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CONCEPTNOTA 
 

BASISSCHOOL DE SPREEUWEN 
 
‘Scholen in uitbreiding’ is een zeer actueel thema. Bestaande schoolstructuren voldoen niet meer aan de huidige instroom van 
kinderen. Een totaalaanpak en visie over de volledige site dient groeimogelijkheden aan te reiken niet enkel voor vandaag, 
maar ook voor morgen.  Een school is steeds in beweging en vereist een flexibele structuur met toekomstmogelijkheden. 
Het Gemeenschapsonderwijs heeft een duidelijk pedagogische aanpak waarbinnen ‘neutraliteit versus pluralisme’ en ‘individu 
versus gemeenschap’ centraal staan. Vertrouwen in zichzelf, openheid voor alle kinderen, verdraagzaamheid, vrijheid van 
mening, ontwikkeling van creativiteit, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid,… zijn allen belangrijke thema's binnen de open 
structuur. We willen deze open geest vertalen en laten spreken doorheen het ontwerp. 
 
VISIE – INPLANTING 
Het domein van BS De Spreeuwen ligt midden in een bouwblok : erg ingesloten en moeilijk bereikbaar. 
Aan de westzijde van de site vormen bestaande rijwoningen een gesloten gordel langs de steenweg; de oostzijde heeft een 
meer open karakter door de aanwezigheid van de vaart.  
De ontsluiting gebeurt via de hoofdtoegang op de Battelsesteenweg en een zijtoegang in de Boetestraat, van hieruit sluit de 
site via een smallere zone aan op het centrum van het domein.  
Het nieuwe terrein voor de uitbreiding sluit aan op 2 bestaande centrale clusters en op de vaart. De aanwezigheid van de vaart 
benadrukt een sfeer van openheid en verbondenheid met de ruimere omgeving. De sfeer van de hoofdtoegang van de 
school: auto’s, drukte, geslotenheid,… staat in contrast met de achterliggende grens: het weidse, voetgangers, fietsers, 
natuur,… 
De toekomstige brug voor wandelaars zal deze dynamiek nog versterken. De inkom van de school via de vaart zal in de 
toekomst aan belang toenemen. De school wordt toegankelijk voor wijken van over de vaart en het Vrijbroekpark wordt vlotter 
toegankelijk voor de school. 
                                                                            

 
 
De huidige configuratie van de school bestaat uit een opeenvolging van 3 clusters van klassen rond een speelruimte. Open 
speelplaatsen en bebouwde zones wisselen elkaar af. Deze spontaan gegroeide situatie trachten we te verduidelijken met een 
onderliggend raster als drager voor circulaties en zichtassen. 
Het raster kan op verschillende schalen betekenis krijgen : op macro-, mezzo- en microschaal. 
Op macroschaal verheldert het netwerk interne verbindingen tussen clusters en maakt tegelijkertijd mogelijke connecties met 
de omliggende omgeving. De school werkt als een kleine stad, een kleine gemeenschap waar een diversiteit aan gebouwen 
samengebracht wordt. Elke zone behoudt zijn eigen karakter, maar maakt deel uit van een groter geheel. 
Speelruimtes en verbindingspaden kunnen de bestaande bebouwing een plaats geven en kaderen in de site.  
Een belangrijk doel is het maximaal behoud van open ruimte en groen. 
Op mezzoschaal is er aandacht voor het inpluggen van verschillende clusters, het collectieve op het netwerk. 
Het assensysteem verdeelt het nieuwe terrein in drie delen, waarbij één zone de bestaande speelplaats vertegenwoordigt, in een 
tweede zone bevindt zich de schooluitbreiding en een derde zone kan in een volgende fase ingevuld worden, bijvoorbeeld als 
kinderdagverblijf. 
De ontsluiting van de site via het jagerspad naar de Kapelleblokstraat zou voor de school een belangrijke oplossing kunnen 
betekenen naar mobiliteit. Voorlopig kan deze reeds als werftoegang dienst doen, maar in de toekomst kan ze eventueel aan 
betekenis toenemen. De aankoop van één van de woningen in de straat zou een interessant alternatief kunnen zijn om het terrein 
te ontsluiten.  
 
