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MASTERPLAN CONTEXT BONHEIDEN

De gemeente Bonheiden: 
historisch gegroeid langs de steenweg waar 
heden het doorgaand verkeer domineert.

Volgens het beeldkwaliteitsplan Bonhwei-
den te versterken met een nieuwe intieme en 
kindvriendelijke noord-zuid as om een 
coherente ruimtelijke armatuur te creëren.

De voormalige site vh gemeentehuis: 
een open plek met een sterk beeldbepalende 
kwaliteit. 

Volgens het ruimtelijk structuurplan Bon-
heiden deel van een aaneenschake-
ling van pleinen als concentratiepun-
ten in de dorpskern van de gemeente.

De schoolsite: 
een ideale lokatie en open plaats om een nieuwe 
plek te creëren de dorpskern. 

Volgens het ruimtelijk structuurplan Bonheiden 
een plek voor verdichting en kernversterking 
om opnieuw een herkenbaar dorpscentrum te 
maken.

Bonheiden: 
een aaneenschakeling van woonbossen, 
natuurgebieden en heiderelichten. 

Volgens het ruimtelijk structuurplan Bonhei-
den is het versterken van de huidige ‘open 
ruimte structuren’ prioritair. De woonduin dient 
gerespecteerd te worden.
Het beeldkwaliteitsplan ‘Windows to The Gar-
den’ stelt een stedelijkheid voorop die zich 
opent naar de bestaande groene tuinen aan 
de binnenkanten van het stedelijk weefsel.

KERNVERSTERKING LANDSCHAPPLEINENTWEE ASSEN
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MASTERPLAN NIEUWE BOUWVOLUMES

De nieuwe bouwvolumes van de gemeentelijke 
kleuterschool ‘t Kranske’ en de gemeentelijke 
basisschool worden zodanig ingeplant dat er 
antwoord gegeven wordt op de vraag naar ver-
dichting, pleinvorming en versterking van de 
‘open ruimte structuur’ volgens het ruimte-
lijk structuurplan Bonheiden en het beeldkwa-
liteitsplan van de dorpskern van Bonheiden.
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Lichtgekleurde betonverharding met printmotief voor het ‘schoolplein.’

‘Het schoolplein.’

‘Badeend’ Florentijn Hofman, Saint-Nazaire.

‘The Rubber Duck knows no frontiers, it doesn’t 
discriminate people and doesn’t have a political 
connotation. The friendly, floating Rubber Duck 
has healing properties: it can relieve mondial 
tensions as well as define them. The rubber 
duck is soft, friendly and suitable for all ages!’ 
Florentijn Hofman.
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MASTERPLAN HET PLEIN

De scholensite die ontstaat door de inplanting van de 
nieuwe gebouwen vervult een strategische functie binnen 
de doorwaadbaarheid van de dorpskern.
Langs de kant van het Dorp wordt een ‘SCHOOLPLEIN’ 
gecrëerd. Een nieuwe ontmoetingsplek voor de gemeente 
met meerdere functies: dropp-off zone voor de kinderen, 
hoofdtoegang voor de kleuterschool en toegang tot de 
nieuwe scholencampus, de stopplaats voor de LIJNbus, 
een veilige oversteekplaats langs de drukke steenweg en 
een plein voor de post en de bank.

Een tweede PLEIN kan in dezelfde vormgeving gecreëerd 
worden tussen de gemeentelijke school en de school van 
het GO! onderwijs in de Schoolstraat. Hier verzamelt men 
voor de schoolbus en zet men de kleinsten af in het kin-
derdagverblijf.  
Op deze manier wordt de noord-zuid as van het beeldkwa-
liteitsplan zichtbaar. 

Tussen het Dorp en Schommen wordt de DOORSTEEK 
voor fietsers en voetgangers behouden. Langs de kant 
van het Dorp is hierbij permanente parkeerruimte voorzien 
voor het onderwijzend personeel. Buiten de schooluren en 
in het weekend te gebruiken als extra plaatsen voor par-
keren in de dorpskern.

DE BANK 
DE POST

DE SCHOOLBUS

DE BUS

DE CRECHE
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Voorbeeld van de typische structuren van de woonbossen.

