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Dilbeek ligt tussen het verstedelijkte Brussel en het
landelijke Pajottenland, en verkrijgt haar leefbaarheid
en aangename woonomgeving door hierin een
evenwichtige identiteit te bewerkstelligen. De site
Begijnenborre ligt op de rand van de Dilbeekse kern,
op de as St-Martens-Bodegem en Itterbeek. Het is
een veelgebruikte sociale plek als recreatief domein
voor nabije wijken, en voor verder gelegen gezinnen
in verband met school- en speelpleinwerking.Het
gevraagde programma is een school die naschools
ook kan dienen als kinderopvang, speelpleinwerking en
buurtwerking.
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3.3 Budgetbeheersing

We lezen de ontwerpvraag dan ook als een vraag
naar kruisbestuiving binnen deze verschillende
programma’s én met de omliggende omgeving: hoe
kan een gebouw en zijn inplanting zo functioneren dat

een meer gecontroleerde werking - zoals kleuterschool
en naschoolse kinderopvang - kan gecombineerd
worden met meer flexibele werkingen als speelplein en
buurtwerking en zelfs recreatie.
In het combineren van bovenstaande programma’s zal
het van groot belang zijn hoe de ruimte’s polyvalent
gedacht en gedeeld worden, maar ook hoe de site
zal ontsloten worden.
Qua ruimtes is overdekte buitenruimte een must, evenals
binnenruimtes die geborgenheid brengen en creativiteit
stimuleren. De infrastructuur moet aangenaam, flexibel
en toekomstgericht ontworpen zijn, en sociale interactie
ondersteunen.
De buitenomgeving moet met visie aansluiten op
bestaande auto, bus, fietser en voetgangersnetwerken.

Allenmoon School,
Boltshauser Architekten:
het gebruik van natuurlijke
materialen in een
hedendaagse architectuur
maakt kinderen bewuster.

Hanazono Kleuterschool:
de typologie van luifel creëert
overdekte speelruimte, de
combinatie met raamwanden
laat de buitenruimte vloeien
naar binnen.

ALGEMENE VISIE
We zien het omgevingsontwerp en het
architectuurontwerp als 1 geheel dat meer is als
de som der delen. De architectuur komt voort uit een
lezing van het landschap en wil zodoende de bestaande
kwaliteiten van de buitenomgeving versterken.
Tegelijkertijd zal de inplanting van die architectuur ook
het domein structureren door zones en toegangen te
creëeren.

Aldo van Eyck:
gebouw als speelplek, of hoe
architectuur op de meest
simpele wijze tot spelen kan
leiden.
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De typologie van de grote luifel is een basis
vertrekpunt. Een genereuze luifel creëert immers
overdekte buitenruimte. Door de grote overkapping
zijn grote raamwanden mogelijk, die een zachte grens
vormen van binnen- naar groene buitenruimte.

De binnenruimtes zijn rationeel geschikt volgens een
patroon zodat er ecologische en economische winsten
gemaakt worden. Bovendien zien we deze ruimtes
als flexibel door het gebruik van schuifwanden, die
meerdere ruimtelijke configuraties mogelijk maken.
Tenslotte zetten we in op een gebouw dat tactiliteit
toont in zijn materialen en lichttoetreding, zodat kinderen
er luchtig en licht kunnen spelen, denken, creëren,
ontmoeten.
Dit alles combineren we met een pragmatische
totaalaanpak, waarbij ecologie, economie, veiligheid
en normconformiteit hand in hand gaan.

1.2 Situering
BEGIJNENBORRE IN HET PAJOTTENLAND
Begijnenborre bevindt zich in de groene stadsrand
ten Westen van Brussel. Hier ligt het Pajottenland,
een bucolisch landschap dat zich kenmerkt door
zijn glooiingen en nog landelijke karakter met
typerende kleine landschapselementen waaronder
hoogstamboomgaarden, gemengde hagen en veel
trage voetwegen.
Begijnenborre ligt langs de Bodegemstraat, ten westen
van het centrum van Dilbeek en centraal tussen de
dorpskernen van Itterbeek en Sint-Martens-Bodegem.
Het terrein sluit aan op de omliggende wijken via een
netwerk van doorsteken en buurtwegen. De halte
voor openbaar vervoer is vlakbij de Bezenberg en het
fietspad langs de Bodegemstraat maakt de site ook per
fiets goed bereikbaar. Aan de ingang van de school ligt
een bushalte die ook als zoen- en vroemzone gebruikt
wordt.
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“wij wonen langs een heel drukke baan en ben blij dat ik in
de
Begijnenborre kan gaan spelen”

Sint-Martens-Bode-

Dilbeek

Ninoofse steenweg

“in het weekend maken we mooie fietstochten en
dan krijgen we een ijsje in het café van het
schooltje”

“de kleine paadjes naar de
Begijnenborre zijn tof !”

BXL
Dilbeek

Itterbeek
“als we op uitstap gaan naar Brussel zijn
we er al op een half uurtje met de
schoolbus”

“ons schooltje ligt langs de straat
tussen Itterbeek en Bodegem”

“de lijnbus rijdt om het half uur en
stopt vlak voor de school”

Ninoofse steenweg
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Itterbeek
De Begijnen Borre in de groene stadsrand van Brussel

Situering Begijnen Borre tussen de 3 dorpskernen

HISTORISCHE STUDIE
De nederzettings- en ontginningsstructuur speelt erg in op
het reliëfrijke landschap dat van oudsher waarneembaar
is. Zo volgen de wegen, zoals de later rechtgetrokken
Ninoofsesteenweg, duidelijk de vlakkere ruggen in
het landschap. Het huidige gecompartimenteerde
landschap omvat open agrarische stukken, bebouwing
en bossen. Oude boscomplexen, zoals het natuurgebied
Begijnenborrebos, zijn nog steeds aanwezig in de natste
delen van dit landschap.

