CASE STUDY

EEN SCHOOL
DIE MEEGROEIT MET HET KIND
ANTWERPEN NEEMT PASSIEFSCHOOL 'CAMPUS HARDENVOORT' IN GEBRUIK

O

p 1 september 2015 werd aan het Antwerpse Park Spoor Noord de school
Hardenvoort in gebruik genomen. De school werd in recordtempo en
volledig volgens de passiefnormen gebouwd. Er werd speciale aandacht besteed
aan de evolutie van het kind in het gebouw, alsook aan de witte gevelbekleding
en het passieve houten schrijnwerk. Projecto had een gesprek met Rita Agneessens
en Thomas Dierickx van BURO II & ARCHI+I, met experte sustainable buildings
Sien Vervoort (Ingenium), met David Malfroy (Houtconstructies De Bruycker) en met
Carl Polfliet (Isoprofile).
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MEEGROEIEN
Campus Hardenvoort werd in
opdracht
van
AG
Vespa
ontworpen. Aanvankelijk was het
de bedoeling om van de school
een zogeheten 4-4-4-systeem te
maken, waarbij er school kon
gelopen worden tot en met het
tweede middelbaar. Door de
Antwerpse bestuurswissel en op
basis
van
de
evoluerende
inzichten werd echter besloten om
toch 6 middelbare jaren aan te
bieden, evenwel met de focus op
wetenschappelijke richtingen.
BURO II & ARCHI+I zorgde voor
een ontwerp op verschillende
niveaus, voor een totaal van circa
600 leerlingen.
“Het idee achter ons architecturaal
concept was om het kind gedurende zijn of haar schoolcarrière
met het gebouw te laten
meegroeien,” vertelt Rita Agneessens, partner bij het architectenbureau. “Op het gelijkvloers bevindt
zich een afgesloten speelplaats
voor de kleuters. Andere leerlingen
moeten daar in principe niet

komen. Via een grote trap kom je
op een andere gemeenschappelijke speelplaats, die op het
niveau van de refter en de inkom
van de lagere school ligt. Op een
volgend niveau bevindt zich de
speelplaats voor de oudere
kinderen. Het kleutergedeelte is
wat meer besloten en dus meer
geborgen. Naarmate een kind
ouder wordt en opklimt, wordt de
aanpak steeds opener. Eenmaal
de middelbare jaren worden
aangevat, krijgt het kind een
weids uitzicht op de stad en haar
omgeving. Architecturaal gezien is
die stapeling van functies het
meest in het oog springend, al zijn
er vanzelfsprekend ook een aantal
gemeenschappelijke ruimtes die
zowel door de lagere als de
middelbare
school
gebruikt
worden.”

bepaalde toegangen met het oog verde inspanningen om er een
op privaat gebruik van de sporthal passief gebouw van te maken,
natuurlijk wel afgesloten kunnen renderen.” Campus Hardenvoort
worden. Het is immers niet de is op dat vlak een mooi voorbeeld
bedoeling dat buurtbewoners voor de toekomst, weet Agneeszomaar in de volledige school sens nog, maar er is meer nodig.
kunnen rondlopen.” “Niet alleen “In vergelijking met heel wat
de sporthal wordt trouwens bestaande scholen, die als het
opengesteld,”
vult
projectarchitect
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OPENSTELLEN

Het openstellen van
bepaalde ruimtes was
een
uitdrukkelijke
wens van de bouwheer. “Het is maar
logisch
dat
een
passief
gebouw
zoveel
mogelijk
gebruikt wordt,” zet
Agneessens bij. “Hoe
meer dat gebeurt,
hoe meer de gele-

Sporthal voor de buurt

Een van de gemeenschappelijke
ruimtes is de sporthal. Zij kan
echter niet alleen door de leerlingen gebruikt worden, maar is
na de schooluren ook toegankelijk
voor de buurtbewoners. “Veel
implicaties qua uitrusting waren er
niet,” vertelt Agneessens, “al
moesten

Passiefbouw
gebruiken

De witte gevel met houten schrijnwerk
(rechts & boven) is kenmerkend voor de
school. De interne organisatie van de
school (links) focust op de ontwikkeling
van het kind en laat het meegroeien
met het gebouw
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CASE STUDY
In contrast met de witte gevel uit
architectonisch beton, zorgt het
hout voor een warme toets

De verschillende speelplaatsen van de school bevinden zich op
verschillende niveaus. Naargelang de leeftijd van de kinderen,
krijgen de speelplaatsen een steeds meer open karakter

ware oninneembare vestigingen
zijn, gaat het met Hardenvoort
zeker de goede richting uit. Naast
de gemeenschappelijke ruimtes
zijn bijvoorbeeld ook een aantal
klaslokalen
multi-inzetbaar
ontworpen. Daarbij wordt uitgegaan van het feit dat die ruimte
slechts tijdelijk door een bepaalde
klas gebruikt wordt en dat ze
nadien in haar oorspronkelijke
staat moet worden achtergelaten.
Vergelijk het met flexwerken op
kantoor. Dat principe zou meer
algemene ingang moeten vinden
en zelfs bij Hardenvoort moet er
nog veel meer op die multifunctio-

naliteit
gefocust
worden. Ook hier staat na schooltijd namelijk nog steeds een groot
deel van de school leeg. Ik
begrijp dat het niet altijd praktisch
is om klaslokalen volledig op te
ruimen, zodat ze door andere
instanties gebruikt kunnen worden,
maar zowel technisch als architecturaal zou het in dit geval wel
kunnen.”

