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1. GEINTEGREERD PROJECTPROCES

> Projectdefinitie wordt omschreven met een sterke visie en ambitieniveau

> Een duidelijk programma van eisen wordt opgesteld

2. DUURZAME INPLANTING

> Opmaak van een masterplan

> Bestaande gebouwinfrastructuur wordt gebruikt

> Lage footprint: compact gebouw,  minimaliseren van verhardingen

3. MOBILITEIT

> Goede infrastructuur voor voetgangers en fietsers

> Duurzaam parkeren door een efficiënte reorganisatie van de parkeerterreinen

> introductie van een 3de toegang / reorganisatie laden en lossen

4. NATUURLIJK MILIEU

> Behoud van bestaande groenoppervlakte 

> Duurzame natuurontwikkeling: aanleg nieuwe groenzones, speelbos, moestuin, boomgaard…

> Aandacht voor het stepping-stone principe

5. WATER

> Hergebruik van regenwater voor sanitair en onderhoud

> Open infiltratie door middel van een wadi / bezinkingsvijver

> Vertraagde afvoer en verdamping doormiddel van groendaken

6. GRONDSTOFFEN EN AFVAL

> Hergebruik van materialen: steenpuin voor onderfunderingen parking en verhardingen

> Gebruik van duurzame materialen volgens Levens Cyclus Analyse van NIBE

> Materiaalgebruik en recyclage als didactisch thema

7. ENERGIE

> Compact bouwen

> E60 / K 30 gebouw (laag-energie)

> Optimalisatie bestaande installatie / fine-tuning

> Energiezuinige verlichting / daglichtstureing / eventueel re-lighting programma bestaande gebouw

8. GEZONDHEID, LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID

> Ruime daglichttoetreding

> Universele toegankelijkheid door lift en een leesbare planfunctionaliteit

> Open school: er ontstaat een nog sterkere relatie naar zijn omgeving

> Natuurlijke ventilatie - mechanische ventilatie

9. ECONOMIE EN WERK

> Een multifunctioneel zaaltje kan gebruikt of gehuurd worden door derden.

10. INNOVATIE

> Infopanelen over duurzame kenmerken van het gebouw

> Schoolwebsite met links naar sites over duurzaamheid

> Het waterverhaal als didactisch thema

> Een luifel met fotovoltaïsche cellen voor de overdekte speelplaats

Ook binnen het thema economie en werk moet de ruimtelijke, sociale, ecologische en economische duurzaamheid op lange termijn in 
balans worden gebracht. De duurzame visie hierop wordt geformuleerd aan de hand van 3 p's: Profit, People en Planet. > Door reorganisatie van het bestaand patrimonium worden andere investeringen financieel mogelijk en economisch 

zeer interessant.

De maatregelen die werden genomen om de duurzaamheid van een school te verhogen kunnen op verschillende manieren in de verf 
worden gezet, waardoor de school een écht voorbeeld project wordt.

De natuurlijke waterkringloop is de laatste decennia door de toename van bebouwing en bestrating ernstig verstoord. Maximaal 
hergebruik en infiltratie van regenwater en reductie van drinkwatergebruik zijn essentieel.

Voor een duurzaam beheer van de grondstoffenkringloop moeten  zowel de input (de keuze van materialen) als de output (het 
afvalbeheer) op een beheerste wijze verlopen. Bouwmaterialen worden gekozen volgens hun levenscyclusanalyse.

De Trias Energetica legt drie hiërarchische niveaus vast:beperk het energieverbruik door beperking van de vraag; gebruik duurzame 
energiebronnen; gebruik eindige energiebronnen efficiënt.

Gezonde luchtkwaliteit, een aangenaam binnenklimaat en een vlotte toegankelijkheid zijn basisregels voor een goede leefbaarheid. 
In dit hoofdstuk staat de mens centraal en hoe deze zich verhoudt tot de school.

Basisvoorwaarden voor een goed project zijn: het project kaderen in een ruime en ambitieuze visie en het proces gestructureerd 
uiteen zetten. Goede communicatie, duidelijke afspraken, afgelijnde verantwoordelijkheden en een regelmatige evaluatie zijn 
essentieel voor een efficiënte teamwerking en een duurzaam en geïntegreerd projectproces.