Begijnen Borre - Ferraris kaart 1777

Begijnen Borre - Atlas der Buurtwegen 1841

Begijnen Borre - Popp kaart 1879

Begijnen Borre - Luchtfoto 1971
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EEN GENUANCEERD TERREIN
Binnen het gecompartimenteerde landschap herkennen
we 3 duidelijke zones op het terrein met elke een eigen
identiteit; een zone tussen de bomenkraal en de holle
Bodegemstraat, een meer intieme zone met bomenkraal
centraal op het terrein en een derde zone met een open
karakter en weidse vergezichten aan de achterzijde.
De huidige toegang via de Berrenwaelweg is niet
ideaal en zorgt voor een wat chaotische avond- en
ochtendspits. Vanuit de omliggende wijken is de site
bereikbaar langs enkele aangename en veilige trage
wegen, vaak begeleid door bomen, gemengde hagen
of typische ‘stekkelplaten’.

1

Holle weg met talud aan de sitekant.
Geeft mogelijkheden voor de introductie van het
gebouw.

2

Buurtwegen met secundaire ingang
Deze buurtwegen komen toe aan de site op
interessante plaatsen.

Zone B
Intieme plek voor school en speelpleinwerking
door centrale bomenkraal

3

Glooiend landschap
De site wordt omgeven door mooie zichten met
glooiend landschap.

Zone C
met open karakter en weidse vergezichten

4

Niveauverschillen
De site haalt zijn karakter uit zijn topografische
kwaliteiten. 2 plaatsen met unieke topografie
tonen ons de plaats voor de publieke functies van
het gevraagde programma.
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Zone A
Plek gericht naar mobiliteit en multimodale
toegang.
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Beeld vanuit de holleweg
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LANDSCHAPPELIJKE BENADERING

DRIE KENMERKENDE PLEKKEN

ARCHITECTURALE BENADERING

De boeiende en nog intacte omgeving van het Pajottenland vraagt om
een genuanceerde landschappelijke benadering. Onze doelstelling is
het kenmerkende landschap zichtbaar en beleefbaar te maken vanaf de
holle Bodegemstraat tot aan de Openluchtveldlaan, zodat het landschap
opnieuw de weg begrenst en het nieuwe gebouw een zachte dialoog
met het landschap kan aangaan.
De drie kenmerkende plekken op de site zelf worden ingezet vanuit
hun huidige kwaliteiten en met elkaar verbonden door kleinschalige
landschappelijke ingrepen. Het gebouw ligt als een schakel tussen de
verschillende zones en maakt ze waarneembaar. Elementen die vandaag
de samenhang verstoren worden weggenomen.

1/ Het onthaal
Een eerste plek of zone, parallel aan de Bodegemstraat, is de
onthaalzone met een plein en een parking. Het plein bevindt zich op het
toegankelijke niveau van de straat en kan als buurtplein functioneren
tijdens activiteiten in het gebouw. Voor het plein situeert zich de nieuwe
zoen- en vroemzone langs de Bodegemstraat.
De parking wordt ingebed in de glooiing van het terrein en is vanaf de
weg aan het zicht onttrokken. Zo blijft het landschap tot op de straat
voelbaar, wat ook de doelstelling is.

Een zuivere inplanting van het gebouw gebaseerd op de
topografische kwaliteiten van de site, en een rationele indeling
structureren de gedeelde ruimtes van kleuterschool, speelpleinwerking,
naschoolse opvang en buurtwerking.

2/ De bomenkraal
De door bomen omsloten ruimte heeft een herbergzaam karakter. Het
noordelijk deel van de bomenkraal omsluit het speelplein, terwijl
het zuidelijke deel de kleuterschool insluit. Het zuidelijke deel voor de
kleuterschool zal, voor de veiligheid, afgesloten worden. De noordelijke
zone van het speelplein zal buiten de gebruikstijden doorwaadbaar en
bruikbaar blijven voor de buurt.

vakantie 8-18u

buurt-tuin
bomen
kraal

P
kleine luifel
plein

3/ De buurttuin met boomgaard
De buurttuin wordt opgevat als plek van ontmoeting; een ‘common
ground’ voor de buurt en de bewoners. Deze zone is volledig open en
nodigt uit tot spelen, picknicken en buurtfeesten onder de kruinen van
een boomgaard met lokale en oude hoogstamfruit-bomen (aangeplant in
samenwerking met de plaatselijke pomologische vereniging en Regionaal
Landschap). Het (sport)plein nabij de inkom van de sporthal sluit aan op
de boomgaard en biedt een prachtig vergezicht op het achterliggende
glooiende landschap richting Dilbeek.

onthaal

schema met zoneringen site

HOOFDINGANGEN EN ZONERING GEBOUW

8-18u

grote luifel

plein

RUIMTELIJKE ORGANISATIE
De binnenruimtes hebben aan weerszijden zichten op de
buitenomgeving. Deze ruimtes dienen als kleuterklassen, en
speelpleinlokalen. De toegang, vestiaire, berging en sanitair voor deze
ruimtes worden georganiseerd in gedeelde ruimtes in blauw. Deze
groepering van technische en praktische ruimtes zorgt voor winsten in
efficiëntie, ecologie en economie.

OV bus

VEILIGE MOBILITEIT
kiss+ride

bus

kiss+ride

OV bus

BOOMGAARD

WADI

schema mobiliteit

SPEELPLEINEN

PARKING

BBQ

LIGWEIDE

WADI

KISS + RIDE

KUNST

INKOM
SPORTPLEIN

BUURTPLEIN
MOESTUIN
DIEREN

KLEUTERS
schema flexibiliteit gebruik site

Voor de mobiliteit wordt vertrokken vanuit het ‘STOP’-principe. Door het
helder uiteenleggen van verschillende verkeerstromen realiseren we
een veilige ingerichte schoolomgeving.
De stappers komen veilig tot bij de ingang van de school via de trage
wegen die aansluiten op het overzichtelijk onthaalplein. Het onthaalplein
sluit aan op een heringericht straatprofiel van de Bodegemstraat met
duidelijke oversteekpunten. De fietsers naderen Begijnenborre langs
de aanliggende fietspaden of wegels die aantakken op het inkomplein.
De fietsen van bezoekers of ouders worden op het inkom- en sportplein
gestald. Een bushalte (ook voor touringcars) net voor het onthaalplein
biedt voldoende ruimte voor het op- en afladen van grote groepen. Het
autoverkeer wordt via een overzichtelijke, maar wat afgelegen toegang,
afgeleid naar een landschappelijke parking. Afhankelijk van de vraag is
er mogelijkheid om 30 of meer parkeerplaatsen in te richten. De parking
kan door ouders, sporters of (school)personeel gebruikt worden.

