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De site van Begijnenborre is omgeven door natuurlijk en rijk groen, gedefiniëerd door de topografie
en beekbronnen.
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De site is omringd door een residentiële woonbuurt, het
centrum van Dilbeek is ver van de site en er zijn in de
directe omgeving geen andere schoolvoorzieningen.

“Het is hier een leuke woonbuurt, wij hebben niet
veel overlast van de site. Er werden wel eens concerten georganiseerd door jeugdhuis, erg leuk, wel niet altijd mijn muziek. We
wonen hier al sinds begin jaren 70 toen de buurt werd gebouw, hier
is weinig veranderd, recent zijn er enkele nieuwe jonge gezinnen
komen wonen”, buurman
“Momenteel zijn er drie
klassen, we hopen uiteindelijk 8 klassen
in te richten. Met Pasen komen alle kleuters
van de school hier paaseieren rapen. Er is een beperkte uitwisseling met de ouderenzorg. We hebben afspraken voor het gebruik van elkaars gebouwen als opvang in
geval van nood. Het is ook al eens gebeurd dat de kleuters
de ouderen gaan bezoeken. Dit is nog erg beperkt, maar
we willen dit in de toekomst misschien wel
meer doen“, directrice van de school

“Wij zijn actief tijdens alle
schoolvakanties, behalve de kerstvakantie.
Als het goed weer is spelen wij zoveel
mogelijk buiten. Ongeveer eenmaal per week gaat een
groepen voor activiteit buiten de site, naar het
bos spelen bijvoorbeeld. De overige activiteiten vinden
steeds op de site plaats”, verantwoordelijke van de
speelpleinwerking

“Het is hier mooi en rustig
wonen, de directe buren ken ik wel, echter iedereen heeft een tuin dus zoveel zien we
de buren niet. Het is hier een mooie groene buurt
elke dag wandel ik met de hond via het pad naar de
winkel, wij hebben onze vaste tour”, passerende
buurman bij het uitlaten van zijn hond

De speelpleinwerking is hier al heel lang. Vroeger
kwamen ze van Brussel naar hier
om te spelen. De kinderen van de stad he.
Ik ben ook nog naar de speelpleinwerking
geweest, alle tot een jaar of 14 he. Tijdens het
weekend komen ze nog altijd van ver naar hier
om te picknicken en te spelen. De mensen van
de stad maken
daar nen dag uitstap van he”, buurman
en buurvrouw

“De site is geweldig, wij houden
van de groene omgeving van de school. De
kinderen kunnen hier leuk buiten spelen, er is echter geen
buitenruimte bij de klas, dit is spijtig. Ik zou graag wat kippen
hebben of wat groene ruimte om met de kinderen te tuinieren.
Samen met de kinderen ga ik bij goed weer elke dag een tour lopen
tussen de bomen, dit is onze vorm van start to run en de bomen en
het gras maken dit extra leuk. De afstand tussen klas en eetzaal
is geen probleem, enkel de afstand tot de toiletten is
moeilijk”, leerkracht
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A premisse

onderzoek
Deze projectbundel wil onze visie voor de herontwikkeling van Begijnenborre verbeelden. Het
is een eerste aanzet, onderbouwd door de analyse van de bestaande ruimtelijke context, haar
huidige gebruik en inschatting van het toekomstpotentieel. Het voorliggend resultaat wil een
denkkader voorstellen, dat we graag verder wensen uit te werken in nauwe samenwerking met
de opdrachtgever(s) en betrokken actoren.

open ruimte verbonden met buurt/gesloten school

Het denkkader is gedefinieerd vanuit enkele hoofdthema’s: de maatschappelijke rol van de
site Begijnenborre, haar ruimtelijke inpassing in de omgeving en de eigenheid van de huidige
werking op de site. Deze thema’s voeden de visie en het beoogde gebruik van de site, alsook het
mogelijke karakter en functioneren van de school en speelpleinwerking. De thema’s werden
onderzocht aan de hand van een ruimtelijke lezing van de site, analyse op plankaart, literatuuronderzoek en gesprekken en interviews met actoren.
maatschappelijke recreatieve rol
Gesprekken met buurtbewoners, monitoren van de speelpleinwerking, personeel van de school,
een ambtenaar van Ruimtelijke ordening wijzen op de belangrijke maatschappelijke rol die de
site Begijnenborre heeft. De site wordt ingezet als school en recreatieve plek voor de dagelijkse
opvang en de speelpleinwerking. Ze onderbouwt de buurtwerking en sporadisch worden er
publieke evenementen georganiseerd. Deze werking is historisch gegroeid en dient, ons inziens,
verder kracht bijgezet te worden in een toekomstvisie voor de site.

unieke relatie tussen binnen en buiten

Ruimtelijke analyse van de omgeving toont aan dat de site een lokaal unicum is. Er zijn geen
soortgelijke voorzieningen in de directe omgeving. De site ligt op de grens van het de Dilbeekse
kern en het buitengebied van Sint-Martens-Bodegem en heeft zo het potentieel om een recreatief
scharnier te zijn voor zowel omwonenden, als bewoners uit het kerngebied en Brussel. De
onmiddellijke omgeving kent een matige verneveling van woonlinten en wijken, en bijgevolg
een potentieel groot doelpubliek. Uitgezonderd van de aangrenzende buren, die de site zien
als een verlengde van hun tuin, leeft bij andere bewoners helaas de perceptie dat de site een
alleenrecht voor de school en speelpleinwerking is. De sterke grenzen maken dat de site niet
open is voor het bredere publiek, terwijl school en speelpleinwerking niet (altijd) het volledige
perceel nodig hebben.