Bij het ontwerp van een duurzaam project dient men steeds rekening te houden met een ruimere gebiedsomschrijving dan de 
feitelijke projectlocatie. Vanuit dit perpectief worden trapsgewijs beslissingen genomen inzake inplanting die moeten leiden tot een 
duurzaam project.

Een mobiliteitsbeleid vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief 
vervoer (Openbaar vervoer). Dit beleid uit zich in een aangepast ontwerp van de mobiliteitsinfratructuur.

Een kwalitatieve natuurlijke omgeving is onontbeerlijk, zowel voor de beeldkwaliteit als voor de leefbaarheid van een school. 
Waardevolle natuurlijke entiteiten dienen dienen de basis te zijn van de natuurontwikkeling van een gebied.

blz 4 / UITBREIDING KONINKLIJK ATHENEUM ZOTTEGEM / OO 1629 C



0 / voorwoord

Voor dit project hanteert het ontwerpteam een 

leidraad duurzaamheid en kwaliteit die toelaat 

het project in elke fase te evalueren. Deze 

methode kan van bij de aanvang de ambities 

rationaliseren en omzetten in een score. Om 

tot een objectieve score te komen, worden een 

honderdtal parameters (benoembare kwaliteiten of 

het gebrek daaraan) meegenomen en geëvalueerd. 

Deze parameters worden ingedeeld in duidelijke 

hoofdstukken – zie hierbij een voorbeeld.

De puntenwaardering is geen einddoel op zich, 

maar veeleer een instrument dat het ontwerp stuurt 

naar een gebouwde omgeving die in functie staat 

van het welzijn van de gebruikers en het milieu.

foto: Global air pollution map by Envisat’s SCIAMACHY.

Deze kaart is gebaseerd op achttien maanden observatie van 

ESA’s aardobservatiesatelliet Envisat. Hierop werd voor het eerst 

nauwkeurig de menselijke impact op de luchtkwaliteit zichtbaar 

gemaakt. De rodevlekken tonen de meest gepollueerde zones op 

aarde en wijzen op een zeer hoge productie van broeikasgassen.
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 + 1600 m2 nieuw programma
in 1 bouwlaag

groene school

bodem

voorgevel / achtergevel

versnippering

?

1 / context

voorgevel / achtergevel

versnippering

bodem

groene school
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In plaats van het zoveelste paviljoen te bouwen 

tussen de andere, zelfs al werd het een passief 

schoolgebouw, hebben we het meest waardevolle 

hoofdgebouw op de site herbekeken en het als 

het ware “afgebouwd”. Dit gebouw is waardevol 

omdat het een rationele structuur heeft, structureel 

en bouwfysisch in een redelijke staat is, en dus 

nog jaren dienstig kan zijn. De interne circulatie is 

rationeel en de lokalen zijn ruim en hoog met een 

genereuze daglichttoetreding. Het hoofdgebouw 

wordt door de schoolgemeenschap zelf ook als 

een waardevol en “mooi” gebouw ervaren. 

2 / conceptnota

versnippering

compact

niet-compact

concept

De bestaande school en site laten zich ontdekken 

als een groene en gefragmenteerde scholencampus 

met veel mogelijkheden. Belangrijke opvallende 

elementen zijn: enkele duidelijke zichtassen, een 

versnipperde inplanting, een aantal vrijstaande 

paviljoenen van één bouwlaag, een weinig compact 

en bijwijlen kwalitatief ondermaats patrimonium, 

veel grasland, een niet goed georganiseerde 

parkeerruimte, een eerder afwijzende relatie 

met de directe en stedelijke omgeving…  Een 

aantal potenties blijven echter onbenut.

 

De gevraagde uitbreiding (1587 m2) is een eerder 

bescheiden uitbreiding ten overstaan van de 

bestaande gebouwen (9.762 m2). In het licht van 

een duurzame oplosssing leek het ons opportuun 

de versnippering en de compactloosheid niet verder 

een kans te geven, maar net op zoek te gaan naar 

een uitbreiding die voor de campus een win-win 

situatie kan betekenen. Met andere woorden: eerder 

te vertrekken vanuit de idee: “gebruiken wat er is”. 
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Het gevraagde programma past wonderwel 

in de holten in de noordgevel. In het voorstel 

wordt ook aan de andere zijde de gelijkvloerse 

verdieping, die in relatie staat met de 

speelplaatsen, deels gereorganiseerd.