Onthaal
met leraarskamer

FLEXIBEL GEBRUIK

SPEELBOS

De omgeving is een groene en inspirerende speelplek met spontane
spelaanleidingen die het jaarrond mooie spel- en sportthema’s
aanbiedt. De schooltuin en de boomgaard zijn een veilige speelomgeving
met zowel openbare als duidelijk afgesloten delen. Gradaties in
openbaarheid, in overleg met de school en de buurt kunnen daarin een
plaats krijgen. Een didactische insteek rond plaatselijke flora en fauna,
(moes)tuinbeheer, klein vee, kunst, ... kan deel uitmaken van een boeiend
aanvullend leerprogramma. Ook veilig(!) water krijgt daarin een plaats
en kan ingezet worden voor natuurontwikkeling, spel, waterbuffering of
infiltratie.

ingang naar
animatorenlokalen

Het inrichtingsvoorstel vormt een eerste praatplan, dat een aanzet
vormt voor een inspirerend participatief traject tussen de school, de BKO,
het speelplein en de omwonenden. De juiste en gekalibreerde inhoud
willen we graag met alle betrokkenen verder uitwerken.
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Het gebouw heeft twee publieke hoofdruimtes: de polyvalente zaal
en de sportzaal, beide met 2 bouwlagen hoogte gebaseerd op de
topografie van de site: de polyvalente zaal wordt ingegraven tot op het
niveau van de Bodegemstraat en ligt aan een zoen- en vroem zone,
parking, bushalte en pleintje met fietsenstalling. De sportzaal aan de
Berrenwaelweg maakt tevens gebruik van topografie om zijn nodige vrije
hoogte te verkregen en ligt aan een pleintje met fietsenstalling. Beiden
kunnen autonoom functioneren en verhuurd worden. De rest van het
gebouw maakt de verbinding tussen deze 2 publieke toegangen
als 1 doorlopende bouwlaag en respecteert zodoende het glooiende
landschap en de omliggende bebouwing. Een overkragend dak creëert
luifels aan beide kanten, en samen met de bomenkraal creëert deze
geborgen buitenruimtes in dialoog met de binnenruimtes.
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KLEUTERSCHOOL
De ingang voor de kleuterschool gebeurt onder de luifel aan de
speelplaatspoort. Ouders kunnen daar ook terecht voor het onthaal
met leraarskamer. De binnenruimtes zijn opdeelbaar in twee om zo
klasruimtes voor de school te creëren. Tijdens speeltijden openen de
klassen zich naar de zuidkant waar er een overdekte speelruimte en
buitenspeelruimte voor de kleuterschool is. De bestaande bomenkraal
wordt in grote mate behouden voor de schaduw en geborgenheid
van de speelplaats voor de allerkleinsten. De refter, sportzaal en
binnenspeelplaats (lichtblauwe ruimtes), staan ter beschikking van de
school.

SPEELPLEINWERKING EN NASCHOOLSE OPVANG
De ingang met animatorenlokalen wordt georganiseerd langs de
noordkant, en is gescheiden van de ingang tot kleuterschool. Bij de
speelpleinwerking zorgen schuifdeuren ervoor dat de zuidelijke gedeeltes
van de kleuterklassen op slot kunnen, terwijl de noordelijke gedeeltes
kunnen samengevoegd en gebruikt worden voor speelpleinwerking en
naschoolse opvang (dieprode ruimtes). Al de speelruimtes geven
rechtstreeks uit op de buurttuin langs de noordkant, de buurttuin wordt
zo een grote buitenspeelruimte. De refter, sportzaal en binnenspeelplaats
(lichtrode ruimtes), staan tevens ter beschikking van speelpleinwerking,
indien nodig, maar kunnen ook afgesloten worden en autonoom
functioneren. Voor de naschoolse opvang kan de binnenspeelplaats
gebruikt worden, met toegang voor de buitenspeelruimte aan de zuidkant.

INPLANTINGSPLAN
schaal 1/1000
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1.3 ONTWERP

Vloer, muren en dak. Als deze goed geschikt worden
krijgt men leesbare ruimtes die een antwoord bieden op
de meest complexe vragen.
Hier creëert het dak de grootste mogelijkheden: door
genereus over te kragen zorgt het dak voor een leuke
overdekte buitenspeelruimte. De overkraging zorgt ook
voor genoeg schaduw zodat een hoofdzakelijk glazen
wand de afscheiding maakt tussen binnen en buiten:
de binnenruimtes lijken over te vloeien in de glooiende
buitenruimtes, en de buitenomgeving wordt als het ware
binnengetrokken. De kleintjes lopen school met een
zachte grens naar de natuur, en met veel lucht en licht.
Om creativiteit en spel te stimuleren, worden de
binnenruimtes flexibel bedacht, waarbij in een klas
vertel- en speelhoekjes kunnen gemaakt worden
naargelang de nood.
De ruimtes zijn rationeel georganiseerd volgens een
assenstelsel van 3 en 6 meter breed. Deze rationaliteit
creëert winsten in efficiëntie, ecologie en economie, en
maakt het gebouw makkelijk leesbaar. Tevens zorgt het
voor een controleerbare flexibiliteit in gedeeld gebruik
van ruimtes.
Meer dan 75% van het gebouw bestaat uit “deelruimtes”,
ruimtes die ook kunnen gebruikt worden door speelpleinof buurtwerking of andere toekomstige functies.
Het hele gebouw voldoet aan toegankelijkheidsnormen,
en brandveiligheidsnormen, en beantwoordt tevens aan
de subsidieerbare Agion normen voor scholen.