Een voorbeeld van vertikale vegetale structuren uit het beeldkwaliteit-
splan van Bonheiden.
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MASTERPLAN HET LANDSCHAP

Langsheen het Dorp en de Rijmenamsesteenweg wordt  
een open plek gecreëerd die de bestaande ‘open ruimte 
structuur’ van Bonheiden zal versterken.
Het typische landschap van woonbossen en heiderelicten 
wordt ingeplugd en kan op deze manier tot in de dorpskern 
van Bonheiden dringen. 
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MASTERPLAN DE SCHOLENCAMPUS

Door de inplanting van de gemeentelijke kleuterschool ‘t 
Kranske’ op de bestaande terreinen van de gemeentelijke 
lagere school, ontstaat eigenlijk een nieuwe scholencam-
pus. De bestaande toegangen worden behouden en er 
worden nieuwe toegevoegd teneinde de drukke momen-
ten ‘s morgens beter te kunnen opvangen en de leerlingen 
en ouders de mogelijkheid te geven zich door de volledige 
campus te bewegen.

De inplanting van de nieuwe gebouwen creëren meteen 
ook een duidelijke logica van opeenvolgende buitenspeel-
plaatsen die elk aan een specifieke groep toebehoren.
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VOORMALIG GEMEENTEHUIS BONHEIDEN
BRUTO-OPPERVLAKTES

b l m2 totaal m2 trappen m2 berging ea. m2 overige

-1 3,66 9,55 34,95 34,95 0,00
0 12,45 9,55 118,90 24,08 20,72 74,09
1 12,45 9,55 118,90 34,59 10,62 73,69
2 12,45 9,55 118,90 13,36 105,54

dak 4,55 9,55 43,45 43,45 0,00
4,10 3,65 14,97 14,97 0,00

450,06 86,99 109,75 253,32
BRUTO-OPP TRAPPEN VERLIESOPP NUTTIGE OPP

100% 19% 24% 56%
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MASTERPLAN BEELDBEPALEND GEHEEL

Uit wat vooraf gaat is het duidelijk dat de nieuwe scholencampus het nieuwe beeldbepalend 
geheel zal vormen in de ruimere stedenbouwkundige context van Bonheiden.
Onderzoek maakt echter ook duidelijk dat de nuttige ruimte van het voormalige gemeentehuis 
die kan worden ingezet als nieuwe functie binnen het schoolgebeuren eerder minimaal is of dat 
minstens een grondige verbouwing zich opdringt.  
Met het verdwijnen van de het oude gemeentehuis wordt hier dus duidelijk gekozen voor een 
nieuw beeldbepalend geheel: SUBJECT in plaats van OBJECT, FUNCTIE in plaats van VORM.

?! ?
Schaal 

Schaal 
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MASTERPLAN BEELDBEPALEND GEHEEL

«Het programma, een logisch onderdeel van de opdracht, wordt verruimd tot we de ‘wervende’ 
rol detecteren en activeren. Het programma moet een rol spelen in de ruimere omgeving van 
het gebouw. Daarnaast wordt ondergezocht in hoeverre een gebouw meerdere, niet gedefi-
nieerde functies kan dragen. Architectuur dient zich steeds te legimiteren vanuit haar rol als 
katalysator.» Kjetil Thorsen/ Snohetta. (Uit: «Het onzegbare benoemen.» Raf De Saeger, A+222, 2010).
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PEDAGOGISCH PROJECT PROGRAMMA

«Deel wat je weet en je zal zoveel meer weten.» (Paul Arden )

«De mens bouwt teveel muren en niet genoeg bruggen» (Isaac newton)

«Education fait partie de la politique» (Jean-Jacques Rousseau)

«Samenwerken om beter te verantwoorden, het alternatief voor ‘verdeel en heers’ » (C.F.)

?

Programmatische kwesties.
Wat betekent het voor een kind om negen jaar lang binnen dezelfde schoolinfrastructuur door te brengen?
Wat is de betekenis van «een groep» binnen dit schoolgebeuren, deze nieuwe ‘campus’?
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PEDAGOGISCH PROJECT PROGRAMMA

