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SITUERING - INLEIDING

Vanuit een tekort aan gebouwen vanwege 
het stijgende aantal leerlingen werd al in 
2000 een dossieraanvraag bij AGIOn 
ingediend voor onze H.-Hartafdeling, Heilig 
Hartplein 3, 9620 Zottegem. 

Op het moment van de aanvraag was  er al 
een aangroei tot 280 leerlingen, momenteel 
bevolken meer dan 350 kinderen deze 
vestigingsplaats.

Sinds september 2004 werden een vijftal 
klassen tijdelijk gehuisvest in containers. 

Ook bijkomend sanitair werd voorzien. Het 
onderbrengen van de leerlingen in container-
klassen – hoe comfortabel ook ingericht - 
kan slechts een tijdelijk karakter hebben. 
Een duurzamer oplossing drong zich dan ook 
op. 

De verouderde structuur op de hoek van de 
Kastanjelaan en de doorsteek naar het 
Heilig-Hartplein leende zich voor de realisatie 
van een renovatie-uitbreidingproject omdat 
dit de meest duurzame en beste oplossing 
opleverde op lange termijn. 

De nieuwe uitbreiding werd zo 
gerealiseerd dat ook het bestaand 

patrimonium 

verbeterd werd: opvang hemelwater, betere 
toeganke l i j khe id van de bestaande 
gebouwen door de renovatie van de 
speelplaats,…

 

“Goede hedendaagse 
schoolgebouwen dienen in de 
eerste plaats duurzaam en 
functioneel te zijn, eveneens veilig, 
comfortabel, onderhoudsvriendelijk 
en goed toegankelijk. Ze moeten 
het pedagogisch project van de 
school ondersteunen, een 
stimulerende leeromgeving kunnen 
bieden en flexibel en multi-
functioneel te gebruiken zijn. 
Daarnaast moeten ze in een open 
relatie met hun omgeving staan, van 
blijven architecturale waarde zijn, 
een goede kosten-batenverhouding 
hebben en mileuvriendelijk zijn.”

Johan De Muyter, architect 

Kroniek 
van een nieuw schoolgebouw

Vitueel 
onderwerp 
door architect 
Johan De 
Muyter van de 
achterzijde en 
de speelplaats
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DUURZAAMHEID EN FUNC- 
TIONEEL
 
Vanuit de onderwijservaring werd gekozen 
voor een doordacht concept van nieuwbouw, 
enerzijds  comfortabel en functioneel, 
onderhoudsvriendelijk en energiezuinig, 
anderzijds  flexibel en integrerend. Een 
ecologisch en economisch duurzaam en 
ti jdloos  gebouw met multifunctionele 
voorzieningen, afgelijnd van het bestaande 
complex.

Op het gelijkvloers bevindt zich een modern 
sanitair complex met een drieledige 
opsplitsing (kleuters, lagere jongens en 
meisjes). Twee nieuwe kleutersklassen. Een 
aflsuitbare overdekte speelruimte met 
beglaasde sectionale poorten, een aflsuitbare 
overdekte speel ru imte k leuters met 
beg laasde sect iona le poor ten , een 
cameleon-overkapping

Op de verdieping bevinden zich vijf klassen 
van de lagere afdeling en een open 
leercentrum. Dit verdiep met niet dragende 
wanden kan steeds heringericht worden om 
te bean twoo rden aan toekoms t i ge 
behoeften. De bevloering en vloerverwarming 
loopt door over de ganse verdieping. Nadien 
werden de akoestische scheidingswanden 
geplaatst. Elke klas  beschikt over een 
revolutionaire luchtventilatiesysteem dat 
enkel werkt op CO2 metingen, buiten- en 
binnenzonnewering, automatische licht-
sturing klaslokalen, een wastafel, een 
koelkast, een multimediahoek met diverse 
PC’s, een smartboard, een audiokit…
Er komt ook ruimte voor kunst in dit gebouw. 
Zo biedt een geïntegreerde, monumentale 
spiegel in de 

trappengang een verbazend optisch effect.
Het open leercentrum is  bedoeld om de 
klassieke en digitale bronnen voor informatie 
optimaal te laten gebruiken door de 
leerlingen. Met dit flexibel en multifunctioneel 
centrum wensen de leerkrachten van de 
lagere afdeling in te spelen op de leerstof en 
interesses van de kinderen.
Het lokaal bevat naast een mega-digitaal 
smartboard, 24 multimediacomputers, audio 
en video-opportuniteiten, een centrale 
bibliotheek en biedt uitstekende kansen tot 
groepswerk, partnerleren, tandemwerk, 
technologielessen, knutselen, contractwerk 
en veel meer…
Het leercentrum biedt:
een aangename lees- en leerplek - geschikt 
voor begeleid zelfstandig werk
een multifunctionele werkplek
naslagwerken in boekvorm en internet
multimediapc's met internettoegang
de kans tot inoefenen van ict-vaar-
digheden
groepswerk,
tandemlezen, 