beeld op de overgang tussen klassen en overdekte speelplaats met grote luifel

DAK

GEVEL

Het dak combineert een ontworpen vormgeving met
een doorgedreven functionaliteit. De glooiing van het
dak weerspiegelt die van het omliggende landschap.
Door die glooiing krijgen alle grote ruimtes noorderlicht
en alle klassen zuiderlicht in het midden van de ruimte.
Het dak rust op een rationeel gridstructuur van de
klassen en bergingen, is opgebouwd uit duurzaam hout
verwerkt tot FSC en PEFC CLT liggers. Deze techniek
maakt het mogelijk om uitgebreid te overkragen, wat
de overdekte buitenspeelruimtes langs beide kanten
mogelijk maakt.

De gevel staat teruggetrokken onder de overkraging, en
kan zo dus een bijna volledig glazen wand worden.
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DE BEGIJNENBORRE ALS KLEUTERSCHOOL
Ouders komen ‘s morgens hun kleuter afzetten. Ze doen
dit via de overdekte buitenruimte waar de juf hen kan
opwachten. De kleuters spelen buiten of onder de luifel.
Indien nodig kunnen de ouders het onthaal raadplegen
dichtbij één van de toegangen tot de buitenspeelplaats.

Als het regent, kunnen de kleuters gebruik maken van
de interne wandelgang om naar de binnenspeelruimte,
de refter (polyvalente zaal) of de sportzaal te gaan,
beschermd van de koude en de regen.

Eens het tijd is om naar de klasruimte te gaan, komen
de kleuters binnen in hun klasruimte langs de een kleine
inkomsas met vestaire en toegang tot een berging. De
klasruimtes zelf zijn 4 ruimtes die naar believen kunnen
gecombineerd worden tot verschillende klasruimtes.

zicht op klassen en binnenspeelruimte met de interne wandelgang

De standaardconfiguratie is zo dat er twee langwerpige
klassen naast elkaar functioneren, elk met zichten naar
het noorden en zuiden. Voor verteluurtjes kan een hoek
in de ruimte ingericht worden, terwijl boetseermomenten
kunnen plaatsvinden in een ander “vak” van de ruimte:
een flexibel gebruik is mogelijk, al naargelang de
pedagogische visie en noden van de leerkracht en de
school. Verschillende lichtinvallen beklemtonen het
verschillende karakter van ruimtelijke “vakken”.
Tijdens leefgroepmomenten willen 2 klassen van
naburige leeftijden met elkaar in interactie gaan: de
schuifwanden worden opengezet en 2 klasruimtes
kunnen nu als 1 leefgroepruimte gebruikt worden.
Als de speeltijd komt, dan worden de deuren aan de
zuidkant opengezet, en kunnen de kleuters rechtstreeks
naar hun buitenspeelzone. Er is overdekte speelruimte
onder de luifel, en een groen buitenspeelpark met de
bomenkraal en de nodige verhardingen. Alles is mooi
afgesloten, zodat kleuters niet verloren lopen.
Onder toezicht van de juf kunnen de kleuters vanuit de
klas ook naar buiten via het noorden, om de buurttuin
met boomgaard, vijver en wadi te bezoeken.

mogelijke positionering schuifwanden bij klasgebruik

beeld van de klassen
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DE BEGIJNENBORRE ALS SPEELPLEINWERKING
EN KINDEROPVANG
De inkomsassen met vestiaires van de ruimtes
voor speelplein en kinderopvang zijn georganiseerd
langs de noordkant van het gebouw. Ouders kunnen
tevens ontvangen worden in het animatorenlokaal
aan de westkant van de speelpleinruimtes. De
speelpleinwerking gebruikt 50% van de ruimtes
van de kleuterschool, die haar zuidelijke “klasvakken”
op slot heeft. Elke ruimte heeft zijn eigen toegewijde
berging, en heeft rechtstreekse toegang tot de buurttuin
aan de noorderkant.
Bij koude of regen, biedt de interne wandelgang
toegang tot de binnenspeelruimte, de polyvalente zaal
of de sportzaal. Dezen kunnen ook allen autonoom
functioneren ten tijde van speelpleinwerking.

MIA - Poelonderzoek (West-Vlaanderen)

Picknicken in het park

Kanjers

Ani’s

Ani’s

Ani’s Ani’s
Flipoos

Troetels
Kanjers

voetganger
plein

mogelijke positionering schuifwanden bij speelpleinwerking

Axonometrie van het gebouw als speelpleinwerking
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Ukkies

Bengels

P

Charels

Troetels
Bengels

Kanjers

Charels

Ukkies

Flipoos

Voorbeeld opstelling tijdens de speelpleinwerking
met het ontwerp als organisatorisch element,

DE BEGIJNENBORRE OPEN VOOR DE BUURT
Naast kleuterschool en speelpleinwerking, kunnen
de ruimtes ook dienen voor de buurt, en dit op vele
verschillende manieren.
In een “opendeurdag”-setting zijn alle deuren letterlijk
open: de kleuterschoolklasruimtes functioneren als 1
ruimte en de relatie met de buitenruimte langs de zuiden noordkant wordt extra in de verf gezet.
In een “scoutsfeest”-setting wordt de binnenspeelruimte gebruikt voor een feestje voor de scouts. In
de berging die deze binnenspeelruimte bedient vinden
ze tafels en stoelen. De buitenruimte aan de noordkant
wordt mee gebruikt voor mensen die even een frisse
neus willen halen, of voor het scoutsfeest ook naar
buiten te halen bij goed weer.

