 525

keuken, afwasruimte, stapelruimte 1 85 1 85

polyvalente zaal 1 299 1 299

CLB lokalen 1 80 1 80

kleedruimte personeel (bij sanitair personeel atheneum) 1 30 1 30

werkruimte onderhoudspersoneel 1 27 1 27

BRUTO OPPERVLAKTE SCHOOLGEBOUW 1502 2997 2601 1825 1276 10201

NETTO OPPERVLAKTE SPORTPROGRAMMA 1282 1282

sporthal 1 1096 1 1096

kleedruimte 4 111 4 111

bergruimte / fitness 1 75 1 75

BRUTO OPPERVLAKTE SPORTGEDEELTE 1329 1329
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NIVEAU +62.70M

NIV +47.10 NIV +51.00 NIV +54.90 NIV +58.80 NIV +62.70 TOTAAL

PROGRAMMA # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP

NETTO OPPERVLAKTE SCHOOLPROGRAMMA 1147 2380 1919 1186 826 7458

BO PROGRAMMA BASISSCHOOL 1147 1342 361 2850

Educatief 1050 972 361 2383

kleuterklassen 11 704 11 704

klassen 1e, 2e, 3e graad 9 522 4 258 13 780

polyvalente klassen (opvang, godsdienst, …) 6 300 6 300

GOK-lokalen 4 103 4 103

polyvalente zaal 1 299 1 299

polyvalente gang 1 150 1 150

slaapruimte 1 47 1 47

Niet educatief 97 370 467

administratief- en personeelsgedeelte 1 292 1 292

bergruimte 2 39 1 20 3 59

sanitair 1 58 1 58 2 116

SO PROGRAMMA ATHENEUM 102 1448 1186 826 3562

Educatief 799 1159 799 2757

klassen klein 1 40 1 40 1 40 3 120

klassen normaal 7 360 7 360

klassen groot 6 362 6 362 6 362 18 1086

studie atelier (studiezaal, open leercentrum, computerlokaal) 1 397 1 397

labo atelier (6 delen) 1 397 1 397

creatief atelier (tekenen, muziek, technologie, vakoverschreidend, …) 1 397 1 397

