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situering

de scholencampus van de sint-Martinusschool werd in ver-
schillende periodes volgebouwd, zonder breed toekomstkader 
of ruimtelijk kader. het resultaat is een conglomeraat van 
schoolgebouwen en speelpleinen die elk op zich staan, met 
ongedefinieerde restanten open ruimte en sterke begrenzingen 
naar de omgeving. het evolueren naar een meer ‘open’ school 
vraagt voldoende polyvalente ruimte om de school te betrekken op haar omgeving. dit laat toe de kinderen een ruimere kijk 
op de wereld te laten ontwikkelen. het eerste studentenproject vormt een grondig onderzoek naar de mogelijkheden van 
een open school als schakel in zijn context. het project vertrekt vanuit een aantal termen zoals kindgerichtheid, culturele 
duurzaamheid en brede school die een wezenlijke impact hebben op schaal van de gemeente. 

het tweede studentenproject plaatst de specifieke scholencampus in een breder kader van de pedagogische opvattingen 
binnen de verschillende onderwijssystemen. het zijn de opvattingen van de school zélf die bepalen hoe het gebouw zich 
indeelt en hoe men omgaat met ruimtes en begrenzingen. een tweede belangrijk deel van hun analyse spitst zich toe op 
duurzaam bouwen. dit gebeurt zowel op het vlak van energielast voor de schoolgebouwen,als naar maximaal gebruik van 
infrastructuur op verschillende schalen, van school tot gemeente.

de ontwerpopdracht van de studenten is opgevat als een ontwerpend onderzoek. de belangrijkste elementen en problema-
tieken van de school worden geanalyseerd en het ontwerp toetst op schematische wijze verschillende oplossingen aan de 
problematiek van de site. Beide ontwerpen schuiven met schematische ontwerpen verschillende oplossingen naar voor die 
tegemoet komen aan de resultaten van de analyse. het tweede project werkt aanzetten uit op schaal van de schoolsite. op 
deze manier ontwikkelt het ontwerp een zo breed mogelijke visie op de problematiek die zich niet alleen op deze site toont, 
maar voor een heel scala aan Vlaamse scholen geldt. 
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het belang van een scholencampus in een gemeente beperkt zich niet tot de grenzen van de schoolsite, maar heeft een 
zekere impact op schaal van de gemeente. elementen zoals de kindgerichtheid van een publieke ruimte, samengebruik en 
functievermenging van schoollokalen en het creëren van een brede leef- en leeromgeving voor jongeren bepalen mee het 
draagvlak van de school voor haar gemeente. het studentenwerk zoemt 
uit van de schoolsite tot de schaal van de gemeente. het gaat op zoek 
naar scenario’s die de school integreren in de sociaal-culturele leefom-
geving van de gemeente. een functiekaart van Zomergem toont vier be-
langrijke clusters van activiteiten, met elk een eigen karakter. cluster B 
bevat hierbij de schoolsite sint-Martinus, maar ook het instituut sint lut-
gardis, een rust- en verzorgingstehuis en een busstaanplaats. tussen 
deze activiteitenzones liggen verscheidene solitaire groenzones en openbare gebouwen. door het bundelen en structureren 
van deze bebouwde en open ruimte kunnen netwerken gevormd worden die inspelen op lokale dynamieken en behoeften 
van de clusters (fig.1). het integreren van kindgerichte voorzieningen slaat hierbij enerzijds op de speelvriendelijkheid van 
de omgeving, zoals verticale tuinen, beklimbare kunstwerken en stadsmeubilair, maar ook op de bereikbaarheid en veilig-
heid van de omgeving, zoals afzonderlijke wegels voor voetgangers en fietsers. dit vormt dan ook het uitgangspunt voor het 
ontwikkelen van netwerken voor de zachte weggebruiker tussen de verschillende activiteitenzones (fig.2). 
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ruimte in het netwerk 
van de gemeente
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fig.2
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de studenten ontwikkelen verschillende ontwerpstrategiën die de veelheid aan potenties tonen en die de schoolsite een 
meerwaarde kunnen geven op schaal van de gemeente. hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kleinschalige 
ingrepen en grootschalige ingrepen, die elk hun stempel drukken op het karakter van de site, en dus op haar rol in het 
netwerk. deze voorstellen zijn geen volledig uitgewerkte ontwerpen, maar een aantal aanzetten van organisatieschema’s 
en ideeën die een overzicht geven van het brede draagvlak waarop architectuur kan en moet inspelen. deze mogelijkheden 
moeten als model dienen voor de verdere ontwikkeling van de andere activiteitenzones en zo het sociaal-cultureel enga-

gement van de bewoners vergroten. herkenbare en terug-
kerende schema’s laten toe de verschillende oplossingen 
naast elkaar te leggen en voor- en nadelen de bespreken. 
de onderstaande selectie van oplossingen illustreert in de 
eerste plaats de onderzoekende methode, eerder dan een 
top drie van oplossingen.