A B A B C A B A B A B A B

1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar : leerjaar

: klassengroep

Cyclus 2 : cyclus

: klas

: klassenoverschrijdend

: gemeenschappelijk

STRUCTUUR BASISSCHOOL

A B A B C A B A B A B A B

Cycle 2

OVERGANG-TRANSITIE-VERANDERING

BESTAANDE SCHOOLSTRUCTUUR

: gebouw

Conny Nicole Arlette Mieke Katrien Sofie

1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas

Cyclus 1

Instapklas

STRUCTUUR KLEUTERSCHOOL

Silke

1ste kleuterklasInstapklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas

Conny NicoleSilke

Cyclus 1

Arlette Mieke Katrien Sofie

NIEUWE SCHOOLSTRUCTUUR
STRUCTUUR KLEUTERSCHOOL STRUCTUUR BASISSCHOOL

1ste leerjaar 2de leerjaar 3de leerjaar 4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar : leerjaar

: klassengroep

: cyclus

: klas

: klassenoverschrijdend

: gemeenschappelijk

: gebouw

PEDAGOGISCHE STRUCTUUR
Klassen ( A,B,C,D)
Leerjaar ( 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de)
Cyclus (Kleuter, Lager)
School (Kleuter, Lager)

‘de klas’ - onderwijsactiviteiten (onderwijs)
‘de thema’s’ - thematische activiteiten (klassenoverschrijdend)
‘de polyvalente ruimtes’ - collectieve activiteiten

HET SCHOOLGEBOUW
het klassengebouw: de klassen (de leerling, de juf)
de brug: thematische ruimtes en klassenoverschrijdende activeiten (een groep)
de polyvalente hal (de school)

VERBANDEN

Aan de basis van het gebouw ligt een pedagogisch project. Dit dient uiteraard in samenpraak met de opdrachtgever en 
gebruiker verder aangepast, vorm gegeven of gewijzigd te worden.

HET KIND – DE GROEP
Het idee van de nieuwe kleuterschool vertrekt in de eerste plaats vanuit de gedachtengang van de groep, alle leerlingen 
samen, en pas in de tweede plaats vanuit het individu of de klas. 
De polyvalente ruimtes vormen de collectieve plek van de school. Daarnaast vormen klassenoverschrijdende activiteiten 
een tweede belangrijke rol. En uiteraard behoort elke leerling ook tot een klas, waar het individu dan weer de nodige aan-
dacht krijgt.

DE KLEUTERSCHOOL – DE BASISSCHOOL 
Er wordt niet zomaar een nieuwe kleuterschool gebouwd en nieuwe klassen voor de basisschool. De keuze om de nieuwe 
kleuterschool te bouwen op de bestaande terreinen van de gemeentelijke basisschool creëert nieuwe en andere moge-
lijkheden. 
Als kind is de overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar een heel belangrijk gebeuren. Aangezien kleuter- en 
basisonderwijs letterlijk naast elkaar komen te liggen, zien wij hierin een mogelijkheid om de deze overgang te duiden in het 
nieuwe schoolgebouw.   
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PEDAGOGISCH PROJECT PROGRAMMA
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collectieve plaatsen op de scholencampus

klassenoverschrijdende activiteiten

klassen op de scholencampus
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PEDAGOGISCH PROJECT GEBRUIK SCHOOL

Schematische voorstelling van een schooldag van NOOR in de 1ste kleuterklasklas.
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Schematische voorstelling van een schooldag van JAN in de 3de kleuterklas.

PEDAGOGISCH PROJECT GEBRUIK SCHOOL

OVERGANG
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Schematische voorstelling van een schooldag van MIEL in het eerste leerjaar.

PEDAGOGISCH PROJECT GEBRUIK SCHOOL

OVERGANG
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HET SCHOOLGEBOUW OVERGANGEN/TRANSITIE
Het schoolgebouw krijgt zijn uiteindelijke vorm door de aandacht voor OVERGANG 
en TRANSITIE binnen in het pedagogisch project en de plaats die het schoolgebouw 
inneemt in de context van de scholencampus en de dorpskern Bonheiden. We on-
derscheiden volgende elementen:

HET ‘SCHOOLSTRAATJE’.
Als verlengde van het schoolplein aan de steenweg is er een semi-publieke straat 
gecreëerd die wij heden het ‘schoolstraatje’’ noemen. 
Het is een intermediaire ruimte tussen de drukke steenweg en de toegang tot de 
nieuwe scholencampus en in het bijzonder de inkom van de gemeentelijke kleuters-
chool ‘t Kranske’. De kleuters kunnen er worden afgezet en opgehaald. Leerlingen 
die naar de basisschool moeten, kunnen langshier doorsteken en ouders kunnen 
er nog even napraten. Het ‘schoolstraatje’ vormt een ontmoetingsplek van de scho-
lencampus. Later kan het ook een doorgang zijn naar de creche in de voormalige 
bibliotheek. 
Tijdens de schoolactiviteiten is het een extra buitenruimte voor de voor- en nascho-
olse opvang en in het bijzonder voor collectieve activeiteiten van de kleuterschool of 
de scholencampus in zijn geheel. 

