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0 INLEIDING, PROJECTPROCES & INTEGRALE DUURZAAMHEID
Een site in dialoog met de omgeving
Een school is geen object, maar een levende site met een
geschiedenis, een verhaal.
De huidige vraag voor een nieuwe school voor 840 leerlingen
op het terrein van de Salesianen kan moeilijk los gezien
worden van de geschiedenis en het karakter van de hele site,
en de kansen op verankering die hier voor het grijpen liggen.
De nieuwe school zal de dialoog aangaan met de plek, waarbij
zowel de bestaande bebouwing als de aanwezige natuur een
prominente rol zullen spelen.
Van bij de kandidatuur stelden we 4 uitgangspunten voorop:
1 Een nieuwe site in dialoog met de omgeving
2 Ruimte maken en ruimte laten
3 Een inspirerende plek maken
4 Een functionele en duurzame plek maken
Vooreerst zullen we zoeken hoe de nieuwe school zo goed
mogelijk kan dialogeren met de omgeving, hoe we een school

maken als een scharnier in ruimte en tijd. Hoe we ruimte
maken en ook nog veel openlaten.
Enerzijds stellen we een context van geborgenheid voorop,
maar tegelijk moet de school ook vensters openen en
inspireren. Het project moet functioneel en multifunctioneel
zijn, maar ook een stimulerende omgeving zijn, waar veel te
beleven is, waar je keuzes kunt maken, waar samen wordt
geleefd en overlegd: een school als de wereld in het klein.
Het gaat hier dus over veel meer dan klassen en gangen, het
gaat om een hele betekenisvolle omgeving.
Daarnaast willen we, samen met de bouwheer ook gaan voor
integrale duurzaamheid: een zo breed mogelijk milieu- en
energiebewustzijn. Bewust leven in de wereld van vandaag, en
zorgen voor de wereld van morgen.
Een integraal duurzame school

en het programma en de wensen van de bouwheer zijn
in al onze projecten de bouwstenen voor een gedragen
en toekomstgericht ontwerp. Onze globale aanpak van
duurzaamheid valt 100% samen met onze ontwerpmethodiek
en is er niet los van te zien. Wij hebben dan ook geen
afzonderlijke duurzaamheidsnota. Onze conceptnota is
meteen opgebouwd volgens de belangrijkste thema’s van
het Instrument voor Duurzame Scholenbouw, met uiteraard
bijzondere aandacht voor de verwachtingen zoals ze door de
opdrachtgever zijn geformuleerd.
We hopen in de toekomst nog veel samen aan tafel te kunnen
zitten met de opdrachtgever, omdat het beste ontwerp altijd
ontstaat in samenwerking. Voorliggende visie moet dan ook
gelezen worden als een illustratie van onze werkwijze en onze
ideeën, en zeker niet als een ontwerp waar niets meer kan aan
gewijzigd of bijgebracht worden.

Duurzaamheid is niets gebaat met wat groene opsmuk,
maar moet een fundamentele ontwerphouding zijn.
Duurzaamheid in zijn breedste zin (zowel sociaal als technisch)

zicht op voorplein en inkomzone: een dialoog tussen oud en nieuw
Dominiek Savio Groot-Bijgaarden
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1 INPLANTING & MOBILITEIT
Uitgangspunten:

Parkeren:

•

Parkeren voor personeel wordt voorzien op eigen terrein,
toegankelijk langs de Wiviniadreef. Dit betekent een beperkt
aantal verplaatsingen op 2 tijdstippen van de dag. De
historische muur en bomen blijven bestaan. De parking wordt
met grasraten en extra bomen uitgewerkt tot een groene plek.
Het met de wagen brengen en ophalen van de kinderen
kan gebeuren langs de Placestraat. Daar worden 47 aantal
parkeerplaatsen voor kortparkeren voorzien.
De inrichting van deze ruimte toont dat de hoofdfunctie ervan
van niet parkeren is, maar sport, spel, beweging…. – wagens
zijn er enkel te gast op een zeer beperkt deel van de dag, en de
ruimte wordt meervoudig gebruikt. Zo spelen we nu al in op
de grondige omslag naar duurzame mobiliteit (meer fietsen,
openbaar vervoer, autodelen, zelfrijdende pendeldiensten..)
die er de volgende jaren staat aan te komen.