overdekte buitenruimte/topografie terrein

Het openstellen van (een deel van) de site in functie van de bredere gemeenschap lijkt ons dus
een maatschappelijk duurzame stellingname. Hoe kan de site een ontmoetingplek zijn voor de
bredere leefomgeving? Kan de site een ademruimte zijn voor de bewoners van het nabijgelegen
woonzorgcentrum Quietas? Wat dient de aantrekkingskracht van de site te zijn voor bezoekers?
geborgen struweel/open grasveld

projectvisie

landschappelijke gebruikskwaliteiten
Het landschap wordt gekenmerkt door de sterke topografie tussen het Dender- en Dijlebekken.
De aanwezigheid van natuurlijk en rijk groen bepalen de belevingskwaliteit van de wijdere
omgeving. Ook op de site dragen deze omgevingsfactoren bij tot het groene karakter: toekomen
op de site via de sterke berm en doorkruisen van de site laat de stevige hoogteverschillen van
het Pajottenland voelen, de open weilanden langs de Berrenwaelweg trekken de royale groene
wijdheid de site binnen, terwijl de aanwezige groenmassieven en hoogstammige bomen het
geheel omkaderen.

naar een duurzaam open, educatief en recreatief Begijnenborre
Bovenvernoemde thema’s ambiëren een educatief-recreatieve visie voor de site, waarbij de
groene context aangezet wordt als, enerzijds de inspiratiebron voor een pedagogische (leer)
omgeving, anderzijds de drager voor een actieve ontspanningsruimte. Dit maakt dat de site in
zijn geheel een omgeving met een breed doelpubliek wordt. Een doordacht conceptvorming
voor de school- en speelpleinwerking dient hierbij opgesteld te worden. Dit dient uiteraard in
samenspraak met het bestuur, de leerkrachten en monitoren te gebeuren. Deze bundel geeft
alvast een eerste verbeelding. Hierbij is er inspiratie gezocht in het concept van ‘de brede of open
school’ (cf. studie Agion ‘In Ruimte naar de Brede School’). Hierbij wordt de integratie tussen
onderwijs en maatschappij actief opgezocht in de dagelijkse werking van de school. Een open
school speelt aldus in op de maatschappelijke uitdagingen en plaatst de kleuter in een moderne
maatschappij. De school wordt aldus een soort tussenwereld tussen de thuissituatie van het
kind en de ‘grote, anonieme’ samenleving (Verschaffel, 2009).

Deze landschapsfactoren geven een eigenheid aan Begijnenborre, die binnen de doelstelling van het project (school, speelplein- en buurtwerking, bredere gemeenschapsfunctie) niet
verwaarloosd mag worden. Een zoektocht dient dus te liggen in hoe deze gemeenschapsfuncties gekoppeld kunnen worden aan een sterk landschappelijke beleving. Ons inziens dient er
binnen de site ingezet te worden op een maximaal gebruiksgroen: eerder dan wel een passieve
inzet, dienen aanwezige groenstructuren, boommassieven, houtkanten, kruidlagen, hellingen,
etc. voorzien te worden vanuit de intentie deze actief te benutten.

De vormgeving van de school kan hierbij naar onze mening toe bijdragen in het zoeken naar
geschikte directe-indirecte, bewuste-onbewuste relaties tussen school- en ‘niet-school’omgeving. Daarenboven inspireert het concept van de open school om te zoeken naar een meer
efficiënt ruimtegebruik. Een gebouw dat enkel op weekdagen tussen 8 en 16 uur gebruikt wordt,
kan vanuit een moderne duurzaamheidsreflectie en bewustheid over de schaarsheid van ruimte,
niet langer verantwoord worden. Het ‘open van de schoolpoorten’ naar de buurt, bredere
omgeving en andere gebruikers komt hierin tegemoet.

sterke buitenrelatie in huidige werking
Het huidig gebruik op de site kent een sterke wisselwerking met de buitenomgeving. Kinderen
wandelen ’s middags naar de refter in openlucht, doen de botjes aan en paraplu open voor een
regenachtig toiletbezoek, etc. Dit is ongetwijfeld het gevolg van een gebrek aan de vereiste infrastructuur, maar is evenzeer de fysieke uitdrukking van de eigenheid van school, speelpleinen buurtwerking. Aspecten zoals het toekomen via het lange wandelpad, de refter met open
zicht op de glooiende grasvlakte, de stalen loodsen en het luifelgebouw die zich openen naar de
grasvlaktes, dragen bij tot deze unieke beleving.

Een brede school is dus meer dan een school; het is een instelling die samenwerkingsverbanden
opzoekt met het oog op maximale ontwikkelingskansen. Binnen de site Begijnenborre zien wij
deze potentieel in een proactieve werking vanuit het groene belevingskader: door actief in te
zetten op speelgroen en ecologische concepten, zoals moestuinieren, dierenzorg, etc. kunnen
er samenwerkingen tussen de school, buurt- en speelpleinwerking, omwonenden, de oudervereniging, sportclubs, private ondernemers (boeren, de tuinman, dierenverzorgers, etc.) gezocht
worden.

De landschappelijke inrichtingselementen krijgen op deze manier een pedagogische
meerwaarde. Eerste gesprekken met personeel en verantwoordelijken onderschrijven deze
kwaliteit. Hierbij is ook het contrast tussen de grote open ruimtes en de meer geborgen plekjes
boeiend: buitenklassen, geborgen speelplekjes en groencompost in het struweelbos, etc. versus
het open bomenkader en de grote grasvlakte.

Deze samenwerkingen dienen in eerste instantie de pedagogische doelstellingen, maar dragen
evenzeer bij de breder sociaal integratie van de school in haar omgeving en de financiële haalbaarheid van de instelling.

Deze sterke buitenrelatie dient volgens ons het uitgangspunt te zijn in de opbouw van de school-,
buurt- en speelpleinwerking voor Begijnenborre. Hierbij dienen de gewenste relaties tussen
binnen- en buiten enerzijds, maar ook de gradaties in buitenrelaties, gewenste buitenruimtes en
-functies, etc. in detail onderzocht worden samen met actoren van de school, speelpleinwerking,
opvang, etc. Eén leerkracht wijst in een gesprek over het gebrek aan een private buitenruimte
bij de klas, het voorzien van dieren of tuinierruimte als mogelijke punten die de huidige werking
kunnen verrijken.

conceptbeeld gebruik buurt

Begijnenborre kan aldus uitgroeien tot een betekenisvolle educatief-recreatief domein, dat
inzet op het volledige spectrum van duurzaamheid, louter dan wel enkel de gebouwtechnische
prestaties. Gedeeld en frequent gebruik binnen de groene context met aandacht voor flexibiliteit
en openheid, doch vertrekkende vanuit de specificiteit van de kleuter-, en speelpleinwerking.
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Een publiek park

B site

Naast het gebruik van de site door de speelpleinwerking en school is het integreren van gebruik
voor buurtbewoners en externe gebruikers van
belang bij de ontwikkeling van de open site. De
inrichting van verschillende zones en voorzieningen in het park biedt mogelijkheden voor het
dagdagelijkse gebruik en schept vrije plaatsen
voor occasionele of andersoortige gebeurtenissen.