DE SCHOOLHAL.
De hal vormt de schakel tussen de buitenruimte en de eigenlijke kleuterschool. 
Ze is in de eerste plaats de inkom van de school ‘het kranske.’ Hier gaan de kinderen 
naar binnen. Het secretariaat, de polyvalente zaal met de refter en de sportzaal krij-
gen onderdak in deze schoolhal. De ruimte is afgesloten zodat alle functies kunnen 
functioneren zonder dat de activiteiten in de klassen worden gestoord.
De schoolhal is op dergelijke wijze ingeplant op de site dat ze, tesamen met het 
‘schoolstraatje’ ook gebruikt kan worden voor grotere activiteiten van de volledige 
campussite. Zelfs later kunnen er eventueel buitenschoolse activiteiten plaatsvinden 
indien de gemeente Bonheiden dat wenst. Op deze manier kan iets terug gegeven 
worden aan de gemeenschap van Bonheiden. 

DE BRUG.
De brug vormt de schakel tussen de schoolhal en de klassen. Zij geeft vorm aan 
de activiteiten die buiten de klaslokalen georganiseerd kunnen worden. Het is een 
polyvalente ruimte met de dramaklas, ruimte voor computers, een bibliotheek, de 
wachtruimte voor de CLB-lokalen, de doorgangen naar de speelplaats, extra plaats 
voor de voor- en naschoolse opvang, een exporuimte voor de themaweken, etc... .
Uiteraard is de brug ook de circulatieruimte die de kinderen op een ludieke en spee-
lse wijze van de schoolhal naar de klassen brengt.

HET KLASSENGEBOUW.
Naarmate we dus verder in de school komen, bereiken we het klassengebouw. In dit 
gebouw zijn alle klassen oostwaarts gericht en hebben een zicht op de speelplaats 
van de kleuterschool. Elke groep heeft een klaslokaal met ruime berging en sani-
tair. De klassen op het gelijkvloers hebben een privétuintje. Enkele klassen op de 
verdieping beschikken ook over een gedeelde buitenruimte. De twee klassen van 
het eerste leerjaar krijgen hier ook een plek. De andere vier leslokalen worden apart 
voorzien.
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directeur Dirk

Juf Elisa
voor- en naschoolse
opvang

Juf Silke
instapklasje extra klas

Juf Conny
1ste kleuter

Juf Nicole
1ste kleuter

Juf Karina
zorg

1.1 = schoolplein
1.2 = ‘schoolstraatje’

polyvalente zaal
2.1= refter
2.2 = keuken
2.3 = sportzaal
2.4 = berging/vestiaire
2.5 = natte ruimtes

3.1 = secretariaat
3.2 = lerarenkamer
3.3 = directeur
3.4 = vergaderruimte

thematische ruimtes
4.1 = extra ruimte opvang
4.2 = CLB en zorglokaal
4.3 = wachtruimte CLB

klassen
5.1 = opvang voor en na (juf Elisa)
5.2 = instapklas (juf Silke)
5.3 = extra klas
5.4 = 1ste  kleuter (juf Conny) 
5.4 = 1ste kleuter (juf Nicole) 

speelplaats kleuters
6.1 = buitenspeelplaats
6.2 = overdekte speelplaats - luifel
6.3 = groene rotsen - privétuintjes
6.4 = educatieve tuintjes
6.5 = speelelementen
6.6 = groene speelrand
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HET SCHOOLGEBOUW GELIJKVLOERS
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Juf Arlette
 2de kleuter