Tijdens het “minivoetbaltoernooi” wordt de sportzaal
gebruikt om minivoetbalwedstrijden te organiseren.
Ploegjes uit de buurt nemen het tegen elkaar op, terwijl
de ouders supporteren vanop de tribune. De sportzaal
geeft uit op het pleintje ervoor, alwaar het volgende
ploegje toekomt met de fiets, en ze elkaar opwachten.
Na de match kunnen ze douchen in de kleedkamers en
de goals terugzetten in de berging onder de tribunes.
Tijdens het “communiefeest” verzamelen familie en
vrienden in de polyvalente zaal. Sommigen komen met
de auto of de bus, anderen met de fiets of al stappend.
De deuren richting het zuidelijke pleintje worden
opengezet, en wegens het goed weer zitten er ook veel
mensen buiten. Dit terrasje wordt omgeven door een
talud, dus iedereen zit er geborgen, terwijl de omgeving
beschermd wordt van geluid van het feest.

Communie feest in de boomgaard

Maandag
1 september
2018

Zaterdag
6 oktober
2018

Open deur dag

Minivoetbal toernooi

Donderdag
14 juli
2018

Zondag
21 mei
2018

Scoutsfeest

Communie/Lente feest
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SNEDE
schaal 1/200

PLAN
schaal 1/200
animatorenlokaal
45m2

Polyvalente zaal / refter
250m2
bureau
28m2

directie
28m2

lerarenlokaal
met onthaal
45m2

inkomsas
met
vestiaire
9m2

Klas 1a
45m2

inkomsas
met
vestiaire
9m2

Speelplein
berging
10m2

Speelplein
berging
10m2

Sanitair 6 m2

Sanitair 6 m2

kleuter
berging
10m2

kleuter
berging
10m2

inkomsas
met
vestiaire
9m2

inkomsas
met
vestiaire
9m2

Klas 1b
45m2

Overdekte speelplaats
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Klas 2b
45m2

Klas 3a
45m2

Klas 4a
45m2

inkomsas
8m2
sanitair
24m2

Sanitair 6 m2
EHBO
berging 20m2
7m2

Klas 3b
45m2

Klas 4b
45m2

Inkomsas
11m2

Binnenspeelplaats
148m2

s

inkomsas
8m2
grote berging
24m2

Klas 5a
45m2

Klas 6a
45m2

inkomsas
met
vestiaire
9m2

Klas 7a
45m2

Klas 8a
45m2

Speelplein
berging
10m2

berging
7m2

toilet
4m2

toilet
4m2

Verkleedrumte en
stille ruimte berging
7m2
20m2

Inkomsas
11m2

inkomsas
6m2

berging
7m2

kleuter
berging
10m2
Klas 5b
45m2

Klas 6b
45m2

inkomsas
met
vestiaire
9m2

Klas 7b
45m2

Klas 8b
45m2
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Sportzaal met tribune
250m2

POLYVALENTE ZAAL (OF REFTER)
Langs de Bodegemstraat ligt de polyvalente zaal,
een ruimte die intensief gebruikt kan worden als refter
voor de kleuterschool en speelpleinwerking, maar
ook als cafetaria, feestzaal, auditorium. Deze ruimte
introduceert het gebouw naar de Bodegemstraat.
Het niveau van de polyvalente zaal ligt gelijk met de
Bodegemstraat. De zaal is bereikbaar via een parking
langs de noordkant, toegang voor fietsers, stappers
en bushaltegebruikers en een zoen- en vroemzone
langs de westkant, en een buurtplein met park aan de
zuidkant.
Dit plein kan mooi samen werken met de polyvalente
binnenruimte door raamdeuren open te zetten,
bijvoorbeeld bij communiefeesten of terrasjesweer. Het
plein is, net als de Bodegemstraat, “hol”: omliggende
taluds zorgen voor een ruimtelijk gevoel in landschap,
met privacy voor het pleintje en akoestiche beschermign
voor omliggende buren.
Aan de binnenkant is de zaal bereikbaar via twee
aparte deuringangen, één langs de noordkant voor
speelpleinwerking, en één langs de zuidkant voor de
kleuterschool. De zaal beschikt over administratieve
ruimtes op “1ste verdiep” en toiletten, keuken en grote
berging op gelijkvloers.

BRANDVEILIGHEID, TOEGANKELIJKHEID EN
NORMEN
De polyvalente zaal en de sportzaal zijn compartimenten,
net als alle andere ruimtes op 1 bouwlaag samen.
Evacuatiewegen zijn overvloedig: men is steeds minder
dan 10 meter weg van een deur die uitgeeft op weidse
en veilige buitenruimte.
Tevens is alles in het gebouw toegankelijk voor
rolstoelgebruikers volgens de geldende normen.
Alle ruimtes zijn tevens conform de subsidieerbare
Agion-normen.
AANZICHT
schaal 1/200
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SPORTZAAL
De sportzaal maakt gebruikt van de topografie aan
de Berrenwaelweg om een ruimte over 2 bouwlagen te
worden, met vrije hoogte 7 meter (conform normen voor
nationale Volleybalwedstrijden). De tribune vormt de
overgang van 1 naar 2 bouwlagen, en onder de tribune
worden de kleedkamers, sanitair en berging gehuisvest.
De sportzaal heeft door de dakoverkraging en de hoge
ramen enkel indirect licht zodat de sporters niet verblind
worden. De opbouw met muren die van de grond naar
de raamband reiken, geeft een duurzame bescherming
tegen balimpacten.
Bovenaan de tribune zijn er 2 deuringangen: een voor de
kleuterschoolwerking en 1 voor de speelpleinwerking.
De tribune zorgt er tevens voor dat de ruimte zou
kunnen gebruikt worden voor theatervoorstellingen.
Onder de tribune is sanitair, kleedkamers met douches
en berging gehuisvest.
Grote raamdeuren geven toegang tot een pleintje met
fietsenstalling. Dit pleintje ligt enerzijds aan de buurtweg
Berrenwaelweg en anderzijds aan de boomgaard, en
wordt zo ontsloten voor de naburige wijken.
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2. DUURZAAMHEID
2.1 Bouwtechniek

