
OPEN OPROEP 1611 C
PROJECT SUCCURSALE





Campus van de Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand De Zande

Programmatische opzet

Voor de nieuwe jongerencampus, met een capaciteit van 40 jongeren, wil de bouwheer een aantal ambities verwezenlijkt 
zien.  Samengevat komt het op een ecologisch, culturele, ruimtelijke en maatschappelijke duurzaamheid neer.
Toch kan men stellen dat het behouden van de historische echtheid van deze site en het versterken van zijn bestaande 
identiteit een van de meest relevante eisen is naast andere, die wij als “eigen aan de opdracht” beschouwen 
(veiligheid,…)

De eerste refl ectie die we ons maakten is  hoe we het streng geritmeerd en gesloten patrimonium met het gestelde 
ambitieuze programma van eisen zouden kunnen samen brengen. De site dicteert ons immers al een aantal evidente 
antwoorden.
De Succursale met zijn langgerekte verschijningsvorm biedt het complex een waardige voorgevel, compatibel met 
de ritmische stijl van andere baksteencomplexen op de site. We vinden het daarom juist interessant om het gebouw 
zelf de grens tussen het “publieke” en het ‘niet publieke’ te laten vormen. De holtes tussen de vleugels kunnen door 
middel van statige hekken worden afgesloten, de rest van het te benutten terrein met de traditionele 4 m hogen 
omheining, welke ter hoogte van de conciërgewoning achter de aanwezige dichte begroeiing kan worden opgesteld. 
(niet manifest aanwezig).

Achter de frontlijn van de succursale, volledig uit beeld,  stellen wij de nieuwe uitbreidingen op. In tegenstelling tot 
de massieve voorbouw, met een ramenritmiek bestaande uit sterk omkaderde en beperkende uitzichten, zouden wij 
verblijven willen opstellen met een meer panoramische en vrije kijk om zijn omgeving, Deze wijzigende en verruimde 
kijk op de wereld wordt gematerialiseerd in en ondersteund door de architectuur.

In de publieke ruimte vooraan komt, gedeeltelijke onder de kruinen van de kastanjes, een duidelijk gestructureerde 
parking . Een pad kruist de parking en leidt naar de enige voor het publiek bestemde toegang.
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Het vooropgestelde programma” wonen, onderwijs, therapie, bezoek en het cluster dagelijkse werking, logistiek 
en administratie”, is samen goed voor zo’n 3800 m². Iets meer dan de helft kan worden opgenomen in de reeds 
aanwezig gebouwen, waarbij we, ingevolge de ruimtelijke mogelijkheden of beperkingen, een bepaalde functie 
hebben gelokaliseerd.

Op de kop van het gebouw komen op het gelijkvloers de lokalen voor dagelijkse werking, administratie en logistiek, 
met toezicht op de ingangen en ontvangstzone. Het onthaal en de inkom kondigen zich aan ter hoogte van een 
boogvormige colonnade.
De royale binnentrap en de grotere ruimtes op de verdieping hebben de nodige allure om een cluster van polyvalente 
ruimtes, tot de gemengde zone behorend, te ontwikkelen. De bezoekzaal, ruimte voor expo en fi lm, gespreklokaal, 
kantine en sanitair worden hier in ondergebracht. Een nieuwe lift zorgt voor toegankelijkheid van ieder gebruiker. 
Sassen en trappen garanderen het gescheiden trafi ek van bezoekers en internen. Buiten de bezoekmomenten kunnen 
er vergaderingen doorgaan. Personeel heeft ook de beschikking over de kantine en bijhorende accommodaties.

De gecompartimenteerde structuur van de Succursale met ‘kamer’ indeling en zijn relatief kleine openingen vonden 
we geschikt om het nachtgedeelte van de leefgroepen te herbergen. 
De dagruimten daarentegen bevinden zich in nieuwe, meer open paviljoenen. 

De typologie van de nieuwbouw staat diametraal tegenover deze van de bestaande gebouwen: Hoekloze gebouwen, 
met panoramische uitzichten, en  hybride en gevarieerde goed controleerbare restruimten -gangenstructuur tussen 
buitengevel en lokaal. Open leefruimtes met veelzijdige zichten en glazen wanden die de omgeving naar binnen 
halen.  

Twee gelijkvloerse paviljoenen met gelijkaardige opbouw herbergen de schoolfuncties en de therapielokalen.

De nog te verwerven conciërgewoning beschouwen we als potentiële uitbreidingsruimte.
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Buitenaanleg

De bestaande groenstructuren blijven behouden, en versterkt. Op het voorhof blijven alle bomenrijen behouden. De 
auto’s staan gebufferd opgesteld te midden van haagbeuken. Hier is ogenschijnlijk niets veranderd.
Achter de succursale ontplooit zich uit het zicht, een wijds grasveld voor buitenrecreatie.
De paviljoenen zelf vormen s’ avonds door de aangelichte witte plafonds de lichtbakens in de tuin.

Ecologie

De bestaande gebouwen worden bouwfysisch op een meer klassieke manier in orde gebracht: isolerende beglazing, 
dak- en vloer- isolatie, verbeterde luchtdichting gecombineerd met gecontroleerde ventilatie.
De zolderingen zijn een buffer tegen de opwarmende zon. Hier worden de technieken en opslag in ondergebracht.

Het industrieel sheddak gebouwtje, rechts vooraan, vinden we wel het behouden waard, maar bouwfysisch zou 
dit wel wat te hoge kosten met zich meebrengen. Als overdekte buitenruimte, met veel daglicht vonden we dit een 
waardevolle plek om te behouden (buitenklas, ping pong, buitenatelier….)

Bij de paviljoenen zelf, kunnen we spreken van  “een drievoudige beglazing”, één als buitenschil, windscherm, de 
andere als thermische beglazing met lage K-waarde. Door de buitenschil staan verblijven niet in weer en wind, 
worden warmteverliezen nog even gebufferd, kunnen kamerwanden massiever worden opgetrokken (Ytong), zonder 
complexe spouwconstructies en dampschermen of waterkeringen. Inspelen op het serre effect wordt functioneler, 
want controleerbaar en thermische schokken manifesteren zich niet rechtstreeks in woonvertrekken.

De witte dakhuid, zorgt voor een perfecte weerkaatsing van de zon, en kan zonnecollectoren dragen. Al het regenwater 
wordt opgevangen en gebufferd voor hergebruik. Alle buitenverhardingen zijn waterdoorlatend. Voor de verwarming 
kiezen we fi naal voor een systeem van warmtepomp, waarbij de pompen worden aangedreven door zelf opgewekte 
groene stroom.
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