•

•

•
•

We gaan op zoek gaan naar de maximale synergie tussen
school en omgeving
Daarbij valoriseren we in de eerste plaats wat er al is: het
Don Bosco klooster, alle bestaande bomen, de Lourdesgrot, de paden doorheen het bos, de muur langs de
Wiviniadreef, de genius loci van de plek..
We realiseren een compacte inplanting, in lijn met de
bestaande bebouwing. Die inplanting laat zoveel mogelijk
open ruimte open, en laat nog plaats voor eventuele latere
uitbreiding.
We bouwen een school die leesbaar en uitnodigend is
We realiseren logische en gescheiden circulatiepatronen
op de site, waarbij in de eerste plaats aandacht gaat naar
de veiligheid van de kinderen en de gebruikers van zacht
verkeer

behoud van alle waardevolle elementen op de site

Concrete uitwerking:
•

•
•

•

•

2

We behouden en versterken het U-vormig complex van
de Salesianen. Dat is onlosmakelijk verbonden met de
geschiedenis van de site, en de vleugel “eigentijdse jeugd”
is perfect bruikbaar voor integratie van een deel van het
schoolprogramma
We gaan het voorplein opwaarderen, van kale asfaltvlakte
naar groen verblijfsgebied
We geven meer ruimte en openheid aan de site en
maken de nieuwe school zichtbaar door het huidige
jeugdverblijfcentrum te verwijderen
In plaats van daarbij alle materiaal af te voeren, bekijken
we dit als een materialenbank, waar we zoveel mogelijk
trachten te recuperen om te herbruiken bij de bouw van
de nieuwe school
We zorgen voor een helder circulatieplan, met
gescheiden verkeersstromen, waarbij
•
gebruik wordt gemaakt van de toegang langs de H.
Placestraat (voor mechanisch verkeer, leveringen,
hulpdiensten en gescheiden toegang voor zachte
weggebruikers)
•
beheerst gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheden van de Wiviniadreef, voor toegang
personeelsparking en 2de gescheiden ingang voor
voetgangers en fietsers
•
mogelijk ook paden door het bos (o.a. voetgangersweg
langs de manège) weer kunnen aansluiten aan het
domein van de school.
•
de toestroom van de leerlingen verdeeld wordt en
dus beheersbaar gemaakt zonder conflicten tussen
zacht en mechanisch verkeer.
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mechanisch verkeer: sportparking P&R / groene parking personeel

Gemotoriseerde mobiliteit en verblijfskwaliteit zijn dikwijls
tegengesteld. We ambiëren een vlotte ontsluiting van de
site, en zetten tegelijk in op gescheiden verkeersstromen,
compacte mobiliteit (het zo vlug mogelijk afwikkelen van het
parkeervraagstuk) en de toepassing van het STOP principe,
met stimulerende faciliteiten voor voetgangers en fietsers.

compacte inplanting nieuwbouw

zacht verkeer: heldere circulatie met gescheiden verkeersstromen

maximale synergie tussen school en omgeving

sportcluster: zichtbaar en vlot bereikbaar

Dominiek Savio Groot-Bijgaarden
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toegang Park & Ride
toegang voetgangers & fietsers school
toegang administratie
toegang voetgangers & fietsers personeel
toegang parking personeel
toegang voetgangers & fietsers school
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overdekte speelplaats lager + sanitair blok
overdekte speelplaats kleuter
park & ride / sportveld
groene speelplaats kleine kleuters
parking personeel in het groen
fietsenstalling personeel + afvalberging
moestuin & kippen
amfitheater
speelheuvels
water als speelelement
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2 NATUURLIJK MILIEU & OPEN RUIMTE
De verbondenheid met de natuur krijgt een belangrijke
plaats in dit project.
De kinderen kunnen in een groene omgeving schoollopen,
waar zichtbaar gewerkt wordt aan natuurbehoud en waar
de natuurpartijen geïntegreerd worden in de werking van de
school.
Het groene karakter van de site wordt ook zichtbaar langs de
H. Placestraat en Wiviniadreef.