Juf Mieke
 2de kleuter

Juf Katrien 
3de kleuter

Juf Sofie
3de kleuter 

Juf Farshid
1ste leerjaar 

Meester Renzo 
1ste leerjaar

thematische ruimtes - klassenoverschrijdend
4.4 = drama
4.5 = multifunctioneel balkon
4.6 = buitenklas 

klassen
5.5 = 2de  kleuter (juf Arlette) 
5.5 = 2de kleuter (juf Mieke) 
5.6 = 3de  kleuter (juf Katrien) 
5.6 = 3de kleuter (juf Sofie) 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
7.1 = 1ste leerjaar
7.2 = 2de leerjaar
7.3 = 3de leerjaar
7.4 = buitentrap

«De school is niet universaliserend, het is een plek waar het kind zich ontwikkelt, een plek van opleiding en onderwijs.» (Hannah Harendt)
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HET SCHOOLGEBOUW VERDIEPING
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Voorbeeld: la galerie de l’île de Nantes.

Voorbeeld: Elementary school Fran Krsto Frankopan / Randić & Turato / 
City of Krk, Island Krk, HR, Croatia

Voorbeeld: Elementary school Fran Krsto Frankopan / Randić & Turato / 
City of Krk, Island Krk, HR, Croatia
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HET SCHOOLGEBOUW HET SCHOOLSTRAATJE EN DE SCHOOLHAL

SCHOOLHAL EN SCHOOLSTRAATJE
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Voorbeeld: exporuimte themaweek ‘Multi-Culti’ .

Voorbeeld: Skole Bakkegaarsskonen (DK)

Voorbeeld: Skole Bakkegaarsskonen (DK)



Een nieuwe school voor Bonheiden _ OO 1823 D _ p.39

HET SCHOOLGEBOUW DE BRUG

‘DE BRUG’ DRAMA ‘BOX’
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‘voorbeeld: kunstenaar Huskmitnavn (DK).

‘voorbeeld: kunstenaar Huskmitnavn (DK).

‘De ideale klas.’ Art Basics for Children, Brussel.
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HET SCHOOLGEBOUW HET KLASSENGEBOUW

DE BUITENKLAS DE KLAS
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‘voorbeeld: kunstenaar Huskmitnavn (DK).
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HET SCHOOLGEBOUW HET KLASSENGEBOUW

DE KLAS
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HET SCHOOLGEBOUW EEN SCHOOLDAG
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Criteria voor duurzaam bouwen hebben zowel betrekking op comfort (warmte, binnenluchtkwaliteit, visueel en akoestisch com-
fort)  als op het energieverbruik. Zowel aspecten van ruwbouw (isolatie, luchtdichtheid, daglichttoetreding, zonwering) als de 
technische installaties hebben hun impact op de duurzaamheid van een gebouw en moeten als integraal geheel bekeken worden. 
Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen architect en studiebureau essentieel. Het ‘rationeel’ omgaan met energie en water 
heeft niet enkel een positief effect op de jaarlijkse energiefactuur, ook natuur en milieu varen er wel bij. Door het elektriciteits- en 
brandstofverbruik te verminderen, verminderen we de luchtverontreiniging en het ontstaan van radioactief afval. Het beperken 
van het waterverbruik houdt de grondwaterreserves lager in stand en zorgt ervoor dat er minder afvalwater gezuiverd moet wor-
den. 

ALGEMEEN CONCEPT
Een milieuvriendelijk gebouw ontstaat bij het ontwerp. Duurzaam bouwen is het zodanig ontwerpen, bouwen, inrichten, beheren 
en gebruiken van gebouwen en omgeving, dat de eventuele schade voor gezondheid en milieu in alle stadia, van ontwerp, bouw, 
bewoning tot en met sloop, zoveel mogelijk beperkt wordt. 
Een aantal principes kunnen een leidraad zijn bij het duurzaam ontwerpen. Herbruik en aanpasbaarheid van het gebouw kunnen 
reeds bij het ontwerp voorzien worden. Het gebouw werd op zodanige wijze ontworpen dat de verschillende ruimtes flexibel zijn 
en mee kunnen evolueren met de veranderingen in het schoolwezen zelf. De functies van klaslokalen kunnen in de toekomst 
wijzigen zonder ingrijpende kosten.
Een duurzaam gebouw is een energie-efficiënt gebouw. Niet alleen een goede isolatie of een hogerendementsinstallatie zorgen 
hiervoor, ook de oriëntatie en de compactheid van het gebouw zijn van belang. 
Door zijn vorm getuigt de school van een compactheid. Een eenvoudige gemodelleerde skeletdraagstructuur dient als basis voor 
een duurzaam en flexibel gebouw van de toekomst. De inplanting en verschillende bouwhoogtes van de volumes zorgen voor 
voldoende daglichttoetreding tot in het binnenste van de school zodat kunstmatig licht slechts op welbepaalde momenten zal 
nodig zijn.