1

bewoners zorgcomplex spelen petanque (1)
2

3

weideland als festivalweide (2)

4

4
5

ouders en kinderen picnicen in speeltuin (3)

sportmogelijkheden in park (4)

buurtbewoners gebruiken speelweide (5)
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een publieke site
De visie op Begijnenborre definieert de site als een open kader dat de wisselwerking met externe
actoren wil uitlokken vanuit een sterke relatie met het landschap. Vanuit een reflectie op de
dagelijkse werking van de site onderscheiden we twee deelgebieden: publiek versus privaat.
Het publiek deel is gericht op het gebruik door externen en schept bijkomende gebruiksmogelijkheden door de inrichting van verschillende zones en inrichtingselementen. Het private
deel van de site ondersteunt in de meer dagdagelijkse werking vanuit de school en speelpleinwerking.
De terminologie publiek-privaat mag vanuit ‘de brede school visie’ niet te letterlijk gelezen
worden. Het publieke deel kan immers ook gebruikt worden door de speelpleinwerking en
kleuterklassen, maar is dit deel van de site dat toegankelijk is voor externen zonder de school
te moeten doorkruisen. Dit projectdeel takt aan op het openbaar domein, de Berrenwaelweg,
Openluchtveldlaan en Bodegemstraat. Het private deel omkadert dan weer een zone voor
het meer geborgen gebruik van de kleuterklassen en de speelpleinwerking. Het bevindt zich
aan de zijde van de woonwijken en vormt zo een buffer naar het publieke park. Het definieert
een voorzone voor de tuinen van de omwonenden, die deze ook als gebruiksruimte kunnen
inzetten, hetgeen momenteel reeds door enkele buren wordt gedaan.

gebouw als bewegingslijn door het landschap
Een derde concept voor de ontwikkeling van de site is de positionering van het gebouw als
een bewegingslijn door het landschap. Het gebouw en haar ondersteunende infrastructuur
worden één belevingsas , dwars op de aanwezige topografie. Deze dwarse positie accentueert
de bestaande topografie, vormt een scheiding tussen de publieke en private projectgebieden en
maakt dat de verschillende landschapssferen doorkruist worden.

sequentie van landschappelijke sferen
Met het oog op een breed doelpubliek en het maximaliseren van belevingskwaliteiten en –
mogelijkheden wordt er een opeenvolging van landschapszones geïntroduceerd. De landschapszones streven elk een eigen sfeer na en hebben tot doel de publiek-private opdeling van de site
te overschrijden door middel van een eenheid in basiselementen en groeninrichting. Hierbij
worden bestaande groenstructuren en inrichtingselementen zo veel mogelijk herkaderd en
worden aanleiding gezocht in de de bestaande topografie van het terrein.

Het gebouw heeft hierdoor de mogelijkheid om verder in te spelen op het landschap. Dit, samen
met haar taak als scheidsrechter tussen publiek en privaat, schept maatschappelijke opportuniteiten vanuit de visie op een open site.

conceptbeeld landschapszones

landschapszones
De visie op de inrichting van de site wordt verder beschreven aan de hand van de verschillende
landschappelijke sferen.

speelzandzone
De speelzandzone biedt speelmogelijkheden voor jong en oud. In de zone worden bomen
van het bestaande kader in groep behouden. Dit creëert schaduwrijke zones met bloemrijke
grasduinen als kruidlaag. Deze kunnen ingezet worden als speelheuvels en picknickzones. De
private zijde wordt uitgerust met een krijtbord en houtblokbankjes. Dit biedt mogelijkheden tot
‘buitenklassen tussen de vlinders’.

toekomen in een struweel bos
Bij het toekomen van de site is een zone ontwikkelt langs de Bodegemstraat als vogelrijk
struweel. Binnen deze zone zorgt de gesloten beplating voor een opening en buffering van het
parkeren dat in deze zone wordt georganiseerd. De berm en haag langs de bodegemstraat wordt
plaatselijk opengewerkt voor de toegang van de school en parking, die georganiseerd wordt in
de site. de parking is opgevat als een kiss and ride zone met een inrit aan de toegang van de
school en een uitrit door de struweelzone. Tijdens niet piekuren kan de inrit ook fungeren als
uitrit en kan verkeer zo verder uit de site geweerd worden. De opzet van de parking beoogt
een maximale doorstroming van een compacte kiss and ride zone en landschapelijk ingebed
parkeren.
Het bosstruweel zal de groene en/of waterdoorlatende parkeervlakken bufferen alsook een
waardevol bosgoed zijn voor vogels. De dichte begroeiiing met struweel geeft de geparkeerde
auto’s een groene mantel en bieden eeneen contrast met de open zone van de weide ernaast. De
aanplanting van het bosstruweel met hoge en lage struiken zoals krentenboompjes, toverhazelaars, meidoorn, sleedoorn, occasionale hazelaar, occasionele hoogstam notelaar).

