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VISIE OP HET MASTERPLAN

VERDER BOUWEN OP HET 
MASTERPLAN

Het masterplan uit 2011 is een zeer 
gedetailleerd en goed uitgewerkt 
plankader voor de toekomst van de 
school. Het vertrekt van een diepgaande 
en gedetailleerde analyse. Met werkbare 
en goed bestudeerde oplossingen worden 
pijnpunten omgezet in actiepunten. 
Hierbij wordt steeds gekozen voor 
bescheidenheid in de interventies. Ons 
ontwerpteam sluit zich aan bij deze 
benadering en wil met eenzelfde houding 
dit masterplan verder uitwerken. Daarbij 
gaan we steeds uit van een bewuste 
samenhang tussen de diverse ingrepen. 
We schetsen hiervoor eerst een ruimer 
kader voor de hele campus, waarin 
we vervolgens de elementen van het 
masterplan en de specifieke ingrepen 
voor het voorgebouw. Zo gaan we op zoek 
naar een globaal kader dat alle ingrepen 
en aspecten kan omvatten en hiermee de 
krijtlijnen zal uitzetten voor een boeiende 
en werkbare toekomst van het Klein 
Seminarie. 

DE DUALITEIT VAN HET KLEIN 
SEMINARIE

De huidige problematiek voor het Klein 
Seminarie is op het eerste zicht niet zo 
eenvoudig. Enerzijds is deze campus 
historisch gegroeid vanuit een introvert 

de originele footprint van het klooster is vandaag nog herkenbaar. De heldere lay-out is weliswaar vervaagd door tal van uitbreidingen 
en toevoegingen op de campus. Toch blijft het besloten karakter van het Klein Seminarie vandaag nog sterk voelbaar. Een duidelijke 
ingreep is op zijn plaats…

Zelf hebben we ook lang gezocht naar 
het juiste antwoord op deze vraag, veel 
gediscussieerd, van gedachten gewisseld, 
gezocht en getwijfeld. Dit heeft ons stilaan 
doen inzien dat de oplossing misschien 
wel te vinden is in het aanvaarden en het 
onderkennen van een zekere dualiteit. In 
plaats van ermee te (blijven) worstelen 
is het beter om ze te waarderen en 
ook zichtbaar te maken. Zo wordt deze 
tweeledigheid een kwaliteit die het Klein 
Seminarie onderscheidt van andere 
scholen. 

samenhang. Bij de overige gebouwen is 
dit echter zoek. Hierdoor ontbreekt toch 
een bepaalde vorm van overzicht die 
de circulatie en de samenhang van het 
geheel stroomlijnt. Ook de verschillende 
buitenruimten en speelplaatsen hebben 
niet altijd een duidelijke afbakening. Hun 
statuut is hierdoor soms nogal vaag… Mits 
een aantal eenvoudige ingrepen kan ook 
hier aan duidelijkheid gewonnen worden.

BALANS

De hele ontwerpopdracht blijft een 
boeiende evenwichtsoefening waarbij 
de eigenheid van het Klein Seminarie en 
het positieve aspect van zijn ‘autonomie’ 
wordt gecombineerd met meer 
transparantie, overzicht en helderheid.

De samenhang van lichaam én geest.

gebouw, het klooster. Het oorspronkelijke 
karakter hiervan was in wezen een op 
zichzelf gerichte organisatie. Binnen de 
fysische contouren van dit klooster is 
de school inmiddels uitgegroeid tot een 
hedendaagse onderwijsinstelling. Zij 
hanteert hierbij een open blik en visie op 
de maatschappij als basis voor actueel 
onderwijs. Terecht.

Deze spanning tussen het introverte 
‘lichaam’ en de extraverte ‘geest’ vormt 
een moeilijk vraagstuk. Beide hebben 
immers hun kwaliteiten. En door de 
kwaliteit van de beschermde architectuur 
in de voorbouw, wordt het vraagstuk nog 
moeilijker. Wat geef je op, wat voeg je toe 
en hoe bewaak je hierbij dan de juiste 
balans?

Bij de uitwerking van het masterplan 
pleiten we dan ook voor een aantal 
ingrepen die de openheid van de hele 
school duidelijk versterken. Hierbij gaat 
het niet alleen om de aanpassing van de 
ingang op zich, maar ook om de visie op 
de groene zone die achter deze nieuwe 
schoolpoort grenst en die de school 
verbindt met de Vrijheid. In de uitwerking 
van het plan, komen we hierop uitvoerig 
terug. Daarnaast behouden wij de 
eigenheid van de bestaande gebouwen 
en plaatsen we hun introvert karakter in 
een nieuwe en open omgeving.

HIERARCHIE EN HELDERHEID

Bij onze bezoeken aan het Klein 
Seminarie ervaren we de campus sterk 
als een conglomeraat van verschillende 
gebouwen uit diverse bouwperiodes. De 
voorbouw, kapel en internaatsvleugel 
vertonen hierbij een duidelijke 

 ‘front’: de nieuwe toegang vormt een 4de schakel in het ritme van het Klein Seminarie. 
Vorm en volume sluiten aan bij de school. 

 ‘dualiteit’

‘zaagtand’: het ritme van de bestaande 
volumes is zeer beeldbepalend aan 
de Vrijheid. Hierop zal worden verder 
gewerkt in de ontwerpvoorstellen voor de 
nieuwe ‘schoolpoort’
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CONCEPTEN VOOR HET KLEIN SEMINARIE

Via ontwerpend onderzoek gaan we op 
zoek gaan naar de optimale verhouding 
tussen de toevoegingen en het behoud 
van de gebouwen. Hierbij willen we 
plekken en ruimten definiëren met een 
duidelijk en leesbaar karakter. Op deze 
manier kunnen de diverse voorstellen 
van het masterplan sterker tot hun recht 
komen en krijgt het Klein Seminarie een 
heldere uitstraling die de openheid, maar 
ook de eigenheid ervan beter onderlijnen, 
zonder ze met elkaar in conflict te 
brengen.