Niet educatief 102 649 27 27 805

administratief- en personeelsgedeelte 1 622 1 622

bergruimte 1 27 1 27 1 27 3 81

sanitair 1 102 1 102

GEM PROGRAMMA GEMEENSCHAPPELIJK 936 110 1046

eetzaal 1 525 1 525

keuken, afwasruimte, stapelruimte 1 85 1 85

polyvalente zaal 1 299 1 299

CLB lokalen 1 80 1 80

kleedruimte personeel (bij sanitair personeel atheneum) 1 30 1 30

werkruimte onderhoudspersoneel 1 27 1 27

BRUTO OPPERVLAKTE SCHOOLGEBOUW 1502 2997 2601 1825 1276 10201

NETTO OPPERVLAKTE SPORTPROGRAMMA 1282 1282

sporthal 1 1096 1 1096

kleedruimte 4 111 4 111

bergruimte / fitness 1 75 1 75

BRUTO OPPERVLAKTE SPORTGEDEELTE 1329 1329
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NIVEAU +66,60M

NIV +47.10 NIV +51.00 NIV +54.90 NIV +58.80 NIV +62.70 TOTAAL

PROGRAMMA # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP

NETTO OPPERVLAKTE SCHOOLPROGRAMMA 1147 2380 1919 1186 826 7458

BO PROGRAMMA BASISSCHOOL 1147 1342 361 2850

Educatief 1050 972 361 2383

kleuterklassen 11 704 11 704

klassen 1e, 2e, 3e graad 9 522 4 258 13 780

polyvalente klassen (opvang, godsdienst, …) 6 300 6 300

GOK-lokalen 4 103 4 103

polyvalente zaal 1 299 1 299

polyvalente gang 1 150 1 150

slaapruimte 1 47 1 47

Niet educatief 97 370 467

administratief- en personeelsgedeelte 1 292 1 292

bergruimte 2 39 1 20 3 59

sanitair 1 58 1 58 2 116

SO PROGRAMMA ATHENEUM 102 1448 1186 826 3562

Educatief 799 1159 799 2757

klassen klein 1 40 1 40 1 40 3 120

klassen normaal 7 360 7 360

klassen groot 6 362 6 362 6 362 18 1086

studie atelier (studiezaal, open leercentrum, computerlokaal) 1 397 1 397

labo atelier (6 delen) 1 397 1 397

creatief atelier (tekenen, muziek, technologie, vakoverschreidend, …) 1 397 1 397

Niet educatief 102 649 27 27 805

administratief- en personeelsgedeelte 1 622 1 622

bergruimte 1 27 1 27 1 27 3 81

sanitair 1 102 1 102

GEM PROGRAMMA GEMEENSCHAPPELIJK 936 110 1046

eetzaal 1 525 1 525

keuken, afwasruimte, stapelruimte 1 85 1 85

polyvalente zaal 1 299 1 299

CLB lokalen 1 80 1 80

kleedruimte personeel (bij sanitair personeel atheneum) 1 30 1 30

werkruimte onderhoudspersoneel 1 27 1 27

BRUTO OPPERVLAKTE SCHOOLGEBOUW 1502 2997 2601 1825 1276 10201

NETTO OPPERVLAKTE SPORTPROGRAMMA 1282 1282

sporthal 1 1096 1 1096

kleedruimte 4 111 4 111

bergruimte / fitness 1 75 1 75

BRUTO OPPERVLAKTE SPORTGEDEELTE 1329 1329
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DAKENPLAN

NIV +47.10 NIV +51.00 NIV +54.90 NIV +58.80 NIV +62.70 TOTAAL

PROGRAMMA # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP # OPP

NETTO OPPERVLAKTE SCHOOLPROGRAMMA 1147 2380 1919 1186 826 7458

BO PROGRAMMA BASISSCHOOL 1147 1342 361 2850

Educatief 1050 972 361 2383

kleuterklassen 11 704 11 704

klassen 1e, 2e, 3e graad 9 522 4 258 13 780

polyvalente klassen (opvang, godsdienst, …) 6 300 6 300

GOK-lokalen 4 103 4 103

polyvalente zaal 1 299 1 299

polyvalente gang 1 150 1 150

slaapruimte 1 47 1 47

Niet educatief 97 370 467

administratief- en personeelsgedeelte 1 292 1 292

bergruimte 2 39 1 20 3 59

sanitair 1 58 1 58 2 116

SO PROGRAMMA ATHENEUM 102 1448 1186 826 3562

Educatief 799 1159 799 2757

klassen klein 1 40 1 40 1 40 3 120

klassen normaal 7 360 7 360

klassen groot 6 362 6 362 6 362 18 1086

studie atelier (studiezaal, open leercentrum, computerlokaal) 1 397 1 397

labo atelier (6 delen) 1 397 1 397

creatief atelier (tekenen, muziek, technologie, vakoverschreidend, …) 1 397 1 397

Niet educatief 102 649 27 27 805

administratief- en personeelsgedeelte 1 622 1 622

bergruimte 1 27 1 27 1 27 3 81

sanitair 1 102 1 102

GEM PROGRAMMA GEMEENSCHAPPELIJK 936 110 1046

eetzaal 1 525 1 525

keuken, afwasruimte, stapelruimte 1 85 1 85

polyvalente zaal 1 299 1 299

CLB lokalen 1 80 1 80

kleedruimte personeel (bij sanitair personeel atheneum) 1 30 1 30

werkruimte onderhoudspersoneel 1 27 1 27

BRUTO OPPERVLAKTE SCHOOLGEBOUW 1502 2997 2601 1825 1276 10201

NETTO OPPERVLAKTE SPORTPROGRAMMA 1282 1282

sporthal 1 1096 1 1096

kleedruimte 4 111 4 111

bergruimte / fitness 1 75 1 75

BRUTO OPPERVLAKTE SPORTGEDEELTE 1329 1329
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3. GEVELSTUDIE

VLIESGEVEL ZUIDGEVEL SECUNDAIR ONDERWIJS
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NOORDGEVEL BASISONDERWIJSWITTE BAKSTEEN
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RUIMTE VOOR TECHNIEKEN EN DUURZAAM BOUWEN