speelbos met klauterparcours en pleinen
In de volgende zone wordt de aanwezige inrichting en begroeiîng kracht bijgezet. Het aanwezige
speelbos naast en achter de overdekte buitenspeelplaats is ons inziens een waardevolle plek,
waar momenteel enkele speeltoestellen en een buitenklas ingericht zijn. Deze kwaliteit willen
we optrekken tot aan aan de Berrenwaelweg: een zone met hoogstammige bomen, die doorzicht
naar het achterliggende open landschap aanhouden, afgewisseld met compacte hazelaarbosjes.
De zone biedt geborgen plekjes voor buitenspelen, verblijven en leren. De speelplaats en het
basketbalplein vormen de open, verharde plekken in deze zone.
open speelweide
Ook voor deze zone wordt de bestaande open vlakte behouden. Aan de private zijde is deze
openheid een dankbaar gegeven voor de speelpleinwerking en omwonenden. Deze openheid
wordt aangehouden in de heraanleg van de publieke zone. Het terrein wordt hier in enige mate
aangepast in functie van het volume van de refter en sporthal. De zone wordt ingezet als een
speeltuin. De profilering wordt meegenomen in de speelkwaliteit van de zone. Denk bijvoorbeeld aan een kabelbaan hellingafwaarts, een stapstenenparcours, wandelpad met verharde
plateaus, etc.

weidezone
De weidezone is een transformatie van het bestaande boomkader en speelweide tot een
kinderboerderij en beperkte tuinzone. In de publieke zone is het de bedoeling een zone te
ontwikkelen, die de bewoners van het woonzorgcentrum en het verdeelpunt met streekproducten kan betrekken in de site. De kinderboerderij geeft ook de mogelijkheid tot een extra
educatieve functie bij de school.
De weide zone is opgedeeld in driedeel zones op deze wijze kan het gebied nog wel functioneren
als een activiteiten functie. De dieren kunnen tijdelijk in een beperkt deel van de zone gehuist
worden voor de organisatie van een evenement of het gebruik van een zone als speelgebied.
Het is verder de bedoeling om de dieren in te zetten voor de begrazing van de ruimere site. Op
deze wijze kan de site op een natuurlijke en duurzame wijze onderhouden worden. Door de
weidezone wordt een verstevigd graspad voorzien als verbinding tussen de struweelzone en de
zone met speelzand.

boomgaard
De boomgaard sluit het omgevingspark af. Het is het een uitbreiding op de open speelweide
en vormt een buffer naar de omgeving. De boomgaard animeert het eerder ingesloten achterliggende fiets- en wandelpad. Door op punctuele plaatsen de huidige haag open te breken,
krijgt dit pad toegang tot de boomgaard en kan het dienen als rustplekken voor passanten.
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toegankelijke site met natuurlijke grenzen

park met ervaringen

een natuurlijk park

De gebouwencluster heeft een hoofdingang via de Bodegemstraat, waar een doorsteek voor zacht verkeer en ontsluiting
van de groene parking toegang geven tot de bewegingsas van
de gebouwen. Het publieke park wordt ontsloten via de Berrenwaelweg en is doorweven door een wandelpad.

Complementair aan de beoogde hoofdgebruikers (bezoekers,
kinderen SPW, kleuters, ...) is de visie voor de inrichting van
de site gericht op een veelheid aan speel -en recreatie mogelijkheden.

De visie voor een nieuw landschappelijk park streeft naar een
transformatie van het bestaande groen naar een park waarbij
het groen een rijkheid aan sferen en ruimtes definieert. De
groenruimtes en aanplantingen worden verder ingezet als
overgang en buffer naar de omgeving.

1 groene parking (waterdoorlatende parkeervlakken met struweelbuffer)
2 overspill parking (karrenspoorweg, enkel tijdens de piekmomenten doorrijdbaar)
3 diversificatie en tranparantie van grenzen en toekomen (houtwallen, palenpoort, draadhek, bestaande
haag)
4 natuurlijke paden in park (paden in gebonden halfverharding,
olifantenpaadjes)

1 speelmogelijkheden gericht op publieke karakter site (speeltuin, moestuin, petanquebaan, sportvelden)
2 natuurlijke speelruimte (speelbos, speelweide, weideland)
3 bewegingsas gebouwen, inrichting te ontwikkelen samen met
haar gebruikers (ervaringen en spelen in de bewegingsas van
school)

1 boomgaard (productieve schaduwrijke speelweide en buffer
naar de buurt)
2 struweelzone (buffer naar parking en woonwijk)
3 weideland (een weide met dieren biedt de mogelijkheid de
site op een duurzame en natuurlijke manier te onderhouden)

boomgaard

houtwal te bouwen met snoeihout site
ontwikkelen van begingingsas schoolmet ervaringen

palenpoort		

hekwerk weideland

speelbos met natuurlijke speelelementen

parkeren met natuurlijke invulling
weideland en kinderboerderij

paden in halfverharding (boven)/ olifantenpaadjes (onder)

park met natuurlijke speeltuin

struweelbos (struiken en bomen als buffer en speelbos)
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Het nieuwe gebouw ligt parallel aan de bestaande betonnen luifel en
overdekte speelplaats. Deze bestaande structuren wensen wij deels te
behouden en in te zetten als secundaire buiteninfrastructuur (fietsen
parking, opslagruimte voor technisch personeel, stalinfrastructuur,
werkatelier/werfkeet voor de uitvoerende ouderraad). De centrale
inplanting en behoud (transformatie) van de bestaande structuren is er
verder op gericht de overlast van school en speelpleinwerking voor de
buurt tot een minimum te beperken.
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Ook de circulatie is opgevat als een maximaal contact met de omgeving.
Er wordt bewust ingezet op circulatie via buitenomgeving. De keuze
voor buitencirculatie is gegroeid vanuit de observatie van het huidige
gebruik en gesprekken met het personeel. De buitencirculatie dient op
een speelse wijze om te gaan met het reliëf op de site en wilt aanleidingen
met de verschillende gebruikszones maken.
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paviljoenen onder één dak

L

De gebouweninfrastructuur bestaat uit zes gebouwdelen en is opgevat
als één complex dat doorkruist wordt door de verschillende zones van
het landschap. Deze tussenruimtes tussen de paviljoenen zijn opgevat
als een uitbreiding van de binnenruimtes. De verschillende gebouwdelen
bundelen zich onder één dak: een luifel overdekt de verschillende binnenruimtes, tussenruimtes en bewegingsas en begeleidt de gebruikers
die toekomen op de site vanaf de Bodegemstraat via de verschillende
deelvolumes. De verspringende contourlijn creëert een spanningsveld
tussen ‘beschermd’ en ‘niet beschermd’ tegen de weerselementen.