 

Gevolgen van deze eenvoudige “vervolmaking”:

1. Er ontstaat een compact gebouw met 

een interne circulatie-as die langs beide 

kanten met klassen wordt uitgerust.

2. De bestaande gangen en trappen worden 

dienstig voor het nieuwe deel. Deze 

operatie laat ook toe, gezien er minder 

oppervlakte nodig is, een deel van het 

beschikbare budget in te zetten voor een 

opwaardering van het bestaande gebouw.

3. Door deze invulling wordt de nu vooral 

blinde noordgevel een binnengevel 

en wordt de nieuwe noordgevel een 

“voorgevel”. Deze nieuwe gevel kijkt naar 

de stad en de drie nieuwe woonvolumes, 

en verhoogt aldus de zichtbaarheid van 

de school en de positieve relatie met het 

omliggende kleinstedelijke weefsel.

4. De polyvalente zaal ontstaat door een 

kleine uitbreiding aan de westgevel van het 

hoofdgebouw. Deze uitbreiding is zo opgevat 

dat ze autonoom kan functioneren. Onthaal, 

vestiaire/berging en sanitaire uitrusting zijn 

voorzien. Hier kan een derde toegang tot de 

scholencampus worden gerealiseerd. Daarbij 

wordt ook een fietsenstelplaats voorzien.

5. De twee holten links en rechts van de refter 

die in verbinding staan met de speelplaats 

worden beglaasd (in functie van operatie 

compact) en worden zo een “lobby” of onthaal 

voor de leerlingen. In deze ruimten staan de 

lockers en de ad-valvas, er kunnen kleine 

tentoonstellingen worden georganiseerd, er kan 

een open-learning center worden ingericht, …

6. De bestaande keuken wordt uitgebreid met 

een nieuwe leskeuken met een bijhorend 

leslokaal. De diensttoegang voor laden 

en lossen wordt herzien. De refter voor 

de leerkrachten en het sanitair voor de 

leerlingen worden geherlokaliseerd.

2 / conceptnota

3de toegang

diensttoegang

6. uitbreiding keuken

5. leerlingenlobby

4. polyvalente zaal

1-2-3. compact gebouw
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3 / masterplan

Het masterplan doet een aantal bescheiden 

voorstellen tot optimalisatie of opwaardering 

van de beschikbare open ruimte.

 
Mobiliteit

Het auto-parkeren wordt herschikt:

- Dit betekent dat de parking aan de kant van de 

Wurmendries wordt gereorganiseerd met meer 

parkeerruimte als gevolg. De parking naast de 

sporthal kan worden geschrapt. De vrijgekomen 

plaats wordt omgezet in een “boomgaard”.

- Een stelplaats voor de schoolbus wordt ook 

ter hoogte van de Wurmendries voorzien.

- Het parkeerterrein aan de kant van de Meerlaan 

wisselt van plaats met de fietsenstalling. 

De overkapping van de fietsenstalling 

is bovendien aan vervanging toe.

- Deze heraanleg kan gepaard 

gaan met een herdefinitie van de 

te gebruiken bodemmaterialen. 

Waterdoorlatende bekledingen (oa. 

Grasraten…) krijgen de voorkeur.

- Een aantal extra bomen op de parkeerzones 

versterkt het groene karakter van de school.

- Er zijn 73 parkeerplaatsen.

Samengevat wordt de auto zoveel mogelijk 

naar de buitenzijde van de site verdrongen. De 

fietser mag verder het schoolterrein oprijden. 

De circulatie op de site wordt vooral ten 

dienste gesteld van de schoolgemeenschap: 

kleuters, leerlingen, leerkrachten, ouders…

Groene ruimte
 

De overdadige open groene ruimte wordt nu 

ervaren als “veel van hetzelfde”. We stellen voor 

een aantal extra groenthema’s toe te voegen, 

het idee van de “stepping stone” indachtig:

- Een boomgaard, op het oude parkeerterrein 

naast sporthal. De zichtas vanaf de 

Meerlaan eindigt zo niet abrupt op de 

blinde gevel van de sporthal maar leidt 

het oog naar een groen element.

- Een speelbos kan worden ingericht op 

de meest zuidelijke hoek van de site.