DE OMGEVINGSAANLEG  
De open ruimtes op het domein zijn plekken waar sociale contacten ontstaan. Speelplaatsen bieden ruimte voor spel en 
gesprekken. Wandelend op paden van de ene naar de andere cluster ontmoeten kinderen de leefwereld van groteren of 
kleineren. Ze ontdekken andere activiteiten en wandelen door het landschap van de speelplaats naar een sportveld of moestuin. 
In de uithoeken van het domein zien we de mogelijkheid groene velden aan te leggen, waar kinderen zelf groenten en planten 
kunnen kweken. Milieueducatie vanuit de praktijk  als extra troef voor een groene school. 
De bestaande houten paviljoenen kunnen naar deze zone verplaatst worden om workshops in relatie met de natuur te beleven. 
De inkom langs de vaart wordt zo ruimer en krijgt een visuele verbinding tot aan de lagere school. 
Doorheen de site vormt een aanleg van groen een continue layer. Bomenrijen en hagen versterken de assen. 
Paden worden aangelegd in baksteen, beton en eventueel dolomiet. 
In de behandeling van de materialen is een participatie van kinderen mogelijk: afdrukken in betonnen paden en texturen , ...  
 

 

 
circulatie- & zichtassen  

 
                               groene school 
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ORGANISATIE NIEUWE CLUSTER 
De uitbreiding wordt volgens een orthogonaal raster ingeplant en georiënteerd in dezelfde richting als de bestaande clusters, 
langs de bestaande speelplaats.  
Planmatig worden de klassen op een raster van 3 x 3 m uitgewerkt.  
De inkomzone vormt een scheiding tussen de 2 geschakelde klassen (polyvalente ruimte) en de 4 klassen geclusterd rond een 
centrale distributiezone. De voorgestelde opstelling van de klassen maakt het mogelijk om tussenzones te voorzien voor  
sanitair of om doorzichten naar de omgeving te creëren. Een open sfeer versterkt de aangename werking. 
Tussen de 2 klasjes van de tweede kleuterklas wordt een sanitair rechtstreeks in contact met de klasjes voorzien. Tussen de 
klasjes langs de speelplaats plaatsen we gemeenschappelijk sanitair dat zowel langs buiten als binnen bereikbaar is.  
Naar het achterliggende veld behouden we een doorzicht tussen 2 klassen.  
Door een speelse invulling en inpassing van assen en asverschuivingen ontstaan er doorzichten en rustpunten in het systeem. 
Grote binnenramen bieden een extra transparantie doorheen het gebouw. 
Op de verdieping situeren zich de 3 klassen voor de lagere school.  
Het is zeer goed denkbaar dat in een nabije toekomst nog klassen nodig zijn. Deze structuur biedt die groeimogelijkheid:  
het torentje kan makkelijk verder worden uitgebreid met 1 klas of zelfs een hele verdieping. De verdieping is ook toegankelijk 
met een lift. 
Door de klassen telkens met een kwartslag te draaien en te clusteren rond een centrale circulatie ontstaat een compact 
volume.  Een hoger volume met een lagere staart in aansluiting met de overdekte buitenruimte. Eenvoudige volumes die 
herkenbaar zijn in de site. De vlakke daken geven de nieuwbouw een strakheid in aansluiting met de architectuur van de 
Nieuwe zakelijkheid langs de Battelsesteenweg en de vaart. 
Op microschaal blijft het raster als onderlegger even dankbaar. Opbergkasten, vestiaires, sanitair… zijn allen te bedenken in 
serie. Elk individu krijgt een plaats, een vakje in het geheel. In de centrale circulatiezone worden de 4 wanden met rasters 
onderverdeeld in kasten en kapstokjes, in open en gesloten. 
Ook de gevels worden opgebouwd vanuit een raster in baksteen. De lange wand van elke klas wordt telkens beglaasd. Hiervoor 
wordt een filter gemetst met op bepaalde knooppunten openingen van verschillende groottes. Het geheel geeft een abstract 
beeld van een zwerm. Een zwerm spreeuwen…op trektocht doorheen de site. 
 