ER M

M

De insteek van gebouwvolumes die zich verspreiden over de diepte
van het perceel onderbouwt de private-publieke scheiding. Er worden
kleinere voetafdrukken gemaakt, waarbij de verschillende ruimtes een
veelzijdige relatie met het landschap kunnen maken, die naar volumetrie
beter inpassen volgens de korrelmaat van de bestaande (residentiële)
context. De bundeling van de volumes onder een luifel wil publieke
ontmoetingsruimtes, informele speelplekken, meervoudig potentieel,
etc. uitlokken.
Het gebouw is opgedeeld in zes gebouwdelen. Het onthaalpaviljoen
vormt samen met de fietsenparking in een deel van het bestaande
luifelgebouw de hoofdtoegang van de school aan de Bodegemstraat.
Vervolgens bevatten drie paviljoenen acht lokalen voor de werking van
de kleuterklassen en speelpleinwerking. De refter/polyvalente zaal vormt
samen met de lokalen voor de speelpleinwerking een vijfde paviljoen. De
sporthal is het laatste paviljoen met een sterke link naar de refter.

plan gebouw
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Binnen het concept van de open/brede school en huidige context, is het
onze doelstelling om een gebouw te ontwikkelen met een sterke relatie
tot zijn groene omgeving. Het park biedt een groen kader dat mede de
eigenheid en karakter van het ontwerp voor de school/speelplein- en
buurtwerking vormgeeft. De gebouwdelen met de kleuterklassen worden
centraal in de site ingeplant met het oog op het creëren van ruimtes die
aan twee zijdes contact hebben met de omliggende site. De inplanting
van een langgerekt volume heeft als effect dat het gebouw de topografie
van de site gebruikt als een beleving. Het geeft aanleiding tot diversiteit
aan ruimtes. Deze diversiteit is boeiend, zowel vanuit het functioneren
van de school- en speelpleinwerking, als vanuit het creëren van extra
opportuniteiten.
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Hakusui Nursery School
Yamazaki Kentaro Design Workshop

140
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luifel

opeenvolging van de gebouwdelen

Hakuba
Naka Architects

opzicht van elkaar en hebben grote mobiele wanden. Dit laat toe om de vier ruimtes met elkaar
door te takken.

onthaal
Het onthaalgebouw is opgevat als de toegangspoort van de site, waar het onthaal van kinderen
voor speelpleinwerking kan georganiseerd worden. Het onthaalgebouw bevat alle administratieve ruimtes, zoals bureaus (voor administratief personeel van de school en de verantwoordelijke van de speelpleinwerking), leerkrachtenkamer, vergaderlokaal en EHBO-ruimte.
Door de concentratie van personeelsruimtes in het toekomen van de school is er meer controle
en permanentie mogelijk voor het toekomen van externen.
Samen met de eerste lokalen kan in het onthaalgebouw de inschrijving en ontvangst van
kinderen worden georganiseerd. Voor leerkrachten biedt dit een rustig punt waar ze zich weg
van de drukte van de school even kunnen terugtrekken in de leerkrachtenkamer.

De volgende volumes hebben een grotere plafondhoogte en zijn voorzien van een mezzanine,
die kan ingezet worden als slaap- en speelruimte. De variatie in vloeroppervlaktes, vorm, vrij
hoogte en buitenrelatie schept een gebouw met 8 verschillende gebruikslokalen met wisselende
mogelijkheden.
centrale refter
Het vijfde paviljoen bevat de refter voor de speelpleinwerking en school op niveau van de
speelplaats. Op het lagergelegen niveau van de speelweide zijn hier de lokalen van de speelpleinwerking ondergebracht. Deze lokalen takken zo rechtstreeks aan op de grote speelweide.

8 verschillende lokalen langs bewegingsas
De actieve gebruikslokalen worden steeds per twee gekoppeld en hebben een gemeenschappelijke toegang via de overdekte bewegingsas. Elk klaslokaal staat aan twee zijdes in contact
met de omgeving en heeft steeds een relatie tot een overdekte tussenruimte. Omwille van het
vrije gebruik van de lokalen door de kleuterschool en speelpleinwerking zien wij een grote
meerwaarde in een ruime variatie aan buitenruimtes in contact met de lokalen.
Centraal bevindt zich steeds een secundair blok met de toekomstsas, een gemeenschappelijke
wasplaats, sanitaire cel en kleine technische ruimte en een gemeenschappelijke bergruimte.
Het sanitair blok biedt ruimte voor kinderen om de handen te wassen en gezamenlijk het
sanitair te gebruiken. De grote bergruimte biedt de gevraagde bergruimte per lokaal en staat
om gemeenschappelijk gebruik van school en speelpleinwerking mogelijk te maken. Hierbij
kunnen de lokalen deels ontruimd worden tijdens de vakanties.

Het paviljoen is centraal gepositioneerd om optimaal ingezet te kunnen worden voor de verschillende gebruiken op de site. Het doet dienst als refter voor de school en speelpleinwerking, alsook
polyvalente zaal, die voor de buurtwerking en privé-verhuur gebruikt kan worden. Het volume
grenst aan de (overdekte) speelplaats, speelweide en speeltuin en voorziet een sanitair blok voor
zowel kleuters (op speelplaatsniveau) als volwassenen (verdieping speelpleinwerking). Via het
terras worden sporthal en refter aan elkaar gelinkt, waardoor deze ook kan fungeren als cafetaria
voor de sportclub.
de sporthal
Het laatste volume met de sportvoorzieningen, bevindt zich het diepste op het perceel. Het
volume is zo gepositioneerd en uitgerust dat het volledig vrijstaand kan functioneren. Het
takt dan wel aan op de bewegingsas via de refter, doch kan ook ontsloten worden via de Openluchtveldlaan. Er wordt de suggestie gemaakt van een klein parkeerveld (ca. 10pp.) dat toelaat
om het geheel ook privé te gebruiken/verhuren. Poorten in de noordelijke zijwand leggen contact
met de speelweide, waardoor de ruimte ook hier kan ondersteunen: we denken bijvoorbeeld aan
overdekte activiteitenruimte voor de speelpleinwerking, een buurtfeest, een infomarkt, etc.