zomer

natuurlijke
ventilatie
zomer

winter

ventilatie
winter
luifel
zonnewering

natuurlijke
ventilatie

snede energetisch concept

ALGEMEEN
Na de realisatie van dit bouwproject zijn we ons bewust van de energievraag. Hoe kunnen we deze controleren, beperken en bewust maken
aan de gebruiker? Regenwater kan collectief en visueel bovengronds opgevangen worden zodat de waterhuishouding duidelijk wordt. Ventilatie
kan naast gedwongen systemen zoveel mogelijk natuurlijk gebeuren, zodat natuurlijke koeling in de zomernachten mogelijk wordt. De thermische
massa van het gebouw wordt ook akoestisch benut. Zonneweringen
worden gecombineerd met luifels en beplanting, en evolueert volgens de
noden met de seizoenen. Naar school gaan wordt bewuster en indien
nodig met een dikke wollen pull.
Projecten zoals deze kunnen niet eindigen bij realisatie. Ze dienen een
positieve return te generen naar de omgeving. Dit kan door middel van de
gekende energie opwekkende technieken, maar nog belangrijker is een
positief signaal naar zijn omgeving op sociaal en milieu gebied.
ZONERING & ORIENTATIE
Het project beoogt een duidelijk zonering van de diverse functies van
de school: klassen, sportzaal, polyvalente ruimte en administratie. Een
duidelijke zonering geeft besparingen in energiegebruik van deze ruimtes.
Zo dienen niet alle ruimtes op dezelfde temperatuur te staan en is gebruik
in de tijd variabel voor de functies.
Door deze verscheidenheid van functies compact te bouwen en correct te
oriënteren kunnen we de gebouwen op een passieve wijze laten opwarmen of net afkoelen. Zo zijn de klassen losgekoppeld en georiënteerd op
de zuidzijde wat passieve opwarming in de winter mogelijk maakt. Daarentegen zijn de polyvalente ruimtes en de sportzaal dan weer net voorzien met grote lichtpartijen op de noordkant, wat het zachte noorderlicht
laat binnenstromen. De luifel aan de zuidzijde biedt daarentegen schaduw
in de zomermaanden en is zo ontworpen zodat deze de lage zuiderzon in
de wintermaanden net wel binnenlaat.

VENTILATIE
Ventilatie voorzien we op twee manieren: enerzijds door plaatsing van
gedwongen verplichte ventilatiesysteem, anderzijds wensen we door het
ontwerp op een passieve en natuurlijke wijze te kunnen ventileren.
Om alle ruimtes van verse lucht te voorzien plaatsen we een luchtgroep,
die uitgerust is met een hoogrendements warmterecuperatiesysteem en
een grote thermisch en hygroscopisch rendement heeft. Zo kan gratis
warmte van de afgevoerde lucht gerecupereerd worden. De warmtewisselaar is voorzien van een bypass, waardoor het mogelijk wordt om via het
ventilatiesysteem ‘s nachts koele lucht in te blazen, als free cooling. De
regeling van de ventilatiedebieten is CO2-gestuurd, een efficiënt systeem
dat enkel ventileert wanneer nodig.
Door strategische plaatsing van te openen buitenschrijnwerk aan het gebouw is een natuurlijke ventilatie eveneens mogelijk. Dit laat een vlotte en
energie efficiënte ventilatie mogelijk. Enerzijds door dwarse ventilatie, anderzijds door het laten ontsnappen van warme stijgende lucht. Beiden zijn
een effectieve manier om de klassen en ateliers op een natuurlijke wijze
te koelen.

concept schetsen

mechanische
ventilatie

natuurlijke
ventilatie

mechanische
ventilatie

o
w
luifel
zonnewering
passieve opwarming
z

plan energetisch concept
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2.2 Structuur
ALGEMEEN
Denkend aan de toekomst willen wij als bouwteam CO² uitstoot beperken
en het aantal geproduceerde afval minimaal houden en dit reeds tijdens
het bouwen. Hiervoor zijn wij continu op zoek naar interessante ecologische materialen en bouwmethodes. ‘Hoe’ bouwen lijkt tegenwoordig
een vanzelfsprekende vraag, maar wij willen verder gaan en echt werk
maken van een doordacht ecologisch gebouw vanaf de ruwbouw zonder
structurele uitdagingen uit de weg te gaan.
De opzet van de structuur is een langgerekt grid met een maaslengte van
+/- 6m, een eenvoudig hanteerbare en overspanbare maat. Om de 6m
wordt er een dragende schijf voorzien, die het gevouwen dak draagt en
de krachten op een logische manier naar de fundering leiden. De structuur moet het gebouw dienen en voldoende vrijheid laten voor eventuele
wijzigingen in de toekomst.
2.2.a FUNDERING
Aangezien de structuur geen echt zware elementen heeft, hebben we
zeer gelijkmatige verdeelde lasten die naar de fundering gaan. Daarbij
ligt de site in een zandleemstreek, licht op een heuvel, waarbij we waarschijnlijk redelijk snel een draagkrachtige ondergrond vinden onder het
maaiveld. Deze twee componenten maken het mogelijk dat we gebruik
kunnen maken van een minimaal gewapende betonplaat als onderfundering met vorstranden en waar nodig extra funderingszolen. Gewapend
beton scoort niet goed op gebied van ecologie. Het gebruik willen we
dan ook tot het minimale beperken, dit onderzoek zal zeker mee worden
opgenomen in het verder bouwproces.
2.2.b DRAGENDE SCHIJVEN
Ongeveer om de 6m worden er dragende schijven voorzien. Aangezien
het over een gelijkvloers gaat met een lichte dakstructuur, niet tegenstaande de soms grote overspanningen of uitkragingen, kunnen we gebruik
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CLT in 5 lagen: de buitenste lagen
zorgen voor de nodige brandweerstand en een stijfheid loodrecht
op het paneel. De twee binnenste
lagen zorgen voor de sterkte in
langse richting