 
 
Een school moet herkenbaar zijn en een positieve uitstraling hebben. Met het monolitische volume streven we naar een gevoel 
van geborgenheid en duidelijkheid. Via doorboringen en doorzichten gaat het gebouw een dialoog aan met zijn omgeving, het 
binnen/buitengevoel verruimt de gemeenschappelijke zones. 
 
 
BELEVING 
Het gebouw is helder, overzichtelijk en makkelijk toegankelijk.  
Elke klas heeft een lichtinval vanuit 2 oriëntaties en staat tevens in relatie met de centrale circulatiezone. 
Hierdoor hangt er een sfeer van openheid en duidelijkheid. 
Qua kleuren zien we een combinatie van witte muurvlakken met groene en oranje tinten voor  vloeren en meubilair.  
Op het gelijkvloers kunnen vloerbekledingen van de buitenaanleg in de inkom doorlopen. 
Het doel is te komen tot een aangename schoolomgeving :  waar een kind zich thuis voelt, de pedagoog in ideale 
omstandigheden les kan geven en waarin school en maatschappij hun socio-culturele functie kunnen volbrengen. 
 
 
DUURZAAMHEID  MATERIALEN  
Wij wensen bij de realisatie van het project de nodige aandacht te besteden aan het aspect duurzaamheid. 
Vandaag verstaan we daaronder: een rationeel ruimte gebruik, gebruik van ecologisch verantwoorde materialen en rationeel 
energiegebruik. 
 
Scholen zijn onderhevig aan veranderingen, het globale concept en de structuur moeten deze functionele veranderingen 
kunnen opvangen en faciliteren zodat het gebouw continu mee kan evolueren. 
De structuur van de uitbreiding bestaande uit balken en kolommen wordt rationeel uitgezet.  
De scheidingswanden voor de verschillende lokalen zijn invulelementen. Op deze manier kunnen in de toekomst eventuele 
veranderingen worden opgevangen. We streven naar een zo flexibel mogelijke opzet. Ook is het denkbaar dat in de toekomst 
een extra verdieping meer klassen aanbiedt. 
 
Wat de materialen betreft, voorzien we in de uitbreiding super-isolerende beglazing in houten schrijnwerk en voldoende isolatie 
in wanden, daken en vloeren. De gevels worden opgetrokken in baksteen en geïsoleerd met PUR. Vloeren worden voorzien 
van gespoten PUR. 
Bijzondere aandacht gaat ook naar energiezuinigheid van het ontwerp. Vanaf het begin van het project wordt er rekening 
gehouden met EPB-eisen en wordt de uitwerking van de technieken mee opgenomen (zie rubriek technieken). 
Er wordt in ieder geval getracht veel natuurlijk licht in de gebouwen binnen te trekken. Dit om het kunstlicht tot een minimum te 
beperken.   

 
 
 

                                           
                 raster 3 x 3 m 
 
 
 
 

 
     
               vakje in het geheel
  
 
 
 

                                         
                  open sfeer & transparantie 
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NOTA TECHNIEKEN 
 
1. UITGANGSPUNTEN : 
Laag – energie gebouw. 
 
1.1. K-peil:  
Wij streven naar een K-peil kleiner dan 30. 
Principe: er wordt vooral geïnvesteerd in thermische isolatie, en slechts in tweede rangorde in de speciale 
technieken. Koudebruggen worden vermeden. 
Uitgangspunten: 

- Gevels: samenstelling: snelbouw 14 cm; 15 cm PUR; baksteen. 
- Platte daken: samenstelling: betonnen prefab-welfsels; afschotlaag; 20 cm PUR – of  25 cm minerale wol; 

EPDM-folie. 
- Vloeren op volle grond: 8 cm PUR. 
- Buitenschrijnwerk in hout met verbeterde dubbele beglazing: U max = 1,7 W/m².K. 