In het eerste volume worden de middelste lokalen gescheiden door mobiele wanden. Dit laat
toe om deze zone om te vormen tot één polyvalente ruimte. Deze kan bijvoorbeeld ingezet
worden voor de speelpleinwerking bij binnenactiviteiten, maar ook bij de samenwerking van
twee klassen. De bergruimtes binnen het eerste klassenvolume zijn bovendien uitgelijnd ten
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De gebouwdelen zoeken de relatie met hun omgeving op. Dit geldt
ook voor de vloerpas. Door de vloerpas zo getrouw mogelijk te laten
aansluiten op de bestaande topografie, wordt het grondverzet tot een
minimum herleid. Daarenboven ontstaat er een wisselend spel van
onderlinge verhoudingen. De bewegingsas dient de hoogteverschillen op
te vangen om de ruimtes toegankelijk te maken. Dit werkt verrijkend
voor de beleving van de as. Hellingen zetten aan tot spelen, trappen zijn
informele zitplekken. Door het administratief volume, de 8 klaslokalen
en
L de refter (op verdieping) in de eerste zone te voorzien, blijft het
te overbruggen niveauverschil toelaatbaar inzake toegankelijkheid,
werking en algemeen overzicht. Het niveauverschil tussen administratief gebouw en refter bedraagt één meter.

300

De sterke glooiing in het landschap ter hoogte van de refter laat toe om
de grotere bouwblokken van refter en sporthal één verdiepingshoogte te
laten zakken, waardoor deze volumes zich in beleving meer in lijn met
de andere deelvolumes laten ervaren. De opslagruimtes van de speelpleinwerking graven zich hier deels in in de bestaande talud (terras op
verdieping) en openen zich aan de andere zijde royaal naar de speelweide.
speelse en verbindende luifel
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De luifel vormt het verbindende element tussen de verschillende
deelvolumes en biedt de nodige overdekking van buitencirculatie en –
verblijfsruimtes. Het schept mogelijkheden om tijdens alle seizoenen
een sterke relatie met landschap op te zoeken. Tijdens de zomer heeft
deze een bufferende werking naar hitte. Voldoende dakoversteek biedt
beschutting tegen overbezonning van de grote muuropeningen. In andere
seizoenen heeft deze een beschermende werking naar neerslag, sneeuw,
etc. De luifel biedt via een spel van transparante en opake dakvlakken
voldoende lichtinval voor de verschillende binnen- en buitenruimtes.
Daarnaast wil de luifel op haar beurt bijdragen aan de speelsheid van
de volumes en overdekte buitenruimtes. De luifel heeft enerzijds om
constructieve redenen een lichte dakhelling in zadeldak (type afwerkingmateriaal golfplaat, regenwaterafvoer), anderzijds brengt dit een
meerwaarde in de beleving van de verschillende ruimtes. Ook de plaatsing
van dragende kolommen in de bewegingsas biedt een aanleiding tot
spelen: bevestigingspunten voor spelelementen, verstopplekken, etc.
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E strategie

Fasering en scenario’s
De raming toont aan dat de realisatie van de bouwvolumes met aanleg van directe omgeving
en infrastructuur in eerste fase haalbaar zijn binnen het voorop gestelde bouwbudget. Dit
geeft een werkzame structuur voor het beoogde doelpubliek: een werkzame school, speelpleinwerking en werking voor de buurt. De overige inrichting van het omgevingspark kan
in een volgende fasering uitgevoerd worden. Binnen voorliggend schetsontwerp is het zelfs
mogelijk dat deze omgevingsaanleg in verschillende fases uitgevoerd wordt op basis van de
verschillende zones.
Dit is een mogelijk scenario dat uitgaat van een volledige realisatie van de bouwvolumes. Binnen het voorliggend schetsontwerp is het ook denkbaar dat andere scenario’s opgezet worden.
Zo kunnen bijvoorbeeld in een eerste fase het administratief gebouw, de klassen en refter met
ruimtes voor speelpleinwerking uitgevoerd worden. De sporthal kan dan bijvoorbeeld in een
latere fase uitgevoerd worden, hetgeen meer middelen vrijstelt om in te zetten op de aanleg
van het omgevingspark.

Werkwijze
Intensieve samenwerking
Bovenliggende scenario’s willen wij uiteraard graag verder bestuderen in samenspraak met
het volledige bouwteam. De voorliggende ontwerpopgave kent immers nog tal van openstaande vraagstukken die verder studiewerk en input van relevante actoren vereisen. Wie zijn
potentiële toekomstige gebruikers? Ligt er potentieel in een samenwerking met het zorgcentrum, het verdeelpunt van streekproducten, dierenverzorgers, etc.? Is er draagvlak om de
bewegingsas in te richten in samenspraak met de speelpleinwerking en oudervereniging? Wat
is de visie over de buitenruimtes aan de klassen en de verschillende typologieën? Hoe kan er
ingezet worden op een duurzaam hergebruik van materialen op de site? We denken hierbij bijvoorbeeld aan het hergebruik van gerooide bomen als speelweefsel, het bouwen van houtwallen voor een zachtere grens op de site, etc.

ouders bouwen met budget ‘pimp je speelplaats’ aan een nieuwe speelruimte bij school