maken van eenvoudige lokale bouwstenen, zoals leemstenen. Deze hebben een lage CO² emissie omdat ze niet gebakken worden en lokaal geproduceerd kunnen worden. Daar waar eenvoudige bouwstenen niet volstaan komen er kolommen en sloffen uit gewapend beton. De verhouding
geperste stenen/beton zal worden uitgepuurd in de verdere ontwikkeling
van het gebouw.
2.2.c HOUT – en DAKSTRUCTUUR
Vanaf 2m30 hoogte wordt de verdere structuur opgebouwd uit hout. Hierdoor komen er nergens betonnen of stalen balken boven deuren, ramen
of andere overspanningen. Hout is een zeer dankbaar materiaal en wanneer PEFC gelabeld, ecologisch het best beschikbaar materiaal om lichte
overspanningen te maken. We kiezen dan ook resoluut voor hout onder de
vorm van grote massieve CLT (Cross Laminated Timber) panelen voor de
grootste overspanningen en uitkragingen en voor houten roosters voor de
6m licht hellende dakvlakken met hierop een multiplex beplating. Door de
natuurlijke hellingen in de dakvlakken is een zeer eenvoudige dakopbouw
mogelijk. CLT panelen zijn door hun productiewijze zeer grote en stijve
platen die de gevraagde overspanningen en uitkragingen aankunnen. Bijkomende voordelen van CLT panelen zijn dat deze zeer goed reageren
onder brand en dus zeer veilig zijn en elke afwerking overbodig is. De
houten panelen zijn na montage klaar voor gebruik. Dit resulteert in een
snellere werf.
Het gebruik van massieve bouwstenen uit ongebakken steens materiaal
met een houten afdek beperkt het gebruik van beton en bijna volledig het
gebruik van staal. Op die manier werken we met lokale en laag CO² emissie materialen. Niet alleen zijn deze materialen ecologisch verantwoord,
ook creëren deze natuurlijke materialen een gezonde omgeving voor de
gebruikers. Het gebouw ademt letterlijk door de poriën van de stenen en
het hout zorgt voor een goede vochthuishouding. Massieve wanden zijn
inert en zorgen voor een goede thermische en akoestische buffer, het gebruik van hout werkt dan weer als akoestische schermen. Kortom structuur
en structurele materiaalkeuze dienen hun gebruikers en dragen bij aan
een goede speel- en leeromgeving.

CLT in 5 lagen de buitenste lagen zorgen voor de nodige brandweerstand en een stijfheid loodrecht
op het paneel. De twee dikke binnenste lagen zorgen voor de sterkte in langs richting.

Detail opbouw CLT, waarbij het verschil in lagen wordt uitgepuurd in
functie van de gevraagde sterkte.

Detail opbouw CLT, waarbij het verschil in lagen wordt uitgepuurd in functie van de gevraagde
sterkte.
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plaatsing CLT wanden - werf

dit neer op een druk van 2,7Mpa. Dit komt overeen met de draagkracht van een
geperste bouwsteen.
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ref. Michael Green - Wood Innovative Center

3. UITVOERING
3.1 Methodologie
TEAM

AANPAK EN ORGANISATIE VAN DE OPDRACHT

ORGANISATIE & TIMING

HONORARIUM

Het architectuurteam is in het bijzonder geïnteresseerd in
pioniersprojecten. We zijn net als jullie op zoek naar nieuwe
architectuurvormen en bouwmethodieken. Door jarenlange ervaring en
onze voortdurende zoektocht omtrent duurzame bouwvormen, zijn we
overtuigd jullie te kunnen helpen met jullie boeiende ontwerpvraag. In de
vraagstelling neemt de gemeente Dilbeek bewuste keuzes waarvan het
sociale aspect en het groene gedachtegoed ons ten zeerste aanspreekt.
We gaan steeds uit van een nauwe samenwerking met de bouwheer om
tot een ontwerp te komen die hem dicht bij het hart ligt. Hierbij houden we
ook steeds rekening met de flexibiliteit van programma en plan doorheen
de tijd.
Naast het ontwerp van jullie project, staan we ook garant voor
een nauwgezette opvolging van de werken. Ervaring leert ons dat
doorgedreven ecologische pioniersprojecten niet mogen eindigen op
papier. De uitvoering boeit ons dan ook bijzonder. We wensen jullie dan
ook tot het einde bij te staan met bouwtechnisch advies. Door het steeds
opvolgen van de werven, beschikken de architectenbureaus over heel
wat werfervaring en kennis die we jullie ter beschikking willen stellen.

De ontwerpers kunnen beroep doen op een multidisciplinair team dat
bestaat uit architecten, landschapsarchitect, stabiliteits- en -technische
en akoestische ingenieurs. Het team beschikt over de nodige expertise
en ervaring om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Alle
deelstudies worden gecoördineerd door de architecten. Zij staan in voor de
communicatie met de bouwheer en de opvolging gedurende de volledige
opdracht. Binnen het architectenteam wordt een ervaren projectleider naar
voor geschoven die het aanspreekpunt is voor alle betrokken partijen.
Op die manier wordt continuïteit gegarandeerd binnen de fases van het
ontwerp en tussen ontwerp en uitvoeringsfase. De deelstudies akoestiek,
stabiliteit en techniek voeden het ontwerp. De weerslag van deze studies
worden permanent getoetst aan de ontwerpinzet en de bouwkost.