•

•

Uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•

We maken de bestaande groene kwaliteiten maximaal
zichtbaar
We vergroenen bestaande verharde ruimtes
We brengen openheid en ruimtelijkheid in
We beperken de extra verharde oppervlakte
We brengen structuur en definitie in de open ruimte
tussen de gebouwen
We realiseren kindvriendelijke en gedifferentiëerde
buiten– en speelruimte

Concrete uitwerking:
•

•

•

•
•

De open ruimte voor het complex van de Salesianen
wordt groen en aantrekkelijk. Door het verlagen van het
voorplein ontstaat geborgenheid en komt het gelijkvloers
op dezelfde hoogte te liggen van het gelijkvloers niveau
van de school
Aan de andere kant van de kapel ontstaat door het
wegnemen van het jeugdverblijfcentrum een grotere
openheid, wordt de nieuwe school en het groen
zichtbaar, en wordt een meervoudige ruimte gerealiseerd
(kortparkeren bij afhalen kinderen, maar vooral ruimte
voor sport en spel)
De parkeerruimte voor personeel, wordt een groene
parking, waarbij bomen zorgen zowel voor geleiding, als
voor ruimtelijke eenheid met de aanpalende tuinen
Door zijn centrale inplanting opent de school zich aan elke
zijde volop naar het groen
Gesloten gevelvlakken worden uitgewerkt tot verticale
tuinen met nestkastjes en gevelbegroening

•

Zones voor kleuters
•
kleinste kleuters: veilig, groen, dichtbij de klassen
•
oudere kleuters: mogen iets verder weg, ook naar bos
en waterplaats
•
mogelijkheid tot gevarieerde buitenactiviteiten aan
verschillende zijden van het gebouw
Speelplaats lagere school
•
Grote gevarieerde zone met zowel verharde als
groene ruimte / plaats voor basket en voetbal
/ zitmogelijkheden / een klein amfitheater voor
toonmomenten….
Buitenplaats voor leerkrachten
•
picknickmogelijkheden rustige plekken, weg van
verkeer, weg van speelplaats

De heraanleg van de buitenruimte speelt aan de zijde van de
Wiviniadreef ook op een creatieve manier in op de aanwezige
niveauverschillen, o.a. door de aanleg van een klein ingewerkt
amfitheater.
Verder zijn verspreid een zandbak voorzien, zitplekken rond
bomen, een zone voor petanque, heuvels, een waterplaats
met visualisatie van dakwaterafvoer, een zone voor moestuin,
boomstammen, een wilgenhut…
Een bijzondere rol is ook weggelegd voor de voorzetstructuur
die langs zuid- en westkant deel uitmaakt van het project.
Die voorzetstructuur is niet enkel een schaalbrenger in het
project, structurele zonwering voor achterliggende lokalen
en functionele drager van luifel en zonwering, maar ook
drager van groenelementen, speelelementen, schoolborden,
afdakjes, klimtouwen, schommels, hangmatten…. Het is een
groene interface die speelplaats en gebouw en natuur in
elkaar laat overlopen.
Het verdere ontwerp van de buitenruimte wilen we graag in
nauw overleg met directie en leerkrachten uitwerken.
Het flexibele model laat toe dat in het ontwerpproces en zelfs
later nog satelieten, functies worden verplaatst of toegevoegd,
verkleind, vergroot….