Om tot een duurzame uitwerking van de visie voor de site, het ontwikkelingsplan en het
ontwerp voor de gebouwdelen te komen, stellen wij dan ook een intensief samenwerkingsproces voor waarbij er vanaf aanvang van het project nauw samengewerkt wordt binnen een
stuurgroep. Hierin werken ontwerpers en studiebureaus samen met de verschillende partijen
van bouwheer, afgevaardigden van de school en speelpleinwerking, gemeentelijke actoren
naar een gedragen visie en planconcept. De stuurgroep komt op regelmatige basis samen om
het verloop van het project te begeleiden en indien nodig bij te sturen. De terugkoppeling
inzake budget en ondersteuning bij het subsidiëringproces is hierbij een belangrijk aandachtspunt
Participatief ontwerpproces
Daarnaast wensen wij in de aanvangsfase graag enkele participatiemomenten te voorzien.
Hierbij willen we, samen met de stuurgroep, het bredere publiek aanspreken en uitdagen om
hun visie op de site in kaart te brengen. We denken hierbij in eerste instantie aan drie interactieve workshops, die elk mikken op een bepaalde doelgroep.
Een eerste workshop met kinderen van de school, speelpleinwerking en buurt, kan een verfrissende kijk brengen op het programma, vanuit het perspectief van een belangrijke gebruikersgroep.
Daarnaast denken wij aan een workshop met oudere mogelijke gebruikers van de site (buurtbewoners, personen uit naburig ouderenzorgcentrum, etc.).
Deze bevindingen kunnen meegenomen worden in een derde workshop die ook leerkrachten,
begeleiders, coördinatoren uitnodigt tot reflectie. Werkpunten tijdens deze workshops kunnen
zijn: de identiteit van de publieke site, de ontwikkeling van de bewegingsas, de inrichting van
de klaslokalen, de inzet van gerecupereerde materialen, etc.

tijdens participatie workshop te ontwikkelen ruimtes gelinkt aan lokalen

Onze ervaring met deze workshops leert ons dat deze interactieve momenten aan het begin
van een ontwerpproces een rijkelijke input kunnen leveren met een positieve invloed op het
verdere samenwerkingsproces. Er bestaan tal van tools om deze workshops op te zetten en
inhoudelijk te nuanceren. We verwijzen hierbij bijvoorbeeld naar de instrumenten van Pimp
je Speelplaats, Kind&Samenleving, LNE Groene Speelruimte, etc.

Teamvoorstelling en ereloon
Het team dat wij voor deze opdracht voorstellen bestaat uit een ontwerpteam van 2 stedenbouwkundige-architecten, een architect en landschapsarchitect. Het ontwerpteam wordt technisch ondersteund door een ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken en epb-deskundige.
De teamleden hebben ervaring in hun onderlinge samenwerking, hetgeen de efficiëntie in het
werkproces bevordert.
Voor de uitwerking van de studieopdracht stellen we onderstaande ereloonpercentages voor:
- opmaak van inrichtingsplan,
15.000 euro, forfait
(incl. voorstudies en organisatie van workshops met betrokken actoren)
- architectuur,			
6,8 %
- stabiliteit,			
2,5 %
- technieken (incl. epb),		
2,2 %
- buitenaanleg			
7,3 %
Deze percentages houden rekening met de forfaitaire bedragen en ereloonvorken, zoals
opgelegd door de Vlaams Bouwmeester. De percentages worden doorgerekend op het totale
investeringsbedrag van het respectievelijke deelproject en gaan uit een uitvoering volgens
marktconforme prijzen voor materiaalkosten en manuren.
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inrichting van de buitenruimtes kan mee georganiseerd worden door de oudervereniging.
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E strategie
een duurzame benadering voor de ontwikkeling van de site
Het meest duurzame concept is het werken met aanwezige elementen en samenwerken met
de omgeving. Op de site bevinden zich elementen waarvan de toekomstige waarde onderzocht
kan worden en dient geëvalueerd te worden. De site bezit zeker bestaande karakteristieken
welke van waarde zullen zijn in een toekomstig project. Huidige toegangen, structuren, wandelpaden, gebouw- en groenvolumes, activiteiten infrastructuren, sferen en gebruiken. In ons
wedstrijdontwerp willen we hierover al enkele voorstellen aanhalen om dit uitgangspunt te
verdedigen. De talud aan de Bodegemstraat is een eeuwenoud kenmerk van deze weg, daarentegen is de strook op onze site nog een zeldzaam in stand gebleven herinnering hieraan.
Los van enige voorliefde voor het verleden, is deze talud zeer dankbaar en functioneel voor de
site en de toekomstige ontwikkeling van het programma. Andere natuurlijke verschijnselen
zoals de kring bomenrij, het speelbos en het open veld kunnen eveneens van betekenis blijven
in de toekomst.
De duurzame aanpak wil, vertrekkend vanuit de bestaande situatie, verbeteringen aanbrengen, zonder afbreuk te doen aan het beeld of de functie van deze elementen. De evaluatie
van de aanwezige infrastructuren stelt de ontwerpers verder voor een uitdaging. Op de site
is er een grote diversiteit in de functionaliteit en toestand van de gebouwen. Mogelijk biedt
het gebouw in haar bestaande toestand niet meer de noodzakelijke diensten waarvoor het in
het verleden is gebouwd? Desondanks willen wij streven naar een behoud van enkele gebouwen, welke na enige herstellingswerken en eventuele herbestemming een positieve insteek
genereren in het toekomstige project. De langwerpige betonnen luifel aan de westgrens heeft
het potentieel getransformeerd te worden tot een ondersteunende functie voor haar directe
omgeving. wij zetten dit bouwwerk in als fietsenstalling, verblijfsruimte als buitenklassen,
stalzone voor (klein)vee en bergruimte gelinkt aan speelbos en speelplaats.