 
1.2. E-peil:  
Wij streven naar een E-peil kleiner dan 70. 
Het type verwarming, het ventilatiesysteem en het verlichtingssysteem bepalen voornamelijk het E-peil (zie verder). 
Het E-peil kan nog verder dalen door de plaatsing in optie van fotovoltaïsche zonnepanelen, maar dit vergt een 
aanzienlijke investering, waarvan de terugverdientijd enkel tot redelijke proporties kan worden gebracht door 
subsidiëring.  
 
1.3. Luchtdichtheid: 
Eis: 1,5 m³/h.m². 
Om dit waar te maken worden speciale bouwkundige maatregelen genomen en wordt de prestaties met een 
luchtdichtheidstest getoetst. 
 
2.  REGENWATERRECUPERATIE: 
Het regenwater afkomstig van de daken wordt gefilterd en opgevangen in ondergrondse opslagtanks en met een 
pomp rondverdeeld naar de sanitaire ruimten voor o.a. de toiletspoeling en kuiswater. 
 
3. VERWARMING 
Twee condenserende hoog rendementsketels op aardgas in cascade, opgesteld in de stookplaats op de verdieping. 
Zij hebben een lage investeringskost, bieden een laag verbruik, en zijn zeer bedrijfzeker.  
Wij kiezen voor overgedimensioneerde stalen convectorradiatoren op lage temperatuur, regime 60/50, waarbij de 
aanvoertemperatuur weersafhankelijk wordt bepaald. Convectorradiatoren hebben een snelle reactietijd op de 
warmtevraag en zijn gemakkelijk individueel regelbaar, zodat in elke ruimte de gebruikers de temperatuur individueel 
kunnen bijsturen. 
Het verwarmingssysteem wordt centraal geregeld met een jaarkalender op uurbasis, doch kan indien gewenst 
manueel bediend worden (tijdens activiteiten buiten de normale schooluren). 
 
4. SANITAIR & WARM WATER 
Gezien het beperkte warmwaterverbruik is het niet zinvol om thermische zonnecollectoren toe te passen. 
Het warm water wordt geproduceerd door een zuinige doorstroom aardgasgeiser. 
De sanitaire toestellen zijn voorzien van waterbesparende kranen en spoelsystemen.  
Urinoirs kunnen in optie geplaatst worden zonder waterspoeling. 
De toiletten worden gevoed met gerecupereerd regenwater. 
Er wordt speciale aandacht besteed aan de beheersing van de warmwatertemperatuur in de douches door het 
gebruik van nauwkeurig instelbare thermostaten. 
 
5. HYGIËNISCHE VENTILATIE  
Het natuurlijk ventileren van klaslokalen via roosters of ramen werkt meestal niet naar behoren omdat het afhankelijk 
is van de wisselende drukverschillen en tevens zeer energieverspillend is. 
Gevolg: hoge CO2-concentraties die leiden tot concentratieverlies bij de leerlingen.  
Wij verkiezen het vraaggestuurd ventilatiesysteem C voor de klaslokalen.  
Indien het CO2-gehalte in het klaslokaal hoger is dan een in te stellen waarde wordt via gemotoriseerde roosters 
boven de ramen verse buitenlucht aangevoerd. De vuile lucht wordt afgevoerd via een plafondrooster en via kanalen 
d.m.v. een geruisloze dakventilator. 
Er worden ronde luchtdichte ventilatiekanalen toegepast en zuinige gelijkstroomventilatoren waarvan het toerental 
optimaal regelbaar is. 

 
 
5. HYGIËNISCHE VENTILATIE (vervolg)  
Het systeem werkt volledig automatisch, enkel wanneer noodzakelijk en garandeert een goede luchtkwaliteit. Het 
kan manueel overruled worden. 
De installatie is relatief eenvoudig en vraagt weinig onderhoud.  
Nadeel: de warmte aanwezig in de binnenlucht wordt mee afgevoerd. 
Indien het budget het toelaat kan geopteerd worden voor ventilatiesysteem D – balansventilatie met 
warmteterugwinning, maar dat vergt een uitgebreid kanalenstelsel, een centralisatie van het ventilatiesysteem en 
een zorgvuldig onderhoud. 
In de sanitaire ruimten wordt een constant laag afvoerdebiet voorzien, dat verhoogd wordt door 
aanwezigheidsdetectie. 
 