Bij de gunning van de werken, maken wij op basis van de beschikbare
gegevens een gedetailleerde werkmethode en timing op. Deze is
gebaseerd op de door de bouwheer vooropgestelde mijlpalen. Het is
belangrijk om de werkmethode en het planproces al van bij aanvang te
bespreken met alle betrokken partijen, om die dan in nauw overleg en
mits de nodige aanpassingen verder uit te werken tot een voor alle partijen
aanvaardbare totaalplanning.
Tijdens het verloop van de opdracht wordt dit document nauwgezet
bijgehouden en bijgestuurd waar nodig. Deze in overleg opgestelde
planning wordt sturend in de totale aanpak van het project. Bij de
opstartvergadering zal het ontwerpteam, in samenspraak met de
bouwheer, sleutelmomenten koppelen aan de aan te leveren documenten.
Op die manier kan de ruimte voor eventuele bijsturingen en herwerkingen
al vooraf ingecalculeerd worden zonder dat ze implicaties heeft op de
mijlpalen van de projectplanning. Door middel van analytisch onderzoek
en gestuurd door de parameters opgegeven door de bouwheer,
wordt de vooropgestelde planning getoetst aan haalbaarheid en
verwachtingspatroon van de gebruikers. Tussen de sleutelmomenten is
periodiek overleg volgens een vooraf opgesteld tijdsschema noodzakelijk.

Voor deze opdracht stellen we een ereloon voor van:

INTENTIE TOT SAMENWERKING
De architecten, landschapsarchitecten en studiebureaus beogen door
de handen in elkaar te slaan op een interessante kruisbestuiving in hun
kennis. In de verscheidene bureaus gaan onderzoek en bouwen hand
in hand, steeds op zoek naar nieuwe bouwmethodieken en typologieën.
Vanuit de schaarste als grondstof ontstaan voor ons een interessant
uitgangspunt voor bewust bouwen. Duurzaam en ecologie zijn voor ons
geen modewoorden. Een constante bijscholing, discussie met collega’s
en verder onderzoek hierover in ver doorgedreven renovatie, nieuwbouw
in diverse typologieën, geven beide bureaus een groot draagvlak.

PROCESBEREIDHEID
Een hecht ontwerpteam alleen volstaat niet om een kwalitatief ontwerp
te realiseren. Wij menen dat een kwalitatief project enkel kan ontstaan bij
gratie van een betrokken bouwheer en een goede verstandhouding met
alle bevoegde diensten en overheden. De relatie bouwheer-architect en
in een latere fase ook aannemer, dient er één te zijn van samen werken
aan een gezamenlijk project. Het belang van een sterk bouwteam,
waar alle actoren een plaats in hebben, waarbij men samen zoekt naar
oplossingen, kan niet genoeg benadrukt worden. Meer dan ooit dienen
wij als ontwerpteam doorheen het ontwerpproces prioriteiten te kunnen
onderscheiden en bij te sturen waar nodig. Wij geloven dat een nauwe,
maar transparante, samenwerking tussen de ontwerpers, bouwheren,
eindgebruikers en bouwers de sleutel tot succes biedt om het bouwproces
en de vooropgestelde doelstellingen van de verschillende partijen te
verenigen.

- 15.000 euro voor opmaak inrichtingsplan
- architectuur aan 7% op investeringsbedrag bouwproject
- stabiliteit aan 2,3% op investeringsbedrag bouwproject
- technieken (incl. EPB) aan 2,2% op investeringsbedrag bouwproject
- buitenaanleg aan 7,5% op investeringsbedrag buitenaanleg

maquette studies voorontwerp
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3.2 Realisatieproces - Fasering
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FASE 1 - VOORBEREIDING

ALGEMEEN
Om de huidige school- en speelpleinwerking minimaal te hinderen is het
cruciaal om reeds in het schetsontwerp aandacht te besteden aan een
doordachte uitvoering en fasering van de werken. Optimalisering van
de werfzone heeft zowel budgettaire als organisatorische meerwaarde.
We stellen een fasering van de werken voor, waarbij zowel aandacht
besteed wordt aan een optimale continue werking van de huidige school
en speelpleinwerking, als aan een efficiënte werforganisatie voor de
aannemer. Door de strategische inpassing van het nieuwe gebouw tussen
de bestaande infrastructuur, kunnen we door slechts verplaatsing van de
containerklassen het nieuwe gebouw optrekken waardoor de schoolen speelpleinwerking tijdens de werfperiode niet te kampen krijgt met
plaatsgebrek, maar onmiddellijk zijn nieuwe infrastructuur kan inzetten.

FASE 2 - BOUW

FASE 3 - TERREINAANLEG

is zodanig ingepland dat deze volledig vrijstaand opgebouwd kan worden
zonder hinder naar omliggende infrastructuur. Doordat het gebouw slechts
uit één bouwlaag bestaat en de dakstructuur voorzien is in CLT panelen
voorzien we dat uitvoering kan gebeuren door geconcentreerd gebruik
van mobiele kraan waardoor een continue plaatsing van een torenkraan
overbodig wordt.
FASE 3 – TERREINAANLEG
Voor verwijdering van de werfafsluiting wordt de speelplek van de
kleuters aangelegd. Bij ingebruikname van de school kan de bestaande
klassenblok afgebroken worden en kan de bestaande loods/schuur al
dan niet gerenoveerd of opnieuw ingezet worden in de speelpleinwerking.
Afhankelijk van verder vrijgekomen budgetten en plannen van de gemeente
wordt de verdere terreinaanleg van het gebied verzorgt: voetgangersplein,
sporthalplein en de speelweide naar de buurt toe.

FASE 1 - VOORBEREIDING
In de eerste fase willen we de voorbereidende werken uitvoeren zodat
de school- en speelpleinwerking ongehinderd kunnen functioneren
gedurende de werffase. Hierbij starten we bij aanleg van de nieuwe
parkeerzone aan de straatzijde, waardoor de toegang van de school
verlegd kan worden. Eveneens worden beide schuren in afgebroken. De
ene staat op de positie van de parking. De ander biedt dan weer plek voor
herpositionering van de containerklassen.
FASE 2 – BOUW
De effectieve bouw van de school start bij plaatsing van de werfafsluiting
rondom aan de zuidzijde van het terrein. De werfinrit en opslagplaats
bevindt zich volledig aan de straatzijde en is zodanig gepositioneerd dat
ze geen hinder levert voor de buurt of de schoolwerking. De nieuwbouw
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