Deze benadering werken we uit aan de 
hand van een aantal concepten die als 
leidraad doorheen deze opdracht lopen:

MEER DAN EEN NIEUWE 
SCHOOLPOORT 

Aan de Vrijheid komt een nieuwe toegang 
die de openheid van de school vorm geeft. 
Onthaal, fietsenberging en ruimte voor 
groen en ontmoeting worden een geheel 
en verbinden de school op een voelbare 
wijze met de straat.

EEN NIEUWE ‘AGORA’ VOOR HET 
KLEIN SEMINARIE

De ruimte achter de school’poort’ wordt 
opengemaakt. Zij functioneert als een 
nieuwe ontmoetingsplaats of Agora en 
symboliseert het open karakter van de 
school. Deze ruimte kan uitgroeien als 
verdeelpunt voor alle verbindingen in de 
campus.

Zo geven we letterlijk vorm aan de twee 
kwaliteiten van de school. Open en 
gesloten.

HELDERHEID IN CIRCULATIE

Vanuit de Agora wordt de circulatie 
verdeeld naar onthaal, voorgebouw, 
kleuterschool, kapel, … 

Een nieuwe toegang via het internaatsblok 
(gefaseerd) kan de helderheid en de 
logica van de circulatie sterk verhogen. 
Er komt een voelbaar onderscheid tussen 
primaire toegangen en secundaire routes.

AFBAKENING EN HERKENNING VAN 
DE OPEN RUIMTE(N)

Speelplaats, Agora, sportveld, …: als elke 
buitenruimte een eigen karakter krijgt, 
verhoogt dit de herkenbaarheid. Dit zorgt 
voor variatie, maar biedt tegelijkertijd 
ook houvast. 

INTERNE OPTIMALISATIES IN 
VOORGEBOUW EN KAPEL

We zoemen in op de plannen van het 
voorgebouw en de kapel. Op een aantal 
punten maken we aanvullingen of 
formuleren we suggesties op de plannen 
die reeds door het masterplan werden 
aangereikt. 

CASE STUDIES VOOR DUURZAAMHEID 
OP ALLE FRONTEN 

Met een aantal gedetailleerde 
onderzoeken trachten we de problematiek 
van toegankelijkheid, akoestiek, 
isolatie, ventilatie, … te onderzoeken en 
oplossingen af te tasten. 

Met deze concepten schetsen we aan 
aantal krijtlijnen waarbinnen deze 
ontwerpopdracht verder kan uitgewerkt 
worden. We beschouwen deze lijnen 
als een aanzet voor verder overleg 
en onderzoek. Ze zijn niet het enige 
antwoord op alle vragen, maar ze geven 
wel een vertaling van onze benadering in 
de zoektocht om voor het Klein Seminarie 
de optimale oplossingen te vinden binnen 
de vele beperkingen van normeringen, 
bescherming, …

Zonder verder overleg staan deze 
concepten echter nergens. 

 ‘luifel’  ‘agora’

 ‘route’  ‘afbakening’
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ONTWERPEND ONDERZOEK
EEN NIEUWE INKOMZONE

De nieuwe inkomzone wordt één geheel 
met luifel, onthaal, fietsenberging, 
paviljoen en buitenaanleg. Het geheel van 
binnenkomen, onthalen, de weg vinden, 
ontmoeten, … verloopt op een heldere en 
open manier. 

De schetsen voor deze nieuwe ‘agora’ 
geven een mogelijk beeld van de 
toekomst. Het organische patroon van 
de Engelse tuin kan worden aangegrepen 
om deze zone te hertekenen. Deze 
reminiscentie toont zich in een open en 
vloeiende aanleg waarin het natuurlijke 
karakter overweegt. Het lijnenspel met 
groen en verharding zorgt er voor een 
menselijke schaal. Bestaande bomen 
blijven behouden, de verschillende milieus 
van de ecotuin kunnen geïntegreerd 
worden in de groene zones zonder het 
samenhangend geheel van de tuin te 
verliezen, laden en lossen blijft mogelijk 
en gaat op een vanzelfsprekende manier 
mee in de vormgeving van de tuin. Tegen 
de gevel van het internaatblok staat een 

lange bank om in de zon te ontmoeten 
of uit te rusten alvorens het gebouw 
te betreden. Auto’s parkeren voortaan 
achteraan en buiten de school 

Het dak van de luifel loopt door in de 
fietsenstalling. Samen vormen ze één 
architecturaal geheel dat zich inschrijft 
in de lay-out van de school en hierdoor 
zorgt voor een duidelijke afbakening en 
afwerking van de open ruimte.

prominente plek die zowel via het onthaal 
(buiten) als via de Agora (binnen de 
school) bereikbaar wordt. 

Gekoppeld aan de reorganisatie van 
de inkomzone is het mogelijk om (op 
termijn) ook de inkom en verbinding 
naar de overige delen van de voorbouw, 
via het internaatblok te voorzien. 
De symmetrische opbouw van deze 
historische vleugel kondigt dit reeds, 
bij wijze van spreken, duidelijk aan. 
Daarnaast vermijdt het de kleine en 
donkere verbinding achteraan de huidige 
gaanderij.

Deze toegang kan nu reeds op eenvoudige 
wijze gerealiseerd worden. Op termijn is 
een volledige aanpassing en herwerking 
i.f.v. toegankelijkheid eveneens mogelijk.

uit wikipedia: Agora (Oud-Grieks: ἀγορά) 
was de marktplaats en het hart van een polis 
in Hellas. Het was de plek waar het sociale 
leven zich afspeelde, en had daarvoor 
verschillende functies: een politieke, een 
sociale en een commerciële. Het woord 
agora betekent verzamelplaats. De agora 
was in eerste instantie een ontmoetings- 
en vergaderplaats voor de vrije burgers. 