6.  KOELING: 
Een algemene airco-installatie is niet voorzien. 
Wel zonnewering aan de buitenkant van alle grote glasvlakken, gecombineerd met zonnewerende beglazing. 
In de zomer heeft de hygiënische ventilatie gedurende de dag geen koelpotentieel omdat het overdag buiten even 
warm is als binnen. ʼs Nachts zijn in de zomer de buitentemperaturen echter lager dan de binnentemperaturen. 
Wanneer de klassen ʼs nachts intens kunnen geventileerd worden met buitenlucht dan kunnen we deze ʻkoelteʼ in de 
thermische massa, aanwezig in de betonnen vloeren en plafonds stockeren. 
Alle overdag geproduceerde warmte (personen, verlichting, toestellen, zon) kan dan geabsorbeerd worden door 
deze koudebuffer, die dan de volgende nacht weer wordt afgekoeld. Door deze techniek slaagt men er in om, zelfs 
tijdens warme zomerdagen, zonder airconditioning in de klassen een temperatuur te realiseren die 3 à 4 °C lager ligt 
dan de buitentemperatuur en om de piektemperatuur te verschuiven naar het einde van de dag.  
Beperkte nachtkoeling in de klaslokalen is mogelijk met het voorziene ventilatiesysteem: door de regelbare 
toevoerroosters in de buitengevels wordt ʼs nachts koele buitenlucht aangevoerd die de lokalen doorstroomt en die 
door de ventilatieunits wordt afgevoerd. 
Indien het budget het toelaat kan een meer doorgedreven nachtkoeling worden geïnstalleerd met een grotere 
doorstroming door de klaslokalen, waarbij de warme binnenlucht via binnenroosters met een krachtige ventilator 
wordt afgezogen via de centrale hal. 
 
7.  ELEKTRISCHE INSTALLATIES – VERLICHTING – NOODVERLICHTING: 
Verlichting met energiezuinige TL-armaturen met elektronische starter en gepaste optiek , max. 10 à 12 W/m². 
Daglichtsturing in de klassen, zodat in de zones met voldoende daglicht de verlichtingsarmaturen worden gedimd.   
Aanwezigheidsdetectie in het sanitair en de dienstlokalen. 
 
8.  KABEL / DATA: 
De klaslokalen krijgen een kabeltv- en data-aansluiting. 
 
9.  BRANDDETECTIE  & BRANDMELDING: 
Conform de geldende normen en de richtlijnen van de brandweer. 
De nodige branddetectietoestellen en -melders worden geplaatst gekoppeld aan een brandcentrale die de sirenes 
aanstuurt en een melding via telefoon kan verzenden naar één of meerdere telefoonnummers. 
 
10.  BRANDBESTRIJDING: 
Conform de geldende normen en de richtlijnen van de brandweer. 
De nodige brandhaspels worden geplaatst waarvan de slangen reiken tot overal in het gebouwencomplex. 
 
11.  INBRAAKDETECTIE: 
Een inbraakdetectiesysteem is voorzien met voelers in elk lokaal. 
 
12.  LIFT: 
Energiezuinige elektrische lift met frequentiegestuurde elektromotor, zonder machinekamer. 
 
13.  AKOESTIEK: 
Plaatsing van absorberende plafonds met speelse geperforeerde plaatbekleding. 
Plaatsing van dempende panelen op muren die kunnen gebruikt worden als prikborden,.... 
Keuze van los meubilair & wandkasten te bekijken in functie van akoestische meerwaarde 
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4. WERKVOORSTEL VOOR DE VERDERE ORGANISATIE VAN HET PLANPROCES  
 
 