De technische ruimte van de bestaande basis wordt gerecupereerd als hoofdstam voor technieken: technische kelders, kruipruimten, en plafonds boven 
buitenruimte. De nieuwe clusters takken op geëigende wijze hierop aan. Het concept voor de technische ruimte volgt met andere woorden het architecturaal 
concept. Het garandeert een optimale technische compartimentering. Compactheid wordt nagestreefd per compartiment.

Nieuw installaties nemen veel minder plaats in dan de bestaande. Het kleinere oostelijk deel van de technische kelder kan dus worden vrijgemaakt. 
Tussen de kolommenstructuur wordt een grote kuip ingebouwd voor opvang (en hergebruik) van regenwater. Daken zijn bufferende groendaken of 
dakterrassen. Verhardingen of half-verhardingen zijn waterdoorlatend.

ENERGETISCHE UITGANGSPUNTEN:
 
Koudbloedig gebouw       
Gevels zijn een ware ‘huid’ voor elk gebouw: waterdicht, isolerend en ademend. Het spreekt vanzelf dat deze gevels zo performant mogelijk zijn binnen 
de welomschreven budgettaire context.  In tegenstelling tot de zoogdieren is een gebouw koudbloedig. Het heeft externe energiebronnen nodig om op 
temperatuur te blijven: actieve brandstof, passieve aardwarmte of zonnestraling.
 
Welkome warmte en georiënteerde koelvinnen      
 De gevels van het nieuwe gebouw zijn ontworpen om de buitenomgeving maximaal in het voordeel te gebruiken, zoals een krokodil een zonnebad neemt 
om op te warmen, en in de rivier glijdt om af te koelen.
Elke geveloriëntatie krijgt daarom een andere aanpak. De zuidgevels krijgen royaal uitkragende horizontale vinnen, met bovenlicht en reflecterende 
bovenzijde om het daglicht toch diep in de klasruimte toe te laten. De  vinnen op oost- en westgevels worden verticaal geplaatst, de noordgevels heeft 
uiteraard geen zonwering.
 De diepte van de vinnen bepaalt voor elk van de gevels het evenwicht tussen zonwering in de zomer en toetreding van warmtestraling in de winter. Met 
behulp van thermisch dynamische analyses zal voor elk van de combinaties schaduwhoek/zonwerendheid van de beglazing/thermische massa van de 
binnenruimte een jaarlijkse balans opgemaakt worden van de thermische winsten en het aantal te verwachten overschrijdings-uren (bv. binnentemperatuur 
> 27°C).
 
Hybride ventilatie   
Ventilatie is onontbeerlijk voor een gezond binnenklimaat, maar kan tegelijk helpen voor de regulering van de binnentemperatuur. Ook hier gedraagt 
het gebouw zich in functie van de buitenomgeving: hybride ventilatie combineert mechanische en natuurlijke ventilatie.   In het stookseizoen werkt 
een vraaggestuurde balansventilatie met hoogrenderende warmterecuperatie om de energiebehoefte te minimaliseren zonder afbreuk te doen aan 
de luchtkwaliteit. De thermische inertie van de uitgestrekte kruipkelders kan gebruikt worden voor de voorverwarming van de buitenlucht.   Buiten het 
stookseizoen wordt geventileerd via zelfregelende gevelroosters en geluidsdempende binnenroosters tussen de gang en de klassen ten einde te besparen 
op het elektrisch verbruik van de ventilatoren.   Op warme dagen tenslotte zal het gebouw tijdens de nacht intensief afgekoeld worden met buitenlucht. 
De lucht-debieten die daarvoor nodig zijn veel groter dan de winterse hygiëne ventilatie. Om grotere kanalen en ventilatoren te vermijden is de gevel 
uitgerust met ruime automatisch openende gevelpanelen die regendicht afgeschermd zijn. In functie van gemeten binnen- en buitentemperaturen worden 
hun stand en openingstijd bepaald.
 