De nieuwe luifel markeert de toegang 
van het Klein Seminarie. Hij wordt 
bewust opgevat als een solide structuur 
in lichtkleurig beton. Hierdoor wordt hij 
het 4e element in de getrapte compositie 
van de bouwvolumes aan de Vrijheid. De 
luifel staat niet helemaal vooraan. Hij is 
een filter die eerst wat afstand neemt van 
de straat en zo voor een zachte overgang 
zorgt tussen school en straat. 

Een verhoogde sokkel rondom de 
Zuidvleugel combineert trappen en 
hellingen en zorgt voor een vlotte toegang. 
De inkom van het nieuwe onthaal bevindt 
zich op een logische en duidelijke plek, 
in het verlengde van de luifel. Doorheen 
de luifel krijg je een duidelijk zicht op de 
achterliggende tuinzone en de inkom van 
de school via het internaatsblok. Wat 
tot hiertoe een ‘achterkant’ was, wordt 
nu een groene onthaalzone. Het Klein 
Seminarie toont zich hier aan de Vrijheid. 

De sokkel met trap en helling loopt door 
tot aan de binnenkant. Hierdoor wordt 
het lossen en laden voor de keuken beter 
georganiseerd. Ook het onthaal krijgt 
er een tweede toegang bij, verbonden 
met de Agora. De Jordaanzaal krijgt een 
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STUDIE INDELING VOORGEBOUW

Ons voorstel voor het gelijkvloers 
behoudt in grote mate de lay-out van 
het masterplan. Ter hoogte van het 
onthaal in de Zuidvleugel wordt de oude 
binnenkoer ‘hersteld’ en doet deze dienst 
als inkomzone met onthaal. De lange 
geknikte gang van de voorbouw trekken 
we bewust door tot aan de vernieuwde 
buitenruimte. Dit verhoogt de helderheid 
en verlengt het huidige patroon dat reeds 
in de architectuur uit 1935 aanwezig 
is. De zone rond leraarslokaal en de 
administratieve lokalen blijven behouden 
volgens het masterplan.

Voor de integratie van nieuwe klaslokalen 
op niveau 1, 2 en 3 van deze voormalige 
internaatvleugels onderzoeken we een 
aantal mogelijke alternatieven. 

Aan de noordzijde onderzoeken we een 
herschikking van de lokalen die ervoor 
zorgt dat de lange circulatiegang ook 
hier uitzicht heeft op de buitenruimte 
– een thema dat reeds in de bestaande 
architectuur aanwezig is. De werkruimten 
worden eveneens zodanig geplaatst dat 
zij allemaal van daglicht kunnen genieten, 
waardoor de gebruikskwaliteit toeneemt.

In het middenblok zijn eveneens een 
aantal alternatieven mogelijk. Na verder 
overleg met de directie moet bekeken 
worden of deze te weerhouden zijn. 
Volgens ons zijn ze alvast de moeite 
waard om te onderzoeken en een aantal 
voor- en nadelen op te sommen:

onderzoek fasering 
doorgang internaatsblok

voorbeeld open doorgang in Stedelijk 
Museum Amsterdam

detailonderzoek aansluiting inkom 
met bestaande gevel
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grondplan gelijkvloers

grondplan eerste verdieping

< alternatief middenblok
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grondplan derde verdieping

grondplan tweede verdieping

< alternatief middenblok
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STUDIE KAPEL

De eeuwfeestkapel is een grote en mooie 
ruimte die een meerwaarde geeft aan deze 
school. In de projectdefinitie en tijdens de 
rondgangen merkten we dat deze kapel 
eerder als een probleem wordt ervaren 
dan als een troef. Inderdaad, het gegeven 
van verwarming, oppervlakte-normen, 
toezicht, … zijn geen evidente zaken om 
op te lossen. Toch moet een meervoudig 
(intern) gebruik aangemoedigd worden. 
Binnen de beperkingen van dit dossier 
zijn er een aantal eenvoudige ingrepen 
mogelijk die de gebruikswaarde van 
deze kapel als stille ruimte, studiezaal of 
lesruimte, … verhogen.

In eerste instantie kan eenvoudig 
ingegrepen worden op het rendement 
van de verwarming (zie verder). Het 
aanbrengen van een thermische isolatie 
onder de vloer verhoogt immers het 
rendement en verkort de opwarmtijd van 
de vloerverwarming.

Vervolgens kan ook het aanwezige (en 
beschermde) meubilair een aanleiding 
geven tot alternatieve invullingen. Door 
herschikking van de bestaande zitbanken 
zijn opstellingen mogelijk die een ander 
gebruik toelaten en zelfs stimuleren. 
Studie, groepswerk, avondwerk, … 
zijn eenvoudig te organiseren Deze 
ingreep kost enkel een aantal nieuwe 
stopcontacten (in de vloer) en af en toe de 
nodige tijd om de banken te verplaatsten. 
Zelfs de geschikte tafels zijn op de campus 
aanwezig en het mooie vloerpatroon 
komt prachtig tot uiting…

Klaslokalen op +1 bevinden zich bij 
voorkeur aan de binnengevel. De brede 
gangzone ernaast kan dienst doen als 
refter en/of studieruimte, gekoppeld aan 
de klassen en het internaat. Deze doet 
tevens dienst als een ‘bufferruimte’ die 
mogelijke lawaaihinder van de Vrijheid 
buffert t.o.v. de klassen.

Indien de refter op +1 wordt ingepland, 
kan deze optimaal gebruik maken van de 
liftverbinding baar de keuken. 

In het Zuidblok wordt de conciërgewoning 
herschikt en losgekoppeld van de trap en 
liftkoker. Hierdoor wordt ook deze vleugel 
voor iedereen tot op +2 per lift bereikbaar 
zonder de privacy van de huisbewaarder 
te verstoren.  