…
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Vitueel 
onderwerp 
door de 
architect van 
de straatzijde 
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VEILIG, COMFORTABEL, ON-
DERHOUDSVRIENDELIJK EN 
GOED TOEGANKELIJK

Ook de speelplaats werd heringericht. Alle 
trappen aan de bestaande toegangsdeuren 
van de gebouwen (palende aan de nieuwe 
koer) werden weggewerkt. Naast een 
volleybal- en basketzone op het half-gladde 
beton van de spor tzone is  e r een 
binnenspeelplaats voor de kleuters  met een 
activiteitencentrum en een overdekte ruimte 
voor de lagere afdeling met de optie om via 
beglaasde sectionaalpoorten deze ruimten te 
integreren in de open speelplaats. Een 
gezellig huisje en een brandweerwagen 
vormen voor de kleuters een uitnodigende 
omgeving met oneindig veel spelcombinaties 
en -variaties.
De unieke toepassing van de beglaasde 
sectionale poorten bieden vele mogelijk-
heden tot afbakenen en beschutten in de 
winter. De speelplaats wordt omlijnd door 
lindebomen en zitbanken. De integratie van 
groepsspelen zoals schaak- en dambord in 
het resterende klinkeroppervlak nodigen uit 

tot spannende uitdagingen en zinvolle 
vrijetijdsbesteding.

De ruimte die vrij kwam bij het verwijderen 
van de klascontainers  werd gebruikt om de 
aanleg van een multifunctioneel sportveld te 
realiseren.
Er is plaats voor lichamelijke activiteiten en 
het is  een sociale ontmoetingsplaats, waar 
iedereen de aantrekkingskracht van sport 
kan ervaren: de vreugde van het winnen, 
leren omgaan met verlies en het plezier van 
het samenspel.
Het opzet – in een uitgesproken modern 
design – bestaat uit een arena met 
kunstgazon, een looppiste, multigoals,
minigoals, basketdoelen, een net… kortom 
alle balsporten kunnen aan bod komen!

De boomschors op het speelplein werd  
vervangen door parelgrind. Veilige speel-
toestellen zijn er voorzien voor jong en oud.
Uiteraard blijft de groenzone met afzon-
derlijke speelweiden voor kleuters en lagere 
school en… de kippenhoek bestaan!

K
R

O
N

IE
K

 V
A

N
 E

EN
 N

IE
U

W
 S

C
H

O
O

LG
EB

O
U

W
 

Plattegrond 
gelijkvloerse 
kleuterklas-
(sen), 
bergingen, 
sanitair en 
overdekte 
speelplaatsen
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O N D E R S T E U N I N G P E D A -
GOGISCH PROJECT SCHOOL, 
STIMULERING VAN DE LEER- 
OMGEVING EN FLEXIBEL-
MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

Het was de ambitie om het project 
participatief te laten zijn. Het leerkrachten-
team en het oudercomité werden reeds 
betrokken in de voorbereidende fase wat 
ongetwijfeld een meerwaarde betekende 
voor het project.

Wat wil de school verwezenlijken en hoe wil 
ze dit bereiken?

Wat is de pedagogische visie van de school 
en waar wil men naar evolueren?
Waar staat de school nu en waar wil ze staan 
over vijf, tien, twintig jaar?

Thema’s zoals ICT, integratie van GON-
leerlingen of leerlingen met speciale noden, 
pedagogische accenten of verwachtingen, 
de maatschappelijke rol van de school, de 
culturele uitstraling, duurzaam of energie-
zuinig bouwen, leverden belangrijke ele-
menten op die een impact hadden op de 
ruimtelijke organisatie en planopbouw.
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Eigentijdse, 
ruime en fris-
ogende 
klassen die 
zorgen voor 
een aange-
naam leer- en 
leefklimaat
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Inspirerend was  het bezoek aan andere 
schoolprojecten en het praten met de 
gebruikers. 
Het ging er niet om een project te kopiëren, 
maar om ideeën en inzichten op maat van de 
school te zoeken. Ook het samen met de 
architect bijwonen van colloquia was heel 
verrijkend.

Bedrijfsbezoeken om kennis te maken met 
de nieuwste technieken en mogelijkheden op 
het vlak van digitale projectie, klasinrichting, 
automatische luchtventilatie, zonnevoltaïsche 

panelen en sportaccommodatie.