ENERGIEZUINIG GEBOUW
Het gebouw voldoet minimum aan de huidige EPR-regelgeving en meer.
Een duurzaam ontwerp streeft naar een energiezuinig gebouw. Door een gebouw voldoende te isoleren daalt het energiever-
bruik tijdens de gebruiksperiode. Essentieel hierbij is de afwezigheid van koude bruggen. Geïsoleerde constructies moeten ook 
luchtdicht zijn. Een wind- en luchtdichte detaillering en uitvoering zorgen ervoor dat hoge isolatiewaarden maximaal nut hebben.
Het benutten van passieve zonne-energie, het maximaal gebruiken van daglicht en natuurlijke koeling kunnen in de meeste ge-
bouwen in de ontwerpfase voorzien worden. Ze doen het energieverbruik dalen. 
In de studie technieken zal er rekening worden gehouden met een aantal REG maatregelen.
De keuze voor het systeem van ruimteverwarming, warmwaterproductie dient verder onderzocht in het kader van het huidig 
systeem van de school en de haalbaarheid van nieuwe systemen (warmtepomp, condenserende ketels, …). 
Voor wat betreft ventilatie wordt deze ontworpen overeenkomstig de ventilatie-eisen in de energieprestatie- en binnenklimaatre-
gelgeving. Als ventilatiesysteem stellen we het systeem C+ met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer met warmterecupera-
tie. Mechanische koeling dient zo veel mogelijk vermeden te worden en vervangen door passieve technieken.
De precieze berekening van de warmteverliezen is de basis om tot een zo laag mogelijk geïnstalleerd vermogen voor verwarming 
te komen.
Het elektriciteitsverbruik voor verlichting wordt beperkt door het toepassen van zuinige verlichtingsconcepten. Gebruik maken 
van hoogrendementsarmaturen met optimale spiegeloptiek, hoge reflectiefactor en een zo laag mogelijk energieverbruik van 
de lampen, namelijk energiezuinige TL-5 lampen en spaarlampen. Gebruik maken van daglichtsturing: dimming afhankelijk van 
daglichtsturing. Gebruik maken van aanwezigheidsdetectoren en tijdssturing om de verlichting te schakelen. Bij het voorzien van 
huishoudelijke elektrische toestellen kiest men de meest zuinige toestellen, voorzien van een A++-label. Alle installaties dienen 
volledig aangepast aan de veiligheid en comfort van de kinderen. 
De vloeren worden uitgevoerd in beton omwille van zijn akoestische eigenschappen, makkelijk onderhoud en brandweerstand en 
omwille van de hoge warmtecapaciteit die ideaal is voor het opslaan van passieve zonnewarmte.
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HET SCHOOLGEBOUW DUURZAAMHEID

vaste zonnewering
om opwarming in zomer 
te vermijden

recuperatie regenwater
en beperken watergebruik

moglijkheid voor de gemeente om op lange termijn foto-
voltaïsche panelen te plaatsen op het dakenbestand

De compactheid, de oriëntatie en de gebruikte materialen dienen de basis te vormen voor een laagenergetisch gebruik.

warmteverliezen beperken door 
een zeer goed geïsoleerde en 
luchtdichte buitenschil van het 
gebouw

recuperatie regenwater
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HET LANDSCHAP BUITENPLEKKEN

Het principe van de buitenplaatsen van de scholengroep 
heeft zich ontwikkeld vanuit noties van betreffende het 
bestaande landschap van Bonheiden. Ze worden vormge-
geven als een opeenvolging van verschillende plekken en 
micro-landschappen. Elke plek krijgt een vorm, textuur en 
beplanting eigen aan zijn functie. 

Het schoolplein en schoolstraatje.
Het plein en het schoolstraatje zijn een ontmoetingsplek 
voor de school en het publiek, een aandachtspunt in de 
straat.  
Een lichtgekleurde, fijn getextureerde verharding belicht 
zowel het ochtendlicht als het schaduwlicht op het einde 
van de dag.