Bij het bouwen van nieuwe klaslokalen 
kan hier verwezen worden naar de 
oorsprong van dit gebouw. Op de plaats 
van de kleine chambrettes, worden nu 
nieuwe lokalen voorzien als grote houten 
volumes, geordend op een repetitief 
patroon, verwijzend naar de ritmering in 
vloeren en balkstructuur.

nieuwe leslokalen als grote ‘chambrette’
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ONDERZOEK RESTAURATIEWERKEN

DE PROBLEMATIEK VAN DE VENSTERS 
VAN DE VOORBOUW IN STRAAT- EN 
SPEELPLAATSGEVELS: EEN CASE-
STUDY

De bestaande ramen in het gebouw 
zijn erg bijzonder. Het betreft over het 
algemeen teakhouten guillotineramen in 
een eiken binnenkader. De binnenkaders 
zijn gelijkaardig afgewerkt als het 
binnenschrijnwerk van lambrisering 
en binnendeuren en bevatten naast de 
gewichten voor de guillotineramen ook 
een gordijnkast. De ramen zijn duidelijk 
samen en in harmonie met de interieurs 
ontworpen. Elk onderdeel van de ramen – 
zowel boven- als onderlicht – kan verticaal 
verschuiven. Door een ingenieus systeem 
kan elk onderdeel van de ramen ook naar 
binnen kantelen op het venstertablet 
waardoor de ramen eenvoudig 
onderhouden kunnen worden. De ramen 
van de begane grond bevatten bijkomend 
glas-in-lood in de bovenlichten en 
onderaan een brise-vue. De bouwfysische 
staat van de ramen is gezien de houtkeuze 
redelijke goed. Het is duidelijk dat 
deze houten ramen een omvangrijke 
erfgoedwaarde bezitten en vooral vanuit 
het interieur compositorisch belangrijk 
zijn. De detaillering en afwerking van de 
ramen is hoogstaand en in harmonie met 
de vormgeving in interieur en exterieur. 

Het is dus niet raadzaam om de ramen 
te vervangen of te vernieuwen door 
nieuwe gelijkaardige houten vensters. 
Het plaatsen van een nieuwe dubbele 
beglazing in de bestaande profielen 
omwille van thermische isolatieredenen, 
is in theorie mogelijk maar in de praktijk 
zijn de profielen te dun, zal een extra 
glaslat de glasoppervlakte verminderen 
en zal het niet meer mogelijk zijn de 
guillotineramen te openen. Dit betekent 
dat de impact op de erfgoedwaarde van 
de ramen te groot is. Bovendien is het 
luchtdicht maken van de aanslag van 

Gevelaanzicht kant Vrijheid Openingsmogelijkheden van de GuillotineramenBeperkte luchtdichting

Bewegende raampanelen Bewegende raampanelen Aanzicht met voorzetbeglazing

De pracht van het Klein Seminarie in 
Hoogstraten reveleert zich slechts 
gaandeweg. Door er rond te zwerven, te 
ontdekken, te leven, te werken, les te geven 
of op te meten. Als leraar aan de school zal 
dat zo zijn, als leerling hopelijk ook, maar 
tevens voor de buitenstaander. Bij een eerste 
benadering lijkt het instituut kil en streng; 
maar hoe vaker je er komt en hoe meer je 
het leert kennen en in je opneemt voel je de 
warmte, die van het schoolgebouw afstraalt 
en het samenhorigheidsgevoel van de 
schoolgemeenschap reflecteert. Langzaam 
maar zeker ontvouwt zich een uitnodigend 
deken van kleur, textuur, reliëf en ruimte; 
een eigen interne wereld; het is een eer ze te 
mogen beleven. De scholengemeenschap is 
dan ook terecht trots op zijn gebouw.

Frans Peeters was een diepgelovig man 
die zijn passie en talent ten dienste stelde 
van zijn Kerk. Hij begreep dat de Kerk de 
nieuwe architectuur moest omarmen maar 

tevens dat de minimalistische materialiteit 
van bijvoorbeeld de Duitse kerkenbouw uit 
die periode niet kon beantwoorden aan het 
thuis komen dat de Kerk moet uitstralen. 
De architect bouwde voornamelijk kerken 
– parochiekerken, kloosterkerken en 
kapellen. Eerlijke bedehuizen in baksteen 
en natuursteen met een warme gloed die 
afstraalt van de veelkleurige keramiek en 
het gebrandschilderd glas. Het mysterie van 
het geloof en de belofte van een zorgende 
gemeenschap in architectuur gekristalliseerd. 
Het werk van Frans Peeters was voor ons ook 
een revelatie.

Peeters stierf in 1942 tijdens de uitvoering 
van de laatste bouwfase van de school. 
Dat is letterlijk in de gebouwen af te lezen. 
In de zuidvleugel hapert de systematiek 
en de afwerking van het publieke tracé. 
De eclectisch bombastische inrichting van 
bepaalde priesterlokalen strookt niet met 
de ziel van het gebouw. Eens te meer een 

bewijs van het belang van de ingetogen en 
bescheiden maar standvastige ontwerper. 
Enigszins uniek in zijn oeuvre, toont het 
internaatsgebouw voor de katholieke school 
een combinatie van leesbaarheid, logica en 
orde met een ongelofelijk genereuze ruimte, 
een schaalverkleinende schakeling en een 
rijkdom aan materialen. Die ogenschijnlijke 
tegenstrijdigheden, zo beseft Peeters, is wat 
de inwonende seminaristen nodig hebben. En 
ook vandaag nog werkt het principe prachtig, 
zelfs met diverse functiewijzigingen op de 
teller. Vloeren met kamers werden ruime 
studiezalen; refters werden werkateliers, 
leraarslokalen werden klasvleugels en zolders 
werden speelzalen. Peeters wist dat het 
geloof, maar ook de studie anders beleefd 
zou worden in de vele jaren dat zijn gebouw 
de leerlingen zou zien komen en gaan. 