ontWerP

fig.3

Verschillende ontwerp-
strategieën die de veelheid 
aan potenties tonen

fig.4
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de eerste twee voorstellen gaan uit van een verdichting van de 
site die voldoende bouwruimte beschikbaar heeft om extra soci-
ale, culturele, commerciële en recreatieve functies op te vangen. 
hierbij wordt uitgegaan van kleinschaligheid en herkenbaarheid. dit 
resulteert enerzijds in een raster van bebouwing en in een bebou-
wing met paviljoenen anderzijds. de aandacht gaat hierbij naar het 
kwalitatief ontwikkelen van de open ruimte en haar relaties met de 
omringende bebouwing (fig.3-4).

publieke ruimte verdient een centrale plaats in een netwerk. deze wordt vooral uitgebouwd bij belangrijke collectieve voor-
zieningen, zoals de school, een bibliotheek of een jeugdlokaal. omgekeerd zijn de gemeenschapsvoorzieningen zorgvuldig 
ingeplant en gericht op hun publieke ruimte. de studenten bespreken twee voorstellen. enerzijds kan de straatzijde open-

getrokken worden (fig.5). Anderzijds wordt de achterkant van de schoolsite openge-
trokken door er een nieuwe bibliotheek in te planten. deze nieuwe collectieve functie 
creëert nieuwe relaties tussen de site en haar omgeving, maar ook tussen de school 
en de bibliotheek (fig.6).

Centraliteit van 
publieke ruimte

fig.5

Een geheel van functies 
waarbinnen de school 
aan de basis ligt.

fig.6
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de studenten analyseren hoe verschillende onderwijssystemen verschillende accenten leggen. door veranderende onder-
wijsprincipes legt het traditioneel onderwijs de klemtoon meer en meer op groepswerk, individuele ontplooiing en aandacht 
voor de leefomgeving buiten de school. de verschillende standpunten van de onderwijssystemen worden vertaald in een 
schema (fig.1). de studenten merkten hierbij op dat niet het onderwijssysteem, maar de opvattingen van de school zelf be-

palen hoe het gebouw zich indeelt en hoe men omgaat met ruimtes 
en begrenzingen. hieruit blijkt dat het traditionele onderwijs, waartoe 
ook de sint-Martinusschool behoort, heel sterk met begrenzingen 
werkt, zowel binnen de school als naar de omgeving toe. de verschui-
ving van accenten binnen het onderwijs vraagt hierbij dat hun mo-
nofunctionele structuur aangepast wordt. een schoolgebouw moet 
aansluiting vinden bij haar vernieuwde opvattingen, en beschikken 

over veel polyvalente en gevarieerde ruimte, zowel in binnen- als in buitenruimtes. door het openstellen van de school naar 
de omgeving toe krijgen de kinderen de kans een ruimere kijk op de wereld te ontwikkelen. ook dit slaat op zowel binnen- als 
buitenruimtes. een binnenruimte kan polyvalent zijn voor enerzijds de school, zoals een polyvalente gang of mediaruimte, 
maar ook voor de omgeving, zoals een sportzaal of een bibliotheek. een buitenspeelruimte kan voorbij de klassieke vlakke 
speelplaats gaan, en een venster zijn op de wereld. 

de studenten benadrukken dat het aspect duur-
zaamheid zo veel mogelijk meegenomen moet 
worden in het ontwerpproces. duurzaam bouwen 
gaat veel verder dan installatietechnische crite-
ria: reeds van bij de basis van het ontwerp moet 
men rekening houden met ruimtelijke ontwerpcri-
teria en bouwtechnische criteria. het onderzoek 
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De opvattingen van de 
school bepalen hoe het 
gebouw zich indeelt
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beoordeelt de ruimtelijke ontwerpcriteria op brede schaal naar hun duurzaamheid. op grote ruimtelijke schaal is dit het 
belang van een locatie, zoals het verschil tussen wonen in een kern of het platteland (verplaatsingen, infrastructuur,..), en 
van de aanwezige infrastructuur en de potenties van de omgeving. op schaal van het gebouw speelt het maximaal bruikbaar 
wonen zoals logisch, functioneel en flexibel bouwen een rol naar duurzaamheid. een goede oriëntatie, zonering en compar-
timentering van het gebouw schenken extra zonnewinsten. compact bouwen –door beperkte volumes, aanwezigheid van 
gemene muren en isolatie- beperken daarnaast de energielast. de energielast wordt hierbij uitgedrukt door het K-peil, als 
een kwantificering van de energieverliezen. hoe lager dit getal, hoe minder energieverliezen (fig.2). 