Speelplaats .
De speelplaats krijgt kleur door een artificieel beschilderd 
oppervlak. De vorm ontstaat door de vegetatie van de 
rand. De diverse krommingen en  de topografie van de 
speelplaats laten de kinderen toe hun fantasie te ontwik-
kelen, te klimmen, te springen en te glijden in een leuke 
omgeving met zachte bekledingen, waterelementen en 
vloertekeningen. 

De vegetale rand.
De brede randen bestaan uit beplantingen en bomen die 
toen herinneren aan de bossen en de heide. De uitgeholde 
ruimtes in de rand  doen enerzijds ludieke speelplekken 
ontstaan en creëren anderzijds educatieve tuintjes voor de 
klassen. Aan de zijde van de klassen ontstaan in de rand 
privétuintjes. EDUCATIEVE 

TUINTJES

bloemen, planten, 
kruiden, geuren

LUDIEKE 
SPEELRUIMTES

geborgen speelplekken 
in de rand

SCHOOLPLEIN

drop-off zone, toegang 
school en 
deelruimte voor 
het dorp

DE VEGETALE RAND

een zachte bekleding 
(vegetaal) met bomen 
als afscheiding

BUITENSPEELPLAATS

beschilderde motieven
(artificieel)
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HET LANDSCHAP DE SPEELPLAATS
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artificieel beschilderde speelplaats afgewisseld met vegetatie

speelplaats
schoolplein
‘Dorp’
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HET LANDSCHAP DE VEGETALE RAND

P1 P2 P3 P4 P5 P7 P8 P9 P10 P1P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24

P6

0 2 4 6 8 10 20 m1

5.4

5.1

4.2

5.3
5.2

5.4

3.4

3.3

3.23.12.12.4 2.52.3

2.24.3

2.2

4.1

4.3

6.2

6.5

1.1

1.1

1.2

6.4

6.1

6.3

6.5
6.5

6.6

DE RAND



     p.56

HET LANDSCHAP DE VEGETALE RAND

Bonheiden/ Concours école / TAKTYK / 09032010

clairière-lumière
couvre sol hétérogène

couronne homogène
arbuste +150 à + 60 cm

Ligularia Geranium

tapis variés

structure végétale 

hetre

Projet

Maître d’oeuvre Maître d’ouvrage Identifi ant Document Etabli par Date Orientation

Phase Nature du document Format du document Page Echelle générale

P 001 - Macrolot B2 Boulogne Billancourt PRO - DCE

DBS

Proposition de plantation

P001-BB2-PRO-Plantation-07.02.20

A3

SLE 05.03.2007
Taktyk [landscape+urbanism]
8 rue du faubourg poissonière
75 010 PARIS

Mob: 00 33 668 517 305 (S Penfornis)
Mob: 00 34 685 413 729 (T Kandjee)
Fax: 00 33 826 701 476
offi ce@taktyk.net
www.taktyk.net

N

7/7 1/500

Jardin sous-bois: plantation d’une banquette végétale
Proposition A : Plantation de Taxus Baccata 

Proposition B : Plantation de Fagus sylvatica

Proposition C : Plantation de Mahonia japonica

Nom latin: Fagus sylvatica
Nom commun: Hêtre
Type d’essence: arbuste persistant
Intérêt: Marcescant, belle architecture et 
feuillage
Hauteur: Port dense rabatu jusqu’à 1m du 
sol
Environnement: Résistante à l’ombre à la 
séchereresse et au froid
Prix estimé: 40 Euros/m²

Nom latin: Mahonia japonica
Nom commun: Mahonia
Type d’essence: arbuste persistant
Intérêt: Persistant, feuillage découpé et 
vert foncé, infl orescences jaunes retom-
bant tout l’hiver
Hauteur: Port dense d’environ 2m
Environnement: Grande résistance à l’om-
bre
Prix estimé: 40 Euros/m²

Nom latin: Taxus baccata
Nom commun: If 
Type d’essence: conifère arbustif
Intérêt: Persistant, feuillage dense vert 
sombre 
Hauteur: Port dense rabatu de 0,3 à 2m
Environnement: Aime les sols frais , peu 
calcaires et riches en substance nutritives, 
faible croissance
Prix estimé: 50 Euros/m²

clairière-lumière
couvre sol hétérogène

couronne homogène
arbuste +150 à + 60 cm

Ligularia Geranium

tapis variés

structure végétale 

hetre
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HET LANDSCHAP DE VEGETALE RAND



     p.58

HET LANDSCHAP DE EDUCATIEVE TUINEN
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educatieve tuintjes