Daarom ook is het zinloos de moderne 
schoolomgeving aan het oude gebouw 
te onttrekken. Een hypermoderne 

e-learning klas met touchscreen projectie? 
Doen, meteen! En binnen 25 jaar iets 
momenteel onbenoembaars maar tegen dan 
onontbeerlijks? Ook! Hier moet de evolutie van 
het leren doorgaan en vorm krijgen. Terecht 
is het gebouw uit 1935-45 als monument 
beschermd omwille van zijn betekenis in de 
kerkelijke en de schoolarchitectuur en ook in 
het oeuvre van de miskende architect. Terecht 
moet alles in het werk gesteld worden om de 
fabuleuze kwaliteiten van het schoolgebouw 
te behouden, te versterken en aan het publiek 
kenbaar te maken. Maar eerst en vooral zijn 
de gebouwen een school; geen school van 
gisteren maar een school van vandaag, die 
een performant en hedendaags gebouw 
nodig heeft. Peeters vertrouwt er samen met 
ons op dat zijn solide en genereuze gebouw 
daar perfect toe in staat is.
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guillotineramen niet mogelijk en zal dus 
het probleem van het akoestisch comfort 
aan straatzijde niet efficiënt opgelost 
worden.

Toch is de vraag om de ramen te 
verbeteren op thermisch en akoestisch 
vlak legitiem en noodzakelijk voor het 
performant gebruik van de vloerniveaus. 
Aangezien de bestaande ramen een 
bijzondere erfgoedwaarde bevatten en 
ze aanpassen voor dubbele beglazing 
en een grotere luchtdichtheid te veel 
wijzigingen zou veroorzaken en inefficiënt 
zou zijn, blijft over de plaatsing van een 
voorzetraam (buiten) of achterzetraam 
(binnen). Beide opties zijn ingrijpend 
voor hetzij de buitengevel hetzij het 
interieur en moeten dus in dialoog 

TECHNISCH ONDERZOEK EN DUURZAAMHEID
RENOVATIE, COMFORT EN 
DUURZAAMHEID

Bij de aanpak van dergelijke opdracht zijn 
3 punten steeds met mekaar af te wegen: 
renovatie, comfort en duurzaamheid. 
Gezien de complexiteit van dit gegeven, 
focussen we op een aantal basisingrepen 
die een maximaal rendement hebben t.o.v. 
een minimale impact op de (beschermde) 
architectuur. Daarnaast wegen we af hoe 
de exploitatie en het verbruik kunnen 
geoptimaliseerd worden. 

ISOLATIE

Een van de belangrijke vragen bij een 
renovatieproject is het onderzoek naar 
mogelijkheden van isolatie. De bestaande 
buitenmuren isoleren is niet eenvoudig 
haalbaar, gezien de architecturale waarde. 
Een keuze dient dan ook te worden 
gemaakt tussen een upgrade inzake 
energieverbruik en comfortgevoel tot een 
hedendaags niveau, of het behoud van 
het aspect, waarbij toegevingen worden 
gedaan op het technische vlak.

In het bijzonder lichten we hier de 
guillotineramen toe. Zij vormen 
momenteel de grootse thermische 
verliesfactor en stellen ook problemen 
qua luchtdichtheid en akoestiek. Het loont 
dus de moeite hierop te focussen en een 
maximum aan resultaat te onderzoeken, 
met een minimum aan ingrepen. Om 
die reden heeft de oplossing met 
voorzetramen een aantal voordelen: 
Deze thermisch geoptimaliseerde 
voorzetramen worden uitgerust met een 
dubbele zonwerende beglazing zodat 
oververhitting kan worden beperkt. 
Anders dan men zou denken heeft deze 
zonwerende beglazing geen grote impact 

op de daglichttoetreding. Bij berekening 
werd een gemiddelde daglichtfactor van 
3,18% bekomen voor een willekeurig 
klaslokaal op de derde verdieping. Dit 
betekent dat een gemiddelde waarde van 
om en bij de 300 lux verkregen wordt op 
werkhoogteniveau, wat zeer goed is en 
waarbij het gebruik van extra kunstlicht 
kan beperkt worden (= energiebesparing).

OPWAARDERING VAN HET 
BINNENCOMFORT

Het comfort binnen in de ruimtes is van 
het grootste belang. Belangrijk daarbij 
is vooral de integratie van hedendaagse 
technieken in het bestaande gebouw. 

VENTILATIEPRINCIPE

Voor alle ruimtes is de plaatsing van 
een degelijk ventilatiesysteem van 
primordiaal belang. Vooral in klaslokalen 
en studeerzalen is dit geen overbodige 
luxe daar een langdurige of hoge 
bezettingsgraad de luchtkwaliteit sterk kan 

doen dalen, wat uiteraard een negatieve 
invloed heeft op het concentratiegedrag 
van de gebruikers. 

Deze klimatisatie van de verluchting biedt 
de mogelijkheid om de luchtvochtigheid 
in de ruimtes te beheersen. Zo kunnen 
mogelijke risico’s op condensatie in de 
bestaande constructie bestreden worden. 