fig.2

B. GEMENE MUUR

A. VOLUMECOMPACTHEID

Volume A2 :

grondoppervlakte= 25x25m
hoogte=  8m 
> 2 verdiepingen van elk 625 m²

MET GEMENE MUUR
K-peil 1 = 29 (zonder beglazing)
K-peil 2 = 42 (40% beglazing per buitenwand, 10% in dak)

Volume B2:

grondoppervlakte= 25x25m
hoogte=  8m 
> 2 verdiepingen van elk 625 m²

ZONDER GEMENE MUUR
K-peil 1 = 30 (zonder beglazing)
K-peil 2 = 48 (40% beglazing per buitenwand, 10% in dak) 

Volume B3 :

grondoppervlakte= 25x25m
hoogte=  8m 
> 2 verdiepingen van elk 625 m²

MAXIMALE U-WAARDEN
K-peil 1 = 30 (zonder beglazing)
K-peil 2 = 48 (40% beglazing per buitenwand, 10% in dak)

Volume A3 :

grondoppervlakte= 25x25m
hoogte=  8m 
> 2 verdiepingen van elk 625 m²

DUURZAME U-WAARDEN
K-peil 1 = 13 (zonder beglazing)
K-peil 2 = 26 (40% beglazing per buitenwand, 10% in dak)

C. ISOLATIE 

Volume B1:

grondoppervlakte = 15x84m
hoogte =  4m 
> 1 verdieping van 1250 m²

K-peil 1 = 34 (zonder beglazing)
K-peil 2 = 51 (40% beglazing per buitenwand, 10% in dak)

Volume A1 :

grondoppervlakte= 25x25m
hoogte=  8m 
> 2 verdiepingen van elk 625 m²

K-peil 1 = 30 (zonder beglazing)
K-peil 2 = 48 (40% beglazing per buitenwand, 10% in dak)

de duurzame ruimtelijke ontwerpcriteria worden daarbij getoetst aan de specifieke schoolsite. de bereikbaarheid van de 
school met auto, bus en fiets wordt onderzocht alsook de mogelijkheid tot hergebruik van de bestaande schoolinfrastruc-
tuur en hoe de bestaande troeven zoals het open en groen karakter van de site kunnen versterkt worden. de school wordt 
bekeken als een schakel bij de andere groene, openbare zones van de gemeente. toekomstscenario’s met een andere 
invulling van de schoolsite worden in het achterhoofd gehouden. de relevantie van het compact bouwen wordt getoetst aan 
de huidige K-peilen van de schoolgebouwen van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. deze gebouwen zijn verouderd, 
breed uitgesmeerd, en hebben grotendeels slechts een gelijkvloerse verdieping, waardoor ze een hoge – verlieslatende   – 
energielast hebben. de geschatte energieverliezen, weergegeven in het K-peil, zijn niet meer in verhouding met de huidige 
normen. Voor het kleuterblok is het K-peil 213 en voor het gebouw van het lager onderwijs 171, terwijl het WtcB (Weten-
schappelijk en technisch centrum voor het Bouwbedrijf) voor schoolgebouwen een maximumwaarde van 45 oplegt.
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het ontwerpend onderzoek resulteert in de formulering van een aantal mogelijke oplossingen voor de st.-Martinusschool. het 
zijn geen volledig uitgewerkte ontwerpen, maar een aantal onderbouwde aanzetten van organisatieschema’s en ideeën die van 
belang zijn bij de eerste stappen in het ontwerpproces. uit deze mogelijke oplossingen kan de bouwheer inspiratie en argu-
menten putten tot het realiseren van een duurzaam bouwproject voor de school. de onderstaande selectie van oplossingen 

illustreert dan ook in de eerste 
plaats de onderzoekende me-
thode, eerder dan een top drie 
van oplossingen.

de school wil de hoofdcampus uitbreiden met 9 klassen en hun bijkomende functies, zoals een polyvalente ruimte, een 
overdekte speelruimte, een fietsenberging met 180 plaatsen en extra sanitair (fig.3-4). Vanuit een volumestudie werden 
op de st.-Martinus site extra volumes aangesloten op de bestaande assen en gebouwen. deze studie definieerde drie 3 
zones: ‘de voortuin’, ‘de hoek’ en ‘het plein’ die vanuit de vooropgestelde criteria het meest geschikt leken voor duurzame 
aansluitingen en logische en waardevolle invullingen die de verschillende thema’s uit de analyse behandelen (fig.5).