FLEXIBEL BLIJVEN
Geen schoolse look

Van buitenaf oogt
Campus
Hardenvoort
alvast

arch. Thomas Dierickx en arch. Rita Agneessens, BURO II & ARCHI+I

zeer licht. “De stadsbouwmeester
wou langs Park Spoor Noord een
enkel
stedelijk
bouwblok,”
verklaart Agneessens. “Hardenvoort is een heel specifieke site.
Tussen het bestaande gebouw en
de nieuwbouw is er een ruimte die
wij als speelplaats op verschillende niveaus hebben ingetekend,
maar die vanop de straat niet als
dusdanig herkenbaar is. Daardoor
zie je niet meteen dat het hier om
een school gaat en is het bouwwerk in een toekomstige
fase, wanneer het
misschien
een
“PASSIEFBOUW
andere
functie
krijgt,
meteen
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van een al te
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look
DAARBIJ EEN
gevrijwaard.”
VOORBEELDFUNCTIE ”
De mogelijkheid
van een bestemmingswijziging
werd
overigens al in
het
wedstrijdontwerp
meegenomen. Dat stond namelijk een
modulaire opbouw voor. “In het
definitieve ontwerp is die opbouw
wat verlaten,” legt Dierickx uit,
“maar door de overspanningen
van gevel tot gevel te realiseren,
hebben we quasi overal kolomvrije ruimtes. De invulling van de
klassen is met andere woorden
vrijwel volledig wegneembaar,
zodat de binnenruimte bij een
eventuele herbestemming opnieuw
vrij in te delen is.”

Technieken

Een grote trap verbindt de
verschillende speelplaatsen.
Van op de straat zijn de
speelplaatsen echter niet als
dusdanig herkenbaar

“Ook de technieken zijn voorhanden om de lokalen breder
open te stellen dan louter aan de
school,” vult Sien Vervoort van
studiebureau Ingenium aan. “De
ventilatie is opgesplitst in een
zestal groepen en onder andere
de sporthal wordt door een aparte
groep bediend. Verschillende
zones kunnen, afhankelijk van het
gebruik, in- of uitgeschakeld
worden.”

PASSIEF BOUWEN
Voorbeeldfunctie

De architectuurwedstrijd voor de
school werd uitgeschreven in de

zomer van 2011. Toen
al was het duidelijk dat de school
op 1 september 2015 de deuren
moest openen en dat het een
passiefbouw
moest
worden.
“Passiefbouw is de toekomst,”
vindt Rita Agneessens. “De overheid heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Wanneer ze aan haar
bevolking steeds strengere energienormen oplegt, is het maar
logisch dat ze zich aan haar
eigen principes conformeert. Uiteraard valt het niet te ontkennen dat
de basisinvestering bij een passief
gebouw hoger ligt dan bij een
traditioneel gebouw, maar net
daarom is het belangrijk dat men
zoekt naar een zo efficiënt mogelijk inzet van het gebouw.”

Sandwichpanelen

Voor de constructie van het
gebouw werd gekozen voor
sandwich-prefabelementen.
Thomas Dierickx licht toe: “In de
eerste plaats lieten de sandwichpanelen de aannemer toe om de
ruwbouw
in sneltempo op te
trekken. De timing van het project
was namelijk heel dwingend.
Maar ook met het oog op passiefbouw was het een bewuste keuze.
Dankzij het gebruik van sandwichprefabelementen
hadden
we
namelijk volledige controle op het
aantal verankeringspunten van de
gevel ten opzichte van de
ruwbouw. Hadden we voor een
traditionele ophanging van architectonische betonnen gevelelementen gekozen, dan hadden we
heel veel zware ankers nodig
gehad. Door de lijnkoudebruggen
die zo zouden ontstaan, zou
passiefbouw per definitie onmogelijk zijn geworden. Nu konden de
ankers allemaal puntsgewijs in de
rekenmethode
worden
opgenomen.”