Zoveel als mogelijk wordt een 
balansventilatie toegepast om energie uit 
de extractielucht te kunnen recupereren. 
Om dergelijk systeem in het gebouw te 
kunnen inpassen wordt de ideale locatie 
van de luchtgroepen onderzocht zodat 
kort kanaalwerk gecombineerd wordt 
met een hoog akoestisch comfort, zonder 
zichtbare elementen in de beeldvorming 
van het gebouw, aan binnen- noch aan 
buitenzijde. We rekenen momenteel 
op de plaatsing van een aantal groepen 
in gecompartimenteerde technische 
ruimtes onder dak vanwaar de 
verdeling verticaal kan verlopen naar 
de onderliggende lokalen doorheen 

de voorziene kastenwanden naar de 
klaslokalen op niveau 1, 2 en 3. Perforatie 
doorheen de vloerplaten gebeurt in zones 
waar geen betonbalken aanwezig zijn. 
De impact op het bestaande interieur 
is hierdoor erg beperkt. In verdere fase 
wordt de optimale positie van de pulsie- 
en extractieroosters nog bepaald zodat 
een goede doorspoeling doorheen het 
volledige klaslokaal kan bekomen worden. 
Hiervoor zal ook gebruik gemaakt worden 
van een nieuw verlaagd plafond met een 
plenum van ca. 15 cm.  In dit plafond is ook 
plaats voor (eventueel) nieuwe verlichting, 
bekabelingen, rookdetectie, etc. 
Voor de ventilatie op het gelijkvloers 
moet afgewogen worden of het 
voorziene principe tot hier kan worden 
doorgetrokken. Enerzijds is de vraag hier 
eerder beperkt en de ingrepen relatief 
groot t.o.v. hun comfortbijdrage. Mogelijk 
is ventilatie via de ramen hier eerder 
aangewezen. 

met de herbestemming vorm gegeven 
worden. Beide opties hebben belangrijke 
voordelen naar thermische en akoestische 
performantie maar ook nadelen naar 
aspect en bruikbaarheid toe die in 
samenspraak met de gebruikers moeten 
afgewogen worden.

VOORZETRAAM AAN DE BUITENZIJDE

Een stalen kader wordt bevestigd in 
de omlijsting van blauwe steen van 
het raam. Het is voorzien van een 
zonwerende dubbele beglazing. De ramen 
opendraaiend maken naar binnen is niet 
mogelijk. Per klaslokaal kan er wel een 
schuifraam worden voorzien voor snelle 
natuurlijke verluchting. Dit betekent 
echter wel inboeten op akoestische 

kwaliteit. De impact op de buitengevel is 
goed te onderzoeken aangezien dubbel 
glas per definitie een andere reflectie 
vertoont dan enkel glas en de nieuwe 
ramen het reliëf in de gevel (spel van 
bak-, natuursteen en beglazing) wijzigen. 
Het grote voordeel van deze oplossing 
is dat de detaillering aan de binnenzijde 
volledig intact blijft. Weliswaar is dit 
een belangrijker punt dan de impact de 
buitengevels die meer controleerbaar en 
inschatbaar zal zijn.

ACHTERZETRAAM AAN DE 
BINNENZIJDE

Een achterzetraam tussen tablet, 
vensteromlijsting en gordijnkast heeft 
weinig zin omdat de luchtdichtheid van 

de ruwbouwvoeg niet is verbeterd. Een 
achterzetraam is dus steeds een raam van 
vloer tot plafond om enige afstand van het 
binnenoppervlak van de buitengevel. Het 
achterzetraam is als het ware een nieuwe 
binnenpui die alle performanties heeft van 
een actuele buitenpui en dus het nodige 
comfort schenkt aan de activiteiten 
binnen. Deze ruimte kan zelfs uitgroeien 
tot een gang of hal of slechts een beperkt 
toegankelijke ruimte die kan ingericht 
worden als berging waar nodig en zo het 
concept van de lambrisering doortrekt. 
De puien kunnen zodanig geplaatst 
worden dat ze de tegelvloerpatronen niet 
doorbreken. 
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WARMTEOPWEKKING EN -AFGIFTE

Transmissieverliezen doorheen de 
wanden werden in een eerste stap 
reeds zoveel als mogelijk beperkt 
door het aanbrengen van thermisch 
geoptimaliseerde voorzetramen. Hierdoor 
kunnen wellicht de bestaande radiatoren 
behouden blijven en werken op een lager 
temperatuurregime. Dit zorgt niet alleen 

Invloed van de vloerisolatie 
op de efficiëntie

PLAN VAN AANPAK

KAPEL

Wat betreft de optimalisatie van de kapel, 
zullen we in eerste instantie trachten 
het comfort te verhogen en tegelijk het 
verbruik te reduceren. Vandaag is er een 
vloerverwarming voorzien, die dienst 
doet als basisverwarming in de kapel. 
Wanneer we een vloerisolatie plaatsen 
in de kruipruimte, kunnen we stellen 
dat in eerste instantie de efficiëntie van 

het systeem zal verhogen. De verliezen 
naar de bodem toe worden beperkt en 
bijgevolg zal de kapel sneller opwarmen. 

Algemeen kan men stellen dat met enkele 
doordachte en vrij eenvoudig aan te 
brengen oplossingen/technieken, het 
binnencomfort sterk geoptimaliseerd 
kan worden, wat natuurlijk heel wat 
voordelen biedt voor de gebruikers, en de 
algemene duurzaamheid sterk verhoogt. 

Vaak wordt het plan van aanpak 
toegelicht aan de hand van 
uitgewerkte schema’s, theoretische 
organogrammen, procesorganisaties, 
communicatiemodellen, etc. Indien 
gewenst kunnen wij deze documenten en 
teksten aanvullend bezorgen.

Echter, de essentie van onze aanpak 
vinden jullie in eerste instantie reeds 
terug in ons onderzoek en de daaraan 
gekoppelde voorstellen. Zij geven immers 
een representatief beeld van de bijdrage 
die wij als ontwerpers kunnen leveren aan 
deze opdracht en, bij uitbreiding daarvan, 
aan onze samenleving. Naast de passie, 
het inzicht, de ervaring en de kennis die 

hiervoor nodig zijn, beschikt ons team 
ook over de organisatorische kwaliteiten 
in het begeleiden van dergelijke 
ontwerpopdrachten. Van A tot Z, van 
eerste krijtlijn tot definitieve oplevering. 
Alle noodzakelijke disciplines zijn in het 
team aanwezig om deze opdracht correct 
en volledig uit te voeren. We pleiten 
hierbij voor een eenvoudige en heldere 
aanpak, gebaseerd op ervaring, passie en 
werktrots.