transformatie van grasvlakte tot weideland

De bestaande hangar ten noorden hiervan willen we inzetten te functioneren als atelierruimte
om zo een ouder werkgroep te genereren. Deze kan de school, speelpleinwerking en stad
ondersteunen in het ontwikkelen, onderhouden en uitbaten van de site. Een duurzaam werking door vanaf het begin, maar zeker ook in de toekomst, de participatie te verzekeren van
sympathisanten, ouders van leerlingen en lokalen buren die deelnemen aan de opbouw van
de site. Deze uitnodigde houdingen en samenwerking moet het project tot een breed gedragen
duurzaam proces maken.
In detail wil de participatie van een geëngageerde ouderraad of andere vereniging meteen
van waarde zijn bij de opstart van het project. De hoeveelheid van deelnemers aan het project
heeft een direct resultaat in de reductie van de werklast en van het budget. Ontmantelde
materialen ter plaatse verwerken tot nieuwe elementen vermijdt de afvoer ervan. In ons voortraject willen wij de mogelijkheden onderzoeken de lokale buurt, ouderraad, leiding van de
speelpleinwerking direct in te zetten bij het denk- en maakproces van het project. Een handige
groep van mensen kan ingezet worden bij het ontwikkelen van de omgevingswerken van de
school en speelpleinwerking, en in latere fase, van het landschapspark. De materialen worden
ter plekke gewonnen door ontmantelen van gebouwen, aanwezige infrastructuur, kappen van
bomen en verwijderen van groen. Het spreekt voor ons voor zich dat deze materialen direct
worden gebruikt om in te zetten bij het vernieuwen van de site. De gekapte bomen zijn heel
dankbaar materiaal in het ontwikkelen van de landschapsspelen voor kleuters, jongeren tot
ouderen en de natuurlijke aanleg die wij vooropstellen voor de toekomstige site. Het herbruik
van materialen is een zeer belangrijk uitgangspunt in onze oproep tot duurzaamheid.

geïntegreerde elementen van huidige site in ontwerp

referenties van mogelijk hergebruik materiaal in site
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materialisatie
De uitwerking van de architectuur wordt naast de esthetische verwachtingen deels aangezet vanuit de relatie met het landschapsontwerp, deels vanuit een constructieve en duurzame benadering. De combinatie van traditioneel metselwerk met een houten
draagstructuur geeft een mooie en speelse uitstraling aan het gebouw zonder afbreuk te doen aan de eisen van leefkwaliteit en duurzaamheid. De houten draagstructuur van kolommen en balken
voorziet het ontwerp van haar eigenheid en frivoliteit om de kinderen te interesseren en te verassen. Deze structuur oneindig door
ontwerpen met spelen en activiteiten zorgt voor een voortdurende
uitdaging voor de kinderen. Daarbij is deze materiaalkeuze een logische verderzetting van de landschap natuurlijke benadering voor
de site. De luifel voegt het volgende materiaal toe, welke naast haar
praktische waarde voor een bijkomende plezierige beleving moet
zorgen voor de toekomstige gebruikers. De luifel wordt afgedekt
met een spel van transparante en gesloten golfplaten, waarbij zelfs
een patroon van verschillende kleuren een mogelijkheid is. Terwijl houten uitvoeringen en luifelafdekking de gebouwen een eigen
sfeer geven, wordt het metselwerk gekenmerkt met de eigenschap
van goede praktijk, onderhoudsvriendelijk en energiebewust. Het
gebruik van een combinatie van materialen kan zich ook manifesteren in de gebruik- of klaslokalen. Binnenwanden kunnen afgewerkt worden met een combinatie van zichtmetselwerk, pleister- en schilderwerk in wit of kleur of zichtbaar houten structuren
of lambriseringen. Echter steeds met aandacht voor het dagelijkse en wisselde gebruik. De grote openingen naar het landschap
worden in hout en glas uitgevoerd, waarbij de luifel alle gevaar
voor oververhitting kan uitschakelen.

deur toegangsas

kleurrijke deur naar sanitaire cel

deur met krijtverf naar bergruimte

E strategie

maquette klaslokaal als experimenteel tool voor sfeer en materialisatie

referenties luifelconstructie
Center for educational professional and sports integration _ Albert Faus

Speciale technieken
Het gebouw wordt uitgerust met technieken conform de vigerende
regelgeving, normering en richtlijnen van AGIOn met betrekking
tot een rationeel energiegebruik en kwalitatief binnenklimaat.
Daarnaast zal er door het team gezocht worden naar de meest duurzame installaties op maat van het gebouw-concept en haar gebruik.
In de warmteproductie wordt er in het bijzonder rekening gehouden met het doelpubliek, kleuters die vaak op de grond spelen.
Voor deze lokalen wordt er ingezet met een vloerverwarmingssysteem. Dit geeft een behaaglijk warmtegevoel voor de kleine gebruikers. De secundaire ruimtes worden, waar nodig, voorzien van
lage temperatuurradiatoren. Voor de refter en sporthal worden er
ventilatiegroepen voorzien, zodat de lokalen snel op de gewenste
temperatuur gebracht kunnen worden.

schema draagstructuur
-gebouwen op ritme van basisoverspanningen
-door verdraaiingen in standaard ritme wordt een sterkere beleving beoogt
-ritme gebouw vormt basis draagstructuur luifel gbeouwen ondersteunen luifel en vormen een geheel

Het sanitair warm water wordt op eveneens op maat van het gebruik voorzien. Verwarming op plaats van de vraag voorkomt verliesstromen water. Bij de gebouwdelen met een hoge waterafname
(refter en sporthal) wordt een condenserende cv ketel voorzien, bij
lagere afname volstaat een elektrische boiler. Een klein buffervat
voorkomt dat op deze plekken de verwarmingsinstallatie bij kleine
afnames dient heropgestart te worden.

schema technieken
-verwarming en ventilatie per bouwvolume voorzien in kern tussen klaslokalen of technische lokalen in volume refter en sporthal (technische ruimte = rood)
-gebouw in drie clusters opgedeeld voor opvang en recuperatie water
(recuperatie water voor sanitair = groen ; hemelwaterput=zwart; waterinfiltratie = blauw)

Regenwater van het dakoppervlak wordt hergebruikt voor de spoeling van de toiletten en kuiswater.
Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van LED armaturen vanuit het oogpunt van rationeel energiegebruik. Bijkomend worden
de gemeenschappelijke ruimtes bediend door bewegingsdetectoren, die het verbruik verder minimaliseren.
Bijkomend kan er in samenspraak met de opdrachtgever gezocht
worden naar duurzame technieken.
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E duurzaamheid

simulatie van variatie en mogelijkheden lokalen
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