Oriëntatie

Om de passiefstatus te bereiken
werd bij Campus Hardenvoort
onder andere ook specifieke
aandacht besteed aan de oriëntatie van het gebouw. “Om de
goede en overtollige zonnewinsten te optimaliseren, hebben we
de klassen aan de noordelijke
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De oriëntatie van de school is ongewoon.
Om zonnewinsten en zonnelasten optimaal af te
stemmen, werden de klassen aan de noordzijde
ingepland, terwijl de circulatieruimtes zich aan
de zuidzijde bevinden

straatzijde ingericht,” legt Vervoort
uit, “terwijl de circulatiegangen
zich aan de zuidzijde bevinden.
Deze opstelling is niet wat men bij
een
passief
gebouw
zou
verwachten,
want
normaal
worden de passieve zonnewinsten
zoveel mogelijk gemaximaliseerd.
Doordat er veel mensen aanwezig
zijn, heeft een school echter al
heel veel interne warmtewinsten.
In de zomer en zelfs in de tussenseizoenen is er bijgevolg geen
bijkomende warmtevraag. Ondertussen willen we natuurlijk wel de
raamopeningen afstemmen op zo
veel mogelijk natuurlijk daglicht,
zonder problemen met verblinding. Dat is net het voordeel van
de noordelijke oriëntatie van de
klassen. De zonwering moet
minder snel naar beneden en de
leerlingen kunnen dus vrij naar
buiten kijken.”

Zonnewinst versus zonnelast

Voor de ramen werd geopteerd
voor driedubbele beglazing met
een U-waarde van 0,6 W/m 2K in
combinatie met een houten kader.
“We hebben ook specifieke
aandacht besteed aan de gwaarde van de beglazing en aan
de zonwering,” vult Vervoort aan.
“Aan de zuid-, oost- en westzijde
zijn over het algemeen screens
voorzien, maar dat was niet bij
alle ramen mogelijk. In die laatste
gevallen
hebben
we

Het gebouw werd als een stedelijk bouwblok in het bestaande weefsel
geïntegreerd en kreeg geen al te schoolse look. Een eventuele bestemmingswijziging werd zo al in het wedstrijdontwerp meegenomen

dan ook gekozen voor glas
waarbij weinig zonnewarmte
wordt
doorgelaten.
Elders
opteerden we voor glas met een
hogere g-waarde, zodat de
passieve warmtewinsten daar
beter tot uiting komen. Het was
met andere woorden per raam
een afweging tussen zonnewinst
en zonnelast. Om het temperatuursverloop te kunnen voorspellen,
hebben we gebruik gemaakt van
dynamische thermische comfortsimulaties.”

Raamafwerking

De keuze voor de profielen in
dark red meranti was dan weer
technisch én esthetisch geïnspireerd. In contrast met de witte
gevel uit architectonisch beton,
zorgt het hout voor een warmte
toets. “Zo ontstond een sober
palet dat toch één geheel vormt
én een warm aspect geeft,” zegt
Dierickx. Ook in het passiefconcept passen de ramen uitstekend
en bovendien zijn ze de eerste 7
à 8 jaar onderhoudsvrij. “Het
passiefkantoor van de Haven van
Gent werd ook met houten ramen
uitgerust,” verklaart David Malfroy
van ramenproducent De Bruycker,
“en die waren na 10 jaar nog in
zeer goede staat. Dat overtuigde
de bouwheer om ze ook hier toe
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te passen.” De meeste ramen en
deuren werden, zoals in een traditioneel gebouw, geplaatst achter
de dagkanten van de gevelelementen. Om de luchtdichtheid en
thermische isolatie te garanderen,
werden ze aan de binnenzijde ze
voorzien van een multiplex omkasting, gecombineerd met een luchtdichte folie en tweecomponenten
PU-schuim.
“Een
speciaal
aandachtspunt waren echter de
grote ramen die 2 cm buiten de
gevel hangen,” merkt Malfroy nog
op. “Die moesten bovenaan
secuur afgewerkt worden, zodat
het water er niet op blijft staan.”
De meeste ramen in de school
kunnen overigens niet geopend
worden, “al werden per verdieping wel een aantal opengaande
ramen voorzien om nachtventilatie
mogelijk
te
maken,”
aldus
Malfroy.

ER VEEL

ZIJN , HEEFT EEN
INTERNE

WARMTEWINSTEN ”

ir.-arch. Sien Vervoort, Ingenium

“Om het gebouw 's nachts af te
koelen, maken we gebruik van
natuurlijke nachtventilatie,” licht
Vervoort verder toe. “In alle
lokalen zijn ramen voorzien die
open kunnen, waardoor via
dwarsventilatie frisse buitenlucht
door het gebouw gestuurd kan
worden. De pompen op de ramen
zijn
computergestuurd,
maar
kunnen ook vanuit de klas
geopend en gesloten worden.”
Dankzij een grote hoeveelheid
beton gebeuren koeling en opwarming in het gebouw overigens
geleidelijk aan. “In de grote
massa beton worden warmte en
koude opgeslagen, waardoor de
temperatuurspieken en -dalen eruit
gehaald worden,” vertelt Vervoort.
“Daarnaast hebben we uiteraard
ook sterk ingezet op luchtdichtheid. De luchtdichte schil loopt
overal door, zodat er geen ongecontroleerd warmteverlies is.” 
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Nachtkoeling en -ventilatie

Voor de ramen werd gekozen
voor driedubbele beglazing
in combinatie met een hardhouten
raamprofiel (red meranti)
met TPP-isolatielaag in de kern.
De meeste ramen werden
voorzien van screens