- Tussen de 4 kleine schoolpaviljoenen 

worden moestuinen voorzien. De verharding 

die toch niet als speelplaats wordt 

gebruikt kan aldus een nieuwe functie 

krijgen die didactisch wordt ingezet.

- De regenwaterhuishouding wordt door 

middel van een openwatergeul en wadi’s of 

zelfs een kleine natuurlijke vijver verbeterd 

en als beeldend en didactisch element 

gebruikt. De “weg van het regenwater” 

kan zichtbaar gemaakt worden.

parking1 

fietsenstelplaats2 

speelplaats3 

nieuwe luifel / amfitheater4 

derde toegang / fietsenstelplaats5 

uitbreiding 600 m6 2

open watergeul7 

wadi / bezinkingsvijver8 

moestuin9 

boomgaard10 

voetbalveld11 

speelbos12 

finse piste13 

didactisch bos14 

parking15 

busstelplaats16 
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Relatie omgeving / 
nieuwe gevel / 3e toegang
 

Door de afbouw van het bestaande schoolgebouw 

of m.a.w. de “inbreiding” ervan, ontstaat in de 

richting van centrum Zottegem een nieuwe gevel. 

Deze actie zorgt ook voor een afgewerkte wand 

naar de drie nieuwe woonvolumes die nu in 

aanbouw zijn. 

De nieuwe weg die reeds gedeeltelijk is aangelegd 

maakt het schoolgebouw ook toegankelijk aan de 

noordzijde. Enerzijds kan de bevoorrading van de 

keuken hierlangs gebeuren, anderzijds wordt de 

nieuwe polyvalente ruimte zo ontsloten. Dit kan 

zo georganiseerd worden dat derden niet op de 

campus zelf moeten maar rechtstreeks vanaf de 

openbare weg deze polyvalente ruimte kunnen 

bereiken. Een ruime fietsenstalling wordt voorzien 

in de directe nabijheid van deze derde toegang.

 
Overdekte speelplaats
 

De bestaande overdekte speelplaatsstroken 

blijven (voorlopig) behouden. Tussen de twee 

speelplaatsen, in het verlengde van de refter, wordt 

een lichte transparante luifel (met fotovoltaïsche 

cellen) voorzien. Door de aanwezigheid van 

de trappen kan hier een overdekt “amfitheater” 

ontstaan. 

Uitbreiding in nabije toekomst
 

De mogelijke vraag voor 600 m2 extra ruimte kan 

eveneens worden gekoppeld aan het hoofdgebouw. 

Het zou de bedoeling moeten zijn de 6 

kleine paviljoenen op termijn weg te nemen. 

Sowieso zijn deze vroegere uitbreidingen niet 

duurzaam. Een vervangbouw, compact en op 

minstens 2 bouwlagen is wel verdedigbaar.

Organisatie basisschool / atheneum
 

In hieropvolgende schema’s is de basisschool 

samengebracht op de eerste verdieping van 

het hoofdgebouw, het koninklijk atheneum 

op de tweede. De vrijstaande paviljoenen 

worden ook als atheneum ingekleurd.

Verder overleg en onderzoek moeten uitwijzen 

hoe de schoolgemeenschap de nieuwe 

lokalen volgens haar noden toewijst. Het te 

realiseren programma is gerespecteerd. 

jourda architects
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Programma van eisen

Opgegeven programma Ontwerp 12/05/2009

Aantal Oppervlakte Aantal Oppervlakte Laag Opmerkingen

Klaslokalen 13 54 m2 13 56 m2 + 1/ + 2 BS op +1, KA op +2

Labo 1 65 m2 1 72 m2 + 2 gegroepeerd in labovleugel

Didactische keuken 1 70 m2 1 65 m2 + 0 aansluitend op hoofdkeuken

Polyvalente zaal 1 250 m2 1 255 m2 + 0 kan los van openingstijden school functioneren

Sanitair 50 m2 sanitair hoofdgebouw wordt gedeeld

Netto 1137 m2 1120 m2

Bruto 1592 m2 1245 m2

Renovatie en reorganisatie van niveau 0

Sanitair hoofdgebouw 108 m2 + 0 vernieuwen sanitair voor 950 leerlingen

Zaal: hall, berging & sanitair 1 87 m2 + 0 kan los van openingstijden school functioneren

Hoofdkeuken: toegang en berging 1 20 m2 + 0 reorganiseren keuken ifv HACCP

Refter leerkrachten 1 62 m2 + 0

Leerlingenlobby A 1 212 m2 + 0 lobby, lockers, advalvas, overdekte speelruimte,...