Het einddoel van deze oefeningen zal een gebouw zijn dat minimaal behoefte heeft aan actieve verwarming, en helemaal geen behoefte heeft aan 
koeling.
 
Uitbundig daglicht
De bestaande schoolsnede raam – klas – binnenraam – gang – raam biedt het luxueuze comfort van daglicht dat abundant binnenstroomt in de klaslokalen. 
De gangen liggen echter veelal aan de noordgevel, waar elke vierkante meter beglazing ook een vierkante meter warmteverlies betekent (in tegenstelling 
tot de zuidelijke glaspartijen die door het jaar min of meer energie neutraal zijn). Het daglicht van de noordgevel zal dan ook geoptimaliseerd worden, met 
als parameters het zicht vanuit de gangen naar buiten, de ruimtekwaliteit van de gangen en de bijdrage van deze noordgevel op het lichtniveau in de 
klassen.

4. DUURZAAMHEID EN TECHNIEKEN



35



37

KLASSEN IN HET KLEUTERONDERWIJS

KLASSEN IN HET LAGER ONDERWIJS

KLASSEN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
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GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

ADMINISTRATIE VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS
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ATELIERVLEUGEL
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LEERKRACHTEN EN ADMINISTRATIE SECUNDAIR KRIJGEN EEN GELIJKVLOERS ‘LANDSCHAPS’-KANTOOR EN PATIO, MET ZICHT OP DE 
BUITENRUIMTE VAN HET SECUNDAIR MAAR TOCH WAT AFGEZONDERD. OP HET DAKTERRAS KAN MEN EVENTUEEL DE SCHOOLDRUKTE 
EVEN ONTVLUCHTEN. HET SECRETARIAAT IS TEGELIJK ONTHAAL, EN DUIDELIJK ZICHTBAAR VOOR BEZOEKERS
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IN DE OUDE NOORDGEVEL - EN TEGENOVER LEERKRACHTEN EN DIRECTIE - KRIJGEN OOK DE LEERLINGEN HUN EIGEN PLEK: 
PAUZERUIMTE, STUDIEZAAL, OPEN LEERCENTRUM EN COMPUTERLOKAAL
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DE SPORTHAL KRIJGT OVERVLOEDIG LICHT VANUIT HET NOORDEN. ZE IS MAKKELIJK OPDEELBAAR. DE GANG MET KLEEDRUIMTEN 
ONDER DE REFTER HOUDT STEEDS ELK ONDERDEEL APART TOEGANKELIJK. INDIEN GEWENST KAN DE REFTER ALS PAUZERUIMTE 
DIENEN BIJ EXTERN GEBRUIK VAN DE SPORTHAL



47

DE NIEUWE  BASISKLASSEN NODIGEN UIT TOT EEN ANDERE INDELING. ZE GEVEN ONMIDDELLIJK UIT OP DE SPEELPLAATS. OOK DE 
RUIMTEN VOOR LEERKRACHTEN EN ADMINISTRATIE BASISONDERWIJS EN KLEUTERS SLUITEN AAN BIJ DEZE SPEELPLAATS, IN DE 
LOMMER VAN DE BESTAANDE BOMEN
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DE OFFICIËLE TOEGANG TOT DE SCHOOL WORDT EEN HEUSE SCHOOL-’STRAAT’. ZE STAAT OPEN VOOR DE BUURT, MAAR IS 
AFSLUITBAAR INDIEN GEWENST. DE STRAAT IS VOOR IEDEREEN, EN VORMT HET GEZICHT VAN DE SCHOOL ALS GEHEEL