amfitheater

waterpunt, ref. Tezuka

sportveld / parking, ref. NYC

groene interface binnen-buiten

waardevolle bomengroep wordt behouden

Avontuurlijke speelplaatsen, verbonden met de groene
omgeving
De speelplaatsen worden ontworpen volgens het satelietmodel.
Logische looplijnen tussen verschillende kruispunten,
“hotspots”, bijzondere attracties verbinden de speelplaatsen
niet alleen met de omliggende natuur, maar ook met de
buitenwereld. Ze nodigen uit tot ontdekken en verkennen.
Tegelijk kunnen we de lijnen tussen de verschillende
“satelieten” of “planeten” ook als compartimentering lezen,
tussen verschillende hoeken en sferen en leeftijdscategorieën.
Gezien het groot aantal leerlingen is het interessant om
verspreid te spelen. De inplanting van het gebouw is zo
gekozen dat aan alle zijden interessante plekken ontstaan,
met verschillende sferen en kwaliteiten.
4
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zonering buitenruimte

moestuin

groene parking

Dominiek Savio Groot-Bijgaarden

gevarieerde groene buitenruimte aan elke zijde van het gebouw

Dominiek Savio Groot-Bijgaarden
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3 FUNCTIONALITEIT, FLEXIBILITEIT & IDENTITEIT
Uitgangspunten: een
inspirerende school
•
•
•
•
•

heldere,

multifunctionele

en

Een helder plan
Logische en compacte circulatie met daarrond bruikbare
en flexibele ruimtes
Identiteit van verschillende componenten
Geborgen en open van buiten en binnen tegelijk
Een school met een hart en een ziel

Concrete uitwerking:
Het gebouw heeft in de eerste plaats een compact en klaar
plan. Dat heeft grote voordelen op het vlak van duurzaamheid
en beheersing van bouw- en onderhoudsbudget.
Bouwtechnisch is het gebouw eenvoudig, met economische
overspanningen en een grote flexibiliteit.
Ook de functionaliteit van een grote school als deze (dagelijkse
stromen van 840 kinderen) is gediend met eenvoud en
helderheid, met duidelijk leesbare circulatielijnen.
In het ontwerp loopt over de verdiepingen heen telkens op
dezelfde plaats een duidelijke hoofdcirculatie.
Op het gelijkvloers verbindt die structuur de ingangen van de
school, het oud en nieuwe gebouw, de sportinfrastructuur, de
klassen, de zaal.
Op verdieping 1 is er de connectie tussen oud en nieuw, de
inkijk op de sportzaal, de vides naar de grote zaal, de centrale
ruimte tussen de klassen.
Op verdieping 2 leidt de circulate langs alle klassen naar de
grote zaal, het buitenterras, de royale binnen- en buitentrappen
naar het gelijkvloers.
De hoofdstraat, die onderweg wordt opgeladen door allerlei
activiteiten en sferen, leidt op elke verdieping naar een
centrale ruimte, als plein, als hart van de verdieping.
Alle klassen zijn voorzien van binnenramen. Het
maakt de aanliggende activiteiten zichtbaar, zorgt voor
daglichtdoorstroming en geeft de mogelijkheid om te tonen,
te communiceren, te etaleren.
Zoals onderwijs bestaat uit veel meer dan taal en rekenen,
bestaat een school vandaag uit veel meer dan klassen
en gangen. Het leergebied strekt zich uit over het hele
project. Met zijn gevarieerde buitenruimtes, binnen-buiten
tussengebieden, terrassen, verschillende zalen en meervoudig
bruikbare circulatieruimtes wordt deze school een kleine
stad, waar elke ruimte stimuleert en betekenis heeft, en kan
ingezet worden in het hele open leerproces.
De kleuterschool

entrée per 2 klassen met een kleine vestiaire met kastjes voor
sjaals, mutsen etc. Schuifdeuren tussen de klassen maken het
mogelijk om klasoverschrijdend te werken.
Gelijkvoers en verdieping van de kleuterschool worden intern
verbonden door een royale trap die uitgeeft in de grote zaal
en rechtstreekse toegang geeft tot de speelplaatsen. Ook
vides verbinden de 2 lagen met elkaar.
De grote zaal staat in rechstreekse verbinding met de grote
speelzones aan de verschillende zijden van het gebouw en heft
royale uitzichten op de omringende natuur.
Dit alles maakt de lay-out van de school heel overzichtelijk en
dus makkelijk leesbaar voor de kinderen.
De sportzaal is strategisch gelegen bij de inkom van de school.
Samen met de huidige turnzaal in de kapel vormt ze de
sportcluster die ook voor derden bruikbaar zal zijn. Ook voor
voor- en naschoolse opvang kan ze ingezet worden.
De zaal is transparant en dubbelhoog, wat interessante
doorzichten oplevert vanuit de hoofdcirculatie op de beide
verdiepingen. De sportzaal is geen afgelegen en donkere
ruimte, maar een levende en zowel extern als intern zichtbare
ruimte die uitnodigt voor allerhande activiteiten.
Bij grote feesten kunnen sportzaal en grote zaal op het
gelijkvloers samen gebruikt worden.