Boeken en publicaties zoals van de Vlaamse 
Bouwmeester over scholenbouw en het 
internet leverden ook een hoeveelheid aan 
informatie.

De eerste visie en plannen werden aan het 
onderwijzend personeel voorgesteld. 
Bijsturing en terugkoppeling zorgden ervoor 
dat het eindresultaat een beeld geeft over 
h o e h e t n i e u w e s c h o o l g e b o u w d e 
toekomstvisie van de school kan helpen 
uitdragen.
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Het eerste 
leerjaar als 
uitdagende 
werk-
omgeving

‘Saloondeur-
tjes’ zorgen 
voor een 
dicrete 
omgang in de 
kleutertoiletten
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• Nadien werd een concreet bouw-
programma opgemaakt en alle eisen 
en wensen werden op een rijtje 
gezet:

• - de totale oppervlakte van het 
nieuwbouwproject;

• - het aantal, de bestemming en de 
minimale oppervlakte van de nieuwe 
lokalen, van eventuele specifieke 
lokalen;

• - functionele organisatie en relaties 
tussen lokalen (organigram);

• - sociale ruimte (leercentrum of 
polyvalente zaal);

• - noodzakelijke buitenruimten (ver-
harde, overdekte en groene speel-
plaats);

• - de ontsluiting van de school 
(ingang, brandweertoegang, fietsen-
bergplaats);

• - eventuele functionele wijzigingen in 
de toekomst (nood aan flexibiliteit, 
toegankelijkheid van de gebouwen 
voor personen met een beperking;

• - nood aan uitbreiding en/of reno-
vatie in de toekomst;
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De 
combinatie 
van antiek en 
modern 
meubilair is 
zonder meer 
geslaagd en 
creëert de 
gewenste 
warme en 
familiale sfeer
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- de comforte isen en de gewenste 
technische kwaliteit;
- samitaire voorzieningen;
- ve i l i ghe idse isen (a la rmins ta l l a t i e , 
brandalarm,…)
- omroepinstallatie
- huidige of toekomstige bezetting van de 
gebouwen, door l icht ingen inspect ie, 
verslagen van de brandweer, energieaudit, 
stedenbouwkundige randvoorwaarden, 
bouwfysische en/ of structurele analyse van 
de bestaande

gebouwen, geschiedenis van de school, …

Bij bouwen gaat het altijd om de toekomst 
op lange termijn. De realisatie van een 
gebouw duurt enkele jaren en bouwen doe je 
niet alleen voor de volgende tien jaar, maar 
ook voor de volgende honderd jaar. Elk 
gebouw is  toekomstgericht en het is 
belangrijk oog te hebben voor de noden van 
vandaag, maar daarbij ook ruimte te laten 
voor verandering en voor noden van de 
toekomst.
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Smaakmaker 
in onze 
kleuterafdeling 
is ongetwijfeld 
dit thematisch 
toestel
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OPEN RELATIE MET OMGEVING 
- B L I J V E N D E A R C H I T E C -
TURALE WAARDE

Door gebruik te maken van ecologische en 
economisch duurzaam materialen zoals 
baksteen als  gevelmateriaal, gelamelleerd 
hout voor de dakstructuur en aluminium als 
buitenschrijnwerk en zonnewering werd een 
tijdloos gebouw bekomen die zich perfect 
aanpast aan de bestaande schoolgebouwen 
en omgeving zonder naar het extreme te 
gaan. 

Er werd gekozen voor een t i jdloze-
functionele architectuur zonder dure 
oplossingen zodat er veel meer gespendeerd 
kon worden aan het comfort (duurdere maar 
economisch rendabelere CO2 afzuiging per 
klaslokaal) en het educatieve (smart-borden, 
kleuterspeelhoek met rubbervloer en 
multifunctioneel speeltuig).
Het totale complex blijft een open relatie 
hebben met de groene omgeving door de  
twee grote ingangen d ie een open 
perspektief en een uitnodiging bieden naar 
de speelomgeving van de zeer verschillende 
speelruimtes.
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De bestaande 
spelruimte 
werd 
gerenoveerd 
en voorzien 
van 
parelgrind. 