Het welslagen van dergelijke opdracht 
hangt echter niet alleen af van de 
kwaliteiten van het ontwerpteam zelf. Het 
is vaak de interactie en de samenwerking 
tussen alle actoren die de basis vormen 

voor een succes over de hele lijn. 
Volgende elementen vinden we dan ook 
zeer belangrijk bij de verdere aanpak van 
deze opdracht:

- vertrouwen en wederzijds begrip 
De leden van het hele team werken 
collegiaal. Iedereen erkent de 
meerwaarde van de andere partij. Door 
dit vertrouwen neemt de slagkracht en 
de dynamiek toe. Dit wederzijds respect 
zorgt ervoor dat de capaciteiten van het 
team meer worden dan de optelsom van 
de teamleden.

- transparante communicatie en een 
heldere beslissingsstructuur 
Elke proces is gebaat met duidelijke 
afspraken, correcte planningen en goede 
communicatie. Het ontwerpteam speelt 
hierin een centrale rol. 

- ervaring, professionaliteit en 
persoonlijke overtuiging 
Welke theorieën men ook verkondigt, 
ontwerpen en ontwerpend onderzoek is 
een persoonlijke bezigheid waarbij niet 
enkel analyse en technisch vernuft hun 
rol spelen. Ook de individuele ervaring, 
het aanvoelen en de eigen visie van de 
ontwerpers zullen een bijdrage leveren 
die het verschil kunnen maken. 

CONCLUSIE
Het masterplan uit 2011 is een zeer goede 
basis en onderlegger voor de toekomst 
van het Klein Seminarie. Hierbij verdient 
de campus een nieuwe uitstraling die 
verder gaat dan de schoolpoort.

Intern wordt gerestaureerd met respect. 
Terughoudend waar het kan, ingrijpend 
waar nodig.

Onze benadering, onderzoek en 
voorstellen geven weer hoe een dergelijk 
project in al zijn facetten verder kan 
uitgewerkt worden. Belangrijk hierbij is 
niet allen de vakkennis van de ontwerper, 
maar ook de interactie met alle 
betrokken partijen zoals de gebruikers, 
de (subsidiërende) overheden , diensten, 
etc.

Definitieve oplossingen zullen pas tot 
stand komen wanneer een correct 
draagvlak wordt gevonden voor de 
noodzakelijke ingrepen in deze school.

Hierbij zal ons ontwerpteam niet alleen 
zijn ervaring, maar ook zijn passie en 
enthousiasme bijdragen.

Steeds met de bedoeling dat lichaam én 
geest zich terugvinden in het totaalbeeld 
van de school en zich verder kunnen 
ontwikkelen in een veelbelovende 
toekomst.

schema integratie van ventilatie

vloerisolatie kapel

voor minder energieverbruik, het maakt 
eventueel de optie mogelijk om gebruikt 
te maken van een warmtepomp, wat in 
latere fase kan bekeken worden. 
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Masterplan Anno Projectvoorstel

Deelproject C: integratie klassen en ruimte leerkrachten Deelproject C: integratie klassen en ruimte leerkrachten
Werforganisatie 42 000,00€           Werforganisatie 42 000,00€                   
+3 Verwijderen van bestaande chambretten 66 000,00€           +3 Verwijderen van bestaande chambretten 66 000,00€                   
+3 Invulling noordelijke en middenvleugel met nieuwe klassen 259 000,00€         +3 Invulling noordelijke en middenvleugel met klaslokalen en refter 189 000,00€                
+2 Invulling middenvleugel met klaslokalen en refter 140 000,00€         +2 Invulling middenvleugel met klaslokalen en refter 140 000,00€                
+1 Invulling middenvleugel met refter 70 000,00€           +1 Invulling middenvleugel met klaslokalen en refter 140 000,00€                
+0 Nieuw leraarslokaal 185 000,00€         +0 Nieuw leraarslokaal 185 000,00€                
Herinrichting bestaande binnentuintjes 115 000,00€         Herinrichting bestaande binnentuintjes 115 000,00€                
Brandbeveiliging 90 000,00€           Brandbeveiliging 90 000,00€                   
Technische uitrusting HVAC & elektriciteit 455 000,00€         Technische uitrusting HVAC & elektriciteit 455 000,00€                

Totaal excl. btw 1 422 000,00€      Totaal excl. btw 1 422 000,00€             
Totaal incl. btw (21%) 1 720 620,00€      Totaal incl. btw (21%) 1 720 620,00€             

Ereloon (berekening zie bijlage begeleidend schrijven)

Totaal excl. btw 155 956,00€                
Totaal incl. btw (21%) 188 706,76€                

Deelproject D: renovatie zuidelijke vleugel + nieuwe 'poort' Deelproject D: renovatie zuidelijke vleugel + nieuwe 'poort'
Werforganisatie 60 000,00€           Werforganisatie 60 000,00€                   
Nieuw onthaal in zuidelijke vleugel 300 000,00€         Nieuw onthaal in zuidelijke vleugel 300 000,00€                
Vernieuwing zuidelijke vleugel 415 000,00€         Vernieuwing zuidelijke vleugel 415 000,00€                
Aanleg voorplein 514 000,00€         Aanleg voorplein

afbraak aanbouwsels tegen zuidelijke grens afbraak fietsenstalling en aanbouwsels tegen zuidelijke grens 30 000,00€                  
weghalen bestaande fietsenstalling verlichting 11 000,00€                  
inrichting van plein met fietsenstalling, afsluiting, verharding, verlichting… verharding 109 500,00€                

fietsenstalling 340 000,00€                
poorten 27 000,00€                  
luifel 150 000,00€                
…