verdiep +2: lager

De lagere school
verdiep +1: kleuters

De lagere school krijgt de hele 2de verdieping toegewezen,
als een arendsnest dat uitkijkt over de omliggende natuur. De
belvedère van het project.
15 klassen situeren zich rond de centrale circulatieruimte die
uitloopt op de grote gemeenschappelijke zaal.
Die zaal (die ook kan ingedeeld worden in kleinere zones) staat
in rechtstreekse verbinding met een royaal dakterras. Als
het weer het toelaat zijn op dit terras ook allerlei activiteiten
mogelijk, zelfs buitenklassen, zonder daarvoor noodzakelijk
naar de gelijkvloerse verdieping te moeten verhuizen. Voor
speeltijden en middagpauze is een ruime rechstreekse trap
naar het gelijkvloers vorzien.
Die trap zal ook gebruikt worden ‘s morgens om de klassen
vanop de speelplaats te bereiken.
gelijkvloers: kleuters

circulatie met polyvalente ruimtes
klassen
personeel
sport
sanitair / berging / technieken

De kleuterschool bevindt zich op het gelijkvoers en de eerste
verdieping. De klassen zijn 2 per 2 gegroepeerd langs de
hoofdcirculatie. Sanitair- en vestiaires zijn dichtbij de klassen
gesitueerd, in een gepersonaliseerde (of te personaliseren)
6
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gekoppelde kleuterklassen met sanitair blok
polyvalente refter kleuters
berging refter
keuken refter
afvalberging / technische ruimte
sanitair kleuters
turnzaal kleuters / polyvalente ruimte
berging turnzaal
kleedruimtes
turnzaal lager
archief
sanitair bezoekers
secretariaat
pedagogisch directeur logistiek & financiën
pedagogisch directeur lager
pedagogisch directeur kleuter
EHBO
vergaderzaal

0

5

10

Dominiek Savio Groot-Bijgaarden

15

20 M

OO 3202 D

7

Aansluiting aan de bestaande vleugel
Door het behoud van de bestaande vleugel van het Don Bosco
klooster worden verschillende vliegen in 1 klap geslaan. We
behouden een stuk waardevolle geschiedenis en de eenheid
van de bestaande gebouwen zichtbaar aan de H. Placestraat.
Op zuiver architecturaal vlak ontstaat een boeiende dialoog
tussen oud en nieuw.
Daarnaast krijgen we de mogelijkheid om de administratieve
en personeelsgerelateerde ruimtes onder te brengen in een
rustige zone, een eigen gebied op een kleine (maar soms
welkome) afstand van het drukke schoolgebeuren.
Een transparant volume, met trap verbindt oud en nieuw.
Transparantie en het onderwijsconcept van de school
Het concept van zowel gebouw als buitenruimte sluit aan bij
het onderwijsconcept van de school: maximaal inzetten op
communicatie, ontmoeting en ontplooiing.
Enerzijds is de hoofdcirculatie duidelijk. Dat zorgt voor de
nodige rust.
Anderzijds is ze ook een boeiend spel van open en gesloten,
van doorzichten en toonmogelijkheden. Van een altijd weer
veranderende invulling, die zorgt voor zintuiglijke en sociale
prikkels.
De zalen zorgen voor gemeenschapsgevoel en geven ruimte
voor “grote” ontmoetingen. Er is ruimte en veel licht, er is
tijdloze ruimtelijkheid. De transparantie van de zalen en klassen
naar buiten toe laat ze opgaan in de groene omgeving aan
verschillende zijden. Tussen binnen en buiten zijn overdekte
tussenruimtes voorzien, scharnierzones.
De buiteninfrastructuur is gevarieerd en nodigt uit tot
verbeelding, beweging en spel in kleinere groepen.
Muzische en bewegingsaspecten worden er gestimuleerd in
een natuurlijke omgeving.