0. Projectvoorbereiding: ontvangst speciale studies zoals topografische opmeting, grondsondering, voorstudie, 
analyse en onderzoek van omgeving : Open Oproep 

 
1. installatie van de werkzaamheden: coördinatievergaderingen met alle betrokken partijen: 10 werkdagen 

(afhankelijk van bereikbaarheid van verschillende bouwpartners) 
 
 

2. het voorontwerp, tekeningen, raming:  20 werkdagen 
 
 
3. het definitief ontwerp, opmaak bouwaanvraag: 20 werkdagen 

 
 

4. het uitvoeringsontwerp: bestek, meetstaten, uitvoeringstekeningen: overzicht- en detailtekeningen: 40 werkdagen 
 
 

5. nazicht inschrijvingen, aanbestedingsverslag : 15 werkdagen 
 
 

6. de algemene leiding van en de controle op de uitvoering van de werken: toewijzing, controle op de werf, 
werfvergaderingen, voorlopige en definitieve aanvaarding: 160 werkdagen 

 
 
De desbetreffende werkdagen per fase gaan slechts in na de goedkeuring van het opdrachtgevend bestuur op de vorige 
fase. 
 
Bij elk onderdeel horen werkvergaderingen met de opdrachtgever en derden en coördinatievergaderingen met alle 
bouwpartners. 
In elke fase van de opdracht wordt de coördinatie met de verschillende leden van het bouwteam intensief doorgenomen: 
technieken, stabiliteit , architectuur en veiligheid worden op elkaar afgestemd. 
 
De architect organiseert op regelmatige tijdstippen projectteamvergaderingen met de opdrachtgever waarbij programma en 
bouwbudget nauwkeurig gedefinieerd en afgelijnd worden. 
 
De architect coördineert de volledige bouwopdracht tijdens wekelijkse ontwerpteamvergaderingen met de andere leden van het 
bouwteam (ingenieur stabiliteit,  ingenieur technieken en de veiligheidscoördinator). 
 
Tijdens de uitvoering zijn er wekelijkse werfvergaderingen met de aannemer en het bouwteam. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



                 OO 1824 D 
 

  
 
 
5. VOORSTEL EN PLANNING VOOR DE  OPVOLGING VAN DE KOSTENBEHEERSING       
 
 
 
PROCES EN COMMUNICATIE 
 
In elke fase van de opdracht wordt de coördinatie met de verschillende leden van het bouwteam intensief 
doorgenomen. 
De architect organiseert op regelmatige tijdstippen projectteamvergaderingen met de bouwheer waarbij programma en  
bouwbudget nauwkeurig gedefinieerd en afgelijnd worden.  
 
 
BUDGETCONTROLE 
 
VO  
Het voorontwerp en het definitief ontwerp worden budgettair geëvalueerd aan de hand van een elementenraming. 
 
DO&UO 
Het uitvoeringsontwerp wordt budgettair geëvalueerd aan de hand van een gedetailleerde raming gebaseerd op de 
volledige meting. 
 
CO 
Tijdens de uitvoering wordt de evolutie van de vorderingsstaten verrekeningen geëvalueerd tijdens de 
kostenvergaderingen waarin naast de leden van het projectteam ook de afgevaardigden van de aannemer zetelen. 
 
 
VOORBEHOUD BIJ RAMING VAN DE WERKEN 
 
Nutsvoorzieningen zijn niet inbegrepen in de raming van de technieken. Er dient nagekeken of er voldoende vermogen 
beschikbaar is voor elektriciteit. Ook de lengte van water- en gasleidingen zijn in deze schetsfase moeilijk te definiëren. 
 
Zowel het budget voor de aansluiting op de openbare riolering als de buitenaanleg met aansluiting op het openbare 
terrein zijn niet inbegrepen. 
 
Het budget voor brandpreventie hangt nog in grote mate af van de adviezen van de locale brandweer. Mogelijks te 
nemen maatregelen zullen in een volgende fase concreet met de brandweer besproken dienen worden. 
 

 
 
 