ontWerP
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schema’s voor een nieuw schoolgebouw
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de Voortuin

ingrijpen op de voortuin biedt de mogelijkheid de interactie tussen school en omgeving te vergroten. enerzijds wordt via 
speelzones aan de straatzijde de school meer betrokken op de omgeving, anderzijds kan via polyvalente functies zoals een 
sport- en feestzaal de omgeving gebruik maken van de schoolinfrastructuur (fig.6).

een dubbelhoge turnzaal wordt verdiept aan de straatzijde geplaatst. 
Ze wordt het schakelelement tussen omgeving en school. de turnzaal 
staat via een binnengebied in verbinding met de bestaande refter. 
het nieuwe binnengebied vindt zo aansluiting bij beide ruimtes. het 
vormt een ontmoetingsplaats en een knooppunt in het schoolgebeu-
ren. Bovenop de turnzaal en langs het binnengebied situeren zich de 
nieuwe klassen. hun circulatie rond het binnengebied wordt doorgetrokken naar de bestaande klassen boven de refter. de 
kleuterspeelplaats wordt verlegd naar de straatzijde, samen met een Kiss & Ride-zone (fig.7). door een compact volume 
met logische aansluitingen te introduceren halveert meteen de volledige stookkost van de lagere school, en wordt het K-peil 
van het nieuwe volume 49. dit ligt nog boven de norm, en wordt veroorzaakt door het binnengebied dat meegerekend wordt 
bij de berekening van de energieverliezen.

Een ‘open’ school door 
een grotere interactie 
aan de straatzijde 

fig.6
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de Binnentuin

het compact bouwen in het binnengebied maakt open ruimtes aan de straat-
zijden mogelijk. Ze vergroten de interactie met de omgeving, en laten toe ook 
de kleuterschool bij het nieuwe volume te betrekken. er worden twee configura-
ties uitgelicht, die beide een speelzone aan de straatkant inrichten. een eerste 
volume met een centraal binnenplein sluit aan op de refter en de bestaande klassenblok (fig.8). een tweede configuratie 
verbindt via een meer open volume kleuterschool, sportzaal en refter. Beide configuraties trachten de doordringbaarheid 
van de schoolsite te vergroten. in de eerste configuratie gebeurt dit dankzij het verdiepte niveau tussen straatspeelplaats, 
refter en patio waardoor er een verbinding wordt gecreëerd tussen de twee speelplaatsen (fig.9). naar compact bouwen toe 
geeft dit schema een K-peil voor het nieuwe gebouw van 53. ook hier speelt het binnengebied een rol bij de berekening van 
de energieverliezen.

Een speelzone aan 
de straatkant 

fig.8

fig.9
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de HoeK

de hoek van de schoolsite wordt vandaag volledig ingepalmd door een grote par-
keerzone, die als het ware de school tegenover de omgeving ‘vertegenwoordigt’. 
een hoekgebouw schenkt meteen een nieuw en duidelijk imago aan de school. 
in deze configuratie is het echter moeilijker om met een compact gebouw de 
kleuterschool te betrekken bij de nieuwe vleugel. een eerste configuratie biedt 
dan ook enkel aansluiting met het gebouw van de lagere school. het plaatst het 
hoekgebouw in het verlengde van het hoofdgebouw. de toegang voor de lagere school wordt naar de kop van het nieuwe 
gebouw verplaatst, samen een nieuwe refter/polyvalente zaal en lokalen voor de directie. Alle klaslokalen komen er op 
de eerste verdieping te liggen met een brede, polyvalente gang die ook aansluit op het bestaande gebouw. dit idee is het 
meest eenvoudige, maar ook het meest compacte: de definitie van polyvalentie en interactie is tot een minimum beperkt, 
en schenkt de school een zeer energievriendelijk resultaat. in een uitgebreider schema wordt geprobeerd het hoekvolume 
ook te verbinden met de kleuterschool om de polyvalentie en interactie te vergroten (fig.10). op de hoek komt de nieuwe 
refter te liggen met een patio aan de straatzijde. de refter wordt het kruispunt van de circulatie van zowel de kleuterschool 

als de lagere school. op de eerste verdieping worden de 
klassen in een lange balk mee boven de kleuterklassen 
geplaatst (fig.11). het betrekken van de kleuterschool op 
het schoolcomplex biedt organisatorisch meer mogelijkhe-
den, maar zorgt niet meer voor een compact en duurzaam 
volume: het K-peil van het nieuwe volume blijft hier hangen 
op 100, tegenover 38 bij de meer compacte oplossing.

Een hoekgebouw 
bepaalt het 
straatbeeld

fig.11

fig.10
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