de schaal van de school: de school wordt compact gehouden,
en niet eindeloos uitgesmeerd – dat maakt ze bevattelijk. Door
de eigen identiteit van verschillende componenten (de poort,
de turnzalen, de inkomluifel, het overdekte wandelpad, de
zalen, de voorzetstructuur, de buitentrappen, het amfitheater,
de buitenterrassen…..) ontstaat genoeg schaligheid en
mogelijkheid tot identificatie.
Een van die componenten is de voorzetstructuur, die de schaal
van de gevel reduceert, drager is van groen- en speelelementen
en een interessant en geborgen binnen-buiten tussengebied
realiseert. Een “placemaker”.
de schaal van klassengroepen: de kleuterschool bevindt
zich op 2 met elkaar verbonden lagen, de lagere school op 1
eigen laag. Daarbinnen is er een duidelijke en clustering per
klassengroep (van dezelfde leeftijdsgroep) en voor de kleuters
zelfs per 2 klassen met en gezamenlijke “ inkom – drempelzone”
en een brede schuifdeur tussen de 2 klassen. De klas is het
nest, de beschutting, de kleine geborgenheid.
Ook in de aanleg van de omgeving wordt op dezelfde manier
omgegaan met verschillende schaalniveau’s.

opwaardering Don-Bosco klooster met heraanleg voorplein

Schaal en geborgenheid
De school is behoorlijk groot. Niettegenstaande moet het
ontwerp een plek opleveren waar kinderen (en bij uitbreiding
alle gebruikers) zich thuisvoelen en geborgen weten.
Wij zien een school als een huis dat uitnodigt en beschermt
maar ook sociale cohesie stimuleert, een veelheid aan
activiteiten mogelijk maakt, vensters op de wereld opent.
Aandacht
voor verschillende schaalniveau’s is daarbij
belangrijk, en kinderen van deze wereld moeten daar ook leren
mee omgaan. Eerder dan het versnipperen of “verkleuteren”
van de school kiezen we voor het juiste evenwicht op het juiste
moment tussen grotere, middelgrote, en kleine geborgen
schaal.
de schaal van de hele site : door het hergebruik van de
bestaande gebouwen (kapel en complex Salesianen) beseffen
de kinderen dat hun school op een groter terrein ligt, en deel
is van een geschiedenis.
Gebouwen en groenpartijen van verschillende sferen en tijden
zorgen voor verankering.

8
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inkom vanaf sportparking, met uitnodigende en schaalbrengende luifel
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gekoppelde kleuterklassen met sanitair blok
bibliotheek kleuters
stille ruimtes kleuters
berging / technische ruimte
kleedruimte turnzaal lager
sanitair turnzaal lager
sanitair personeel
personeelsruimte
kleedruimte personeel
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grote zaal kleuters, zicht vanaf het podium

verdieping +1 kleuters, zicht naar zaal, speelplaats en leesruimte

inkom kleuters, hoofdstraat met zicht op sportzaal en klassen

grote zaal lager met lichtstraat en dakterras “belvedère”
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PLAN VERDIEP +2
1
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klassen lager
polyvalente refter lager
keuken refter
berging refter
dakterras
bibliotheek lager
stille ruimte lager
sanitair lager
polyvalente zithoek
berging
vergaderzaal
sanitair personeel
lokalen zorgcoördinatoren en -leerkrachten
vergaderzaal
sanitair personeel / berging
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tussenschakel tussen oud en nieuw met verticale circulatie
turnzaal kleuters
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polyvalente refter kleuters
bilbiotheek kleuters
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polyvalente zithoek kleuters
polyvalente refter lager
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polyvalente zithoek lager
dakterras lager
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