Brandbeveiliging 55 000,00€           Brandbeveiliging 55 000,00€                   
Technische uitrusting HVAC & elektriciteit 190 000,00€         Technische uitrusting HVAC & elektriciteit 190 000,00€                
Totaal excl. btw 1 534 000,00€      Totaal excl. btw 1 687 500,00€             
Totaal incl. btw (21%) 1 856 140,00€      Totaal incl. btw (21%) 2 041 875,00€             

Ereloon (berekening zie bijlage begeleidend schrijven)

Totaal excl. btw 173 206,08€                
Totaal incl. btw (21%) 209 579,35€                

Deelproject F: restauratie eeuwfeestkapel (buitenschil) Deelproject F: restauratie eeuwfeestkapel (buitenschil)
Werforganisatie 35 000,00€           Werforganisatie 35 000,00€                   
Restauratie dak van de eeuwfeestkapel 320 000,00€         Restauratie dak van de eeuwfeestkapel 232 950,00€                
Restauratie gevels van de eeuwfeestkapel 395 000,00€         Restauratie gevels van de eeuwfeestkapel 339 379,00€                
Restauratie interieur (basisbudget) 240 000,00€         Restauratie interieur (basisbudget) 220 000,00€                
Technische uitrusting: elektriciteit (basisbudget) 35 000,00€           Technische uitrusting: elektriciteit (basisbudget) 35 000,00€                   
Totaal excl. btw 1 025 000,00€      Totaal excl. btw 862 329,00€                
Totaal incl. btw (21%) 1 240 250,00€      Totaal incl. btw (21%) 1 043 418,09€             

Ereloon (berekening zie bijlage begeleidend schrijven)

Totaal excl. btw 96 032,90€                   
Totaal incl. btw (21%) 116 199,81€                

Andere onderdelen van het projectvoorstel:
restauratie lambriseringen, vloeren, etc. gelijkvloers voorbouw 590 000,00€                
aanleg 'Agora', incl. beplantingen 472 000,00€                
doorsteek tussen feestzaal en refter internen 85 000,00€                   

FACTS EN FIGURES
kritische analyse raming en 
timing masterplan

De fasering van het masterplan is 
doordacht, en is een logisch gevolg van de 
aangepakte bouwkundige gehelen. Ook 
de bijgaande raming lijkt consistent, voor 
zover de genoemde getallen te beoordelen 
zijn op basis van een bruto meting van 
gebouwdelen. Enkel de restauratie van 
de leiendaken en het gevelparement 
voor de deelprojecten E en F is, volgens 
onze ervaring bij gelijkaardige projecten, 
eerder te hoog ingeschat. Daarentegen 
dient voor de restauratie van vloeren 
en lambriseringen op de gelijkvloerse 
verdieping een voldoende hoog bedrag 
uitgetrokken worden, wat niet meteen 
terug te vinden is in de beschikbare cijfers. 

raming projectvoorstel en 
kostenbeheersing

Ons projectvoorstel volgt in grote lijnen 
de deelprojecten van het masterplan. 
Hier en daar zijn echter andere accenten 
geplaatst. 

De restauratie van de guillotineramen 
in de voorgevel van de voorbouw kan 
worden beperkt tot ca. 290 000 euro 
(250 euro/m² i.p.v. 1 200 euro/m²) als 
voor de nieuwe klassen in de voorbouw 
voorzetramen worden geplaatst ten 
behoeve van het akoestisch en thermisch 
comfort. De voorzetramen zelf begroten 
wij op ca. 1 160 000 euro. 

De raming voor HVAC en elektriciteit 
houden wij aan uit het masterplan, ervan 
uitgaande dat de radiatoren worden 
gerecupereerd. 

De poorten en luifel voor de nieuwe 
inkom aan de Vrijheid maken dat de kost 
voor deelproject D iets hoger uitvalt. 

Voor deelproject F hebben we de 
bedragen voor de restauratie van de 
daken iets naar onder bijgesteld, op basis 
van een grove meting van hoeveelheden 
en inschatting van de kosten. 

Aansluitend voegen wij nog de raming 
toe voor de restauratie van het interieur 
op de gelijkvloerse verdieping van de 

voorbouw, en de begroting voor de 
heraanleg van de ‘agora’ en de doorsteek 
naar de speelplaats. 

KOSTEN EN KWALITEIT 

Bouwen binnen budget is een uitdaging 
maar ook een vertrekpunt. Na het bouwen 
volgt voor lange tijd het onderhoud en 
het beheer, die evenzeer van belang zijn 
bij een goed budgetbeheer. Hierbij enkele 
basisregels die we hanteren om al deze 
aspecten van het budget onder controle 
te houden: 

•	 streven naar een eenvoudig plan, ook 
in het kader van de renovatie van de 
gebouwen,

•	 behoud van de structuur, normale 
overspanningen,

•	 degelijke maar geen ingewikkelde 
technieken, logische inplanting,

•	 normale doch kwaliteitsvolle 
materialen voor afwerking

•	 maximaal gebruik maken van daglicht,

•	 geen koeling.

BUDGETCONTROLE 

Het volledige proces verloopt in 
nauw overleg tussen opdrachtgever, 
subsidiërende overheden en de 
ontwerpers zodat het project en de 
materiaalkeuzes in overeenstemming zijn 
met het goedgekeurde budget, fase per 
fase.

In elke fase zullen de financiële 
implicaties van de gekozen oplossingen 
bekeken worden door de ontwerpers 
en teruggekoppeld worden met de 
opdrachtgever. Aan de hand van een 
elementenraming zal er onderzocht 
worden of het voorgestelde ontwerp 
gerealiseerd kan worden binnen het 
budget. 

Bij een duurdere keuze van een materiaal 
of uitvoering zal er samen met de 
bouwheer bekeken worden op welke 
posten in dezelfde mate bespaard 
kan worden. Eventueel noodzakelijke 
wijzigingen worden steeds bekeken op 
haalbaarheid en relevantie.