+
geuren
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HET LANDSCHAP DE LUDIEKE SPEELPLEKKEN
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speelelement: artificieel mos in de vorm van een pastille zachte en getextureerde bekleding een plooi in de bekleding vormt een speelbad
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HET BOUWPROCES PLANPROCES/KOSTENBEHEERSING 

PLANPROCES MET DE BOUWHEER

Binnen het proces is een goede communicatie met alle betrokkenen van belang, het bepaald het draagvlak en 
de waardering voor het ontwerp.
Een ontwerp is een dynamisch proces dat vraagt om een flexibele opstelling en bereidheid tot samenwerking 
van alle betrokken partners. We onderhouden daartoe een voortdurend en intensief contact.
Opdrachtgever, maar ook gebruiker dienen zoveel mogelijk betrokken te worden. De leerlingen en het perso-
neel zijn immers de toekomstige gebruikers van het nieuwe gebouw. Wij willen hen dan ook graag betrekken 
in de uitwerking van dit project. 
Naast de informatieplicht van de ontwerper, is er evenzeer de kennisoverdracht van gebruikers naar ontwer-
pers toe. Daarom opteren we voor een organisatorische aanpak gebaseerd op twee peilers: continue informa-
tie en actieve participatieve momenten. 
 
Huidige ontwerpvisie dient te worden aanzien als een kader. Er is immers nog geen echte interactie geweest 
met de betrokken partijen. Het ontwerp dient dan ook aanzien te worden als een enveloppe waarbinnen er 
verder zal worden gewerkt. De ontwerper zal de opdrachtgever en gebruiker eerst uitgebreid informeren om-
trent dit basisconcept. Daarna kan de gebruiker bijvoorbeeld aan de hand van een oefening met de leerlingen 
en interne vergaderingen, zijn bedenkingen en ideeën inventariseren en overbrengen. De ontwerper zal deze 
verwerken in het ontwerp binnen de enveloppe van het wedstrijdconcept. 
Omdat de communicatie essentieel is, zal hiertoe best een projectgroep samengesteld worden met verte-
genwoordigers van alle betrokken groepen. Als klankbordgroep waar alle ideeën worden besproken en ge-
toetst. Binnen deze projectgroep zal de ontwerper zich ook laten bijstaan door zijn raadgevende ingenieurs 
voor stabiliteit en technieken. De veiligheidscoördinator en de ebp-verslaggever worden best ook onmiddellijk 
aangesteld.  Om tot een consequent geheel te komen dienen zij immers van in den beginnen erbij betrokken 
te worden. Naarmate het planproces vordert zal de informatie gedetailleerder en gerichter zijn en kunnen de 
plannen en voorstellen worden geconcretiseerd.
Er wordt dus gestreefd naar een volwaardig partnership met de opdrachtgever waarbij de ontwerper-project-
leider er over zal waken dat aan alle eisen wordt voldaan en dat het ontwerpconcept niet verloren gaat tijdens 
de verdere uitwerking ervan.

KOSTENBEHEERSING

De projectaanpak moet afgestemd zijn op een werkwijze die een beheersing van kwaliteit, tijd en geld mogelijk 
maakt. In dit verband zijn van belang:
1. duidelijke programma-eisen
2. ontwerpevaluatie
3. beoordeling kostensequenties varianten
4. tijdige beoordeling door specialisten van belang. 

Er zal steeds over gewaakt worden het maximum budget niet te overschrijden. Bij iedere fase van het werk-
proces dient de kostprijs van het project bijgestuurd te worden om de realisatie binnen het beschikbare budget 
te houden. 
Terugkoppelingen en controles zullen ook steeds nodig zijn door het interactieve planproces en bij het uitwer-
ken van een duurzaam concept/gebouw.

Binnen dit kader zal er ook maximaal getracht worden om relevante keuzes te maken op het vlak van ener-
gieverbruik. Binnen het vooropgestelde budget zal uiteraard gezocht worden naar een maximaal laagenergie-
concept. 
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projectleider

medewerkers architecten

    raadgevende ingenieurs
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    projectcoördinator
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