Leerlingenlobby B 1 170 m2 + 0 lobby, lockers, advalvas, overdekte speelruimte,...

Open Klas 1 56 m2 + 2

programma van eisen
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Polyvalente zaal

Refter

Keuken

Klassen BS

Klassen KA

Studiezaal / mediatheek

Labo

Kantoor, secretariaat, leraarsruimte

Sanitair

Bergruimte

Lobby leerlingen

Polyvalente zaal

Refter

Keuken

Klassen BS

Klassen KA

Studiezaal / mediatheek

Labo

Kantoor, secretariaat, leraarsruimte

Sanitair

Bergruimte

Lobby leerlingen

functiekaart

gelijkvloers

verdieping 1

verdieping 2

lobby leerlingen

polyvalente zaal

refter

keuken

klassen BS

klassen KA

studiezaal / mediatheek

labo

kantoor, secretariaat, leraarsruimte

sanitair

bergruimte

4 / plannen
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zicht op noordgevel, derde toegang, westgevel
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zicht op straatgevel Meerlaan
blz 18 / UITBREIDING KONINKLIJK ATHENEUM ZOTTEGEM / OO 1629 C



M
e
e
rla

a
n

A

A

N

0 5

2,5 10 m

1

8

3

3

456

7

2

plan +1 / niveau Meerlaan

inkomhal1 

circulatie2 

klaslokaal (bestaand)3 

klaslokaal (nieuw)4 

polyvalente ruimte /  5 

levensbeschouwelijke vakken

mediatheek6 

studiezaal7 

directiebureel8 

OO 1629 C  / UITBREIDING KONINKLIJK ATHENEUM ZOTTEGEM / blz 19



zicht op circulatieas  

met  open klas
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zicht vanuit leerlingenlobby op speelplaats en nieuwe polyvalente zaal
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gevel noord / hernieuwbouw

gevel oost / straatzijde
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zicht vanop het centrale pad naar speelplaats, leerlingenlobby en polyvalente zaal

blz 40 / UITBREIDING KONINKLIJK ATHENEUM ZOTTEGEM / OO 1629 C



De bestaande school en site hebben een 

groen karakter maar zijn een versnipperd 

geheel van schoolgebouwen en kleinschalige, 

weinig kwalitatieve paviljoenen. De gevraagde 

uitbreiding is eerder bescheiden ten 

opzichte van de bestaande gebouwen. 

In het licht van een duurzame oplossing lijkt het 

ons niet opportuun om aan deze versnipperde 

context nog een vrijstaand gebouw toe te 

voegen. Eerder kiezen we ervoor op zoek te 

gaan naar een uitbreiding die voor de campus 

een win-win situatie kan betekenen, vertrekkend 

van de idee te “gebruiken wat er is”. 

Wonderwel past het gevraagde programma in de 

holten in de noordgevel van het hoofdgebouw. 

Het “aanvullen en afwerken” van dit kwalitatieve 

volume geeft ons de kans om een compact 

hoofdgebouw te creëren. Het dubbel gebruik 

van bestaande gangen en trappen laat toe een 

deel van het budget vrij te maken voor een 

opwaardering van het bestaande gebouw, zowel 

naar planschikking als naar bouwtechniek en 

duurzaamheid. Zo kan de reorganisatie en renovatie 

van het gelijkvloerse niveau gerealiseerd worden 

en/of kunnen bijkomende duurzame maatregelen 

getroffen worden. Het afwerken van de noordzijde 

zorgt ervoor dat het energiepeil van het bestaande 

hoofdgebouw sterkt verbetert, en geeft de 

school een stedelijke gevel naar de aanpalende 

woonvolumes en de nieuwe openbare weg in 

de richting van het stadscentrum. De inplanting 

langs de nieuwe weg creëert een bijkomende 

toegang en zorgt ervoor dat de polyvalente 

zaal ook los van de school kan functioneren. 

De fiets en voetganger krijgen een belangrijke 

plaats, tegelijkertijd worden groene 

ruimte en parking opgewaardeerd.
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