De kers op de 
taart voor een 
sportieve 
school!
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MILIEU-
VRIENDELIJK

Het uitbreidingsproject 
moest volgens  de 
l a a t s t e b o u w -
technische richtlijnen 
energiezuinig zijn (E-
peil 70 – verplichting
om subsidieerbaar te 
zijn): dikkere isolatie in 
muren, vloeren en dak; 
aangepaste beglazing 
U - w a a r d e 1 , m e t 
buitenzonwering in 
horizontale aluminium lamellen; automa-
tische luchtventilatie voor iedere klas 
afzonderlijk en enkel werkende bij CO2-
overschrijding met warmteterugwinning via 
warmtewisselaar - uniek voor België; 
zonnepanelen met zonneboilers  voor de 
vloerverwarming en de warmwaterproductie; 
verduisteringslamellen,…
Het hemelwater van het nieuwe dak en de 
helft van de bestaande turnzaal wordt 

opgevangen via een inoxen grof-vuil-filter 
(met automatische wekelijkse spoeling) in de 
twee regenwaterputten van elk 15 000 liter.
Al het sanitair water voor de toiletten en 
urinoirs zijn hierop aangesloten.
Voor het opwekken van elektriciteit voor 
eigen gebruik opteerde de school voor het 
nieuwe type van zonnevoltaïsche panelen: de 
SunHunter, die speciaal ontworpen zijn voor 
installatie op platte daken met reflectie.
De Sunhunters staan los op het platte dak en 
om een maximaal rendement te krijgen, 
we rden deze pane l en op een w i t 
reflectiemembraan geplaatst. De school 
i ns ta l l ee rde 207 pane len met een 
oppervlakte van 400 m², goed voor 32500 
kWh/ jaar. Een gemiddeld gezin verbruikt 
ongeveer 3500 KWh/jaar.

Via netwerkgestuurde technologie zullen de 
leerkrachten en leerlingen het rendement 
kunnen monitoren. Op die manier wordt hun 
ecologisch bewustzijn aangescherpt.
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Projectopvolger 
Yves Van 
Petegem (NV 
Stadsbader) kijkt 
de panelen na 
die instaan voor 
warmteproductie 
voor o.m. 
vloerverwarming 
en boiler warm 
water.
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Een lichtstraat 
zorgt voor  het 
onontbeerlijke 
daglicht

Luchtfoto 
schoolcomplex 
Heilig 
Hartafdeling 
2010
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G O E D E K O S T E N - B AT E N 
VERHOUDING

De fysische norm legt een maximaal 
toegelaten oppervlakte (in m²)  op aan de 
scholen. 

Dit cijfer is  afhankelijk van het aantal 
leerlingen en het type onderwijs. 

De financiële norm koppelt aan deze fysische 
norm een indexeerbaar bedrag dat de 
maximale kostprijs per m² vastlegt.

Er werd nagegaan wat er mogelijk was 
binnen de huidige normering. Dit leverde een 
eerste aanduiding en een ruwe raming van 
het project op.

De kleuters 
van Juf 
Marleen 
volgden 
dagelijks de 
werken op...
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Berekening van de totale kostprijs volgens aangifte ontwerp bij Agion

 
 
 
 

Werkelijke kostprijs uitgevoerde werken na eindafrekening

 

Kostprijzen per m²:  
Schoolgebouwen 1030 m²: voorziene prijs: 1202.13/m² tov uitgevoerde prijs:  1186.35/m²
Genormeerde omgevingswerken 280 + 1030 m²: voorziene prijs: 211.14/m² tov uitgevoerde 
prijs:  161.65/m²
De uitgevoerde werken zijn  +/- 101 500.00 goedkoper dan de voorziene toegelaten raming 
door Agion volgens de financiële norm. 
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Ouders en 
leerkrachten 
staken 
samen de 
handen uit 
de mouwen!
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EXTRA KOSTPRIJS VOOR 
BEHALEN E-PEIL t .o.v. E-100 
(inbegrepen in m²/prijs)

Het voorlopig berekend E-peil bij de 
voorstudie was E-67. Bij de definitieve 
berekening werd een E-peil van E-62 
behaald zonder de doorrekening van de 
verlichting. De extra kostprijs om onder de 
E-70 bedroeg ongeveer 15% van de totale 
kostprijs.
Na lang opzoekingswerk werden de reële 
waardes (nooit eerder had iemand hierom 
gevraagd bij de fabricanten)  van de 
verlichtingsarmaturen ingegeven waardoor 

ons E-peil zakte naar 45. De verlichting 
bracht dus 17 punten extra op t.o.v. de eerst 
ingegeven vaste waardes bij ontstentenis. 
Met nog een kleine extra investering 
(verlichting) en vooral met nog meer 
aandacht te geven aan de luchtdichtheid 
(blowertest) zou er een E-peil kunnen 
behaald worden van E-30 (passief-school). 
Gouden tip: de extra kostprijs om 
energiezuinige armaturen, bewegingsmelders 
en automatische lichtsturing aan te kopen is 
verwaarloosbaar t.o.v. het totale budget toch 
leverde dit ons 17 extra punten op. Zie tabel 
hieronder.
Behaald K-peil: 36 en E-peil: 45.
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Een 
schitterend 
school-
gebouw voor 
het Sint-
Barbara-
college!




