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Het ontwerp bestendigt de vroegere 
speelplaats als centraal bindend 
publiek domein met toegang naar 
het 19de eeuwse beeldbepalende 
schoolgebouw. Tot beneden 
geopende raamopeningen versterken 
de relatie met het centrale plein. Het 
openmaken van het gebouw aan de 
andere zijde benut de nevenliggende 
groene ruimte en biedt de zaal een 
nauw verbonden buitenruimte met 
privaat karakter. 

Berging, technische ruimtes 
en, bijkomend sanitair worden 
gegroepeerd in een deels 
uitgeschoven volume. Zoals een 
slang haar oude huid verlaat, zo 
vormt dit volume een verjonging van 
het gebouw waarvan het vrij recente 
sanitair de aanzet vormt. Deze 
schuifbeweging laat het licht toe tot in 
het hart van het gebouw, de centrale 
ruimere inkomhal. Interne ramen 
geven uit op deze hal en voeren het 
daglicht tot op de dakverdieping. 

Het concentreren van eerder 
versnipperde diensten en berging 
in één gebouwdeel, samen met het 
voorzien van een mobiel podium, 
maakt het mogelijk de overige ruimtes 
maximaal te benutten als zaal, keuken, 
vergaderzaal en tekenacademie. De 
zolderverdieping wordt afgewerkt tot 
waar nodig. Verdere inbreiding op de 
zolderverdieping is nog mogelijk in de 
toekomst, structuren en technieken 
zijn hierop voorzien.

Bij de materiaalkeuzes werd rekening 
gehouden met de levenscyclusanalyse. 
Zo werd gekozen voor toepassing van 
FSC-gelabeld hout (houtskeletbouw, 
houten schrijnwerk, structuur 
stijlwanden, vloerversterking), voor 
gipsvezelplaten, minerale wolisolatie, 
hoogrendementsbeglazing, venti- 
latiesysteem D met warmte-
recuperatie, zuinige TL5-verlichting, 
veel natuurlijke verlichting, 
recuperatie van regenwater, beperken 

energie- en waterverbruik.

De renovatie geeft het gebouw 
opnieuw een centrale rol in het 
gemeenschapsleven en biedt een 
onmiddellijke publieke return aan 
de bevolking. Het ontwerp laat een 
grote flexibiliteit toe naar huidig en 
toekomstig gebruik.

Foto’s © Filip Dujardin

* GESELECTEERD VOOR DE DAG VAN DE ARCHITECTUUR 2013 *
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Opdracht

In Woesten het  oude school gebouw 
herbestemmen en  verbouwen zodat de 
gemeente een gemoderniseerd, veilig, 
duurzaam ontmoetingscentrum  heeft 
dat beantwoordt aan de huidige noden 
van de bewoners. Een plaats voor het 
moderne verenigingsleven, een centrum 
dat de beeldbepalende kwaliteiten van 
het gebouw  bestendigt. Een betere 
schikking en uitbreiding van de functies. 
Volgens een leefbaarheidsonderzoek in 
de westhoek: “Er is nood aan een grotere 
sociale cohesie, de overheid kan hierop 
inspelen  door de noodzakelijke ruimte 
hiervoor te voorzien”
Participatie van de bewoners en 
sociale  versterking zijn belangrijke 
uitgangspunten. 
De verbouwing diende te gebeuren met 
een rationeel budget.

Ontwerp

Door intense dialoog en veelvuldig 
overleg  met gemeente Vleteren, 
de gebruiker, provincie West-
Vlaanderen, met de bewoner (via 
bewonersvergadering) zijn de 
noden materiële en immateriële in 
kaart gebracht en vertaald naar een 
ontwerp dat het beeldbepalend 
gebouw bestendigt als hedendaags 
ontmoetingscentrum. Door het openen 
van enkele van de ramen tot beneden 
is de relatie met het plein verbeterd en 
is het achterliggende groene gebied 
toegankelijk gemaakt.
Omgekeerde betonnen portieken  en 
nieuwe stalen balken naast de dragende 
balken versterken de structuur van het 
gebouw en zorgen er op die manier voor 
dat de structuur van het gebouw de 

komende eeuw verder kan.  De voorheen 
nauwelijks gebruikte zolder biedt nu  een 
aanzienlijke inbreiding in het gebouw en 
maakt het mogelijk het gebouw ook nog in 
de toekomst met meer functies te voorzien. 
Alle gesloten functies werden gegroepeerd 
in het uitgeschoven volume. Het schuiven 
van deze functies naar buiten zorgt 
voor een grotere ruimtelijke inkom, de 
scharnierruimte van het gebouw. 
De sociale versterking werd vooropgesteld.  
Het openen van het gebouw naar zijn 
omgeving,  biedt  de bewoners een meer 
polyvalent gebruik van de ruimtes en zalen: 
kinderen kunnen buiten spelen terwijl 
de ouders een oogje in het zeil houden, 
weersgevoelige activiteiten kunnen 
flexibel ook binnen plaatsvinden. 
Het bieden van een centrale royale verlichte 
inkom, heeft het gebouw een duidelijke 
toegang en vormt mee de vernieuwde 
hedendaagse identiteit van het gebouw. 
Het omvormen van het gebouw tot 
een geliefde ruimtelijke goed verlichte 
omgeving stimuleert het verenigingsleven, 
feesten tussen de bewoners, voordrachten, 
tekenacademie, vergaderen en andere 
gemeenschapsfuncties voor jong en oud 
(van speelpleinwerking tot kaarting voor 
bejaarden) en zorgen voor een onderlinge 
kruisbestuiving van deze activiteiten.

De voorbeeldrol van de gemeente inzake 
duurzaamheid is een belangrijke leidraad 
doorheen het ontwerp en de uitvoering.
Wie kent er niet de specifieke ruimtes 
en sfeer van zijn vroegere school. Naast 
het bestendigen van deze herinnering 
door het herbestemmen van het gebouw 
en het verduurzamen van de structuur 
van het gebouw was het toepassen 
van milieuvriendelijke materialen en 

technieken een belangrijk uitgangspunt.

Alle materialen werden gekozen in functie 
van hun score op de NIBE-schaal (op basis 
van levenscyclusanalyse): de uitbreiding 
is in houtskeletbouw ; de structuur van 
lichte wanden, het schrijnwerk en de 
buitenbekleding zijn in hout (alle gebruikte 
hout is FSC-gelabeld of PEFC gelabeld); 
de lichte wanden zijn in gipsvezelplaten 
en de deurmatten in gerecupereerd 
vliegtuigrubber. Ook het regenwater 
wordt gerecupereerd. Verder werden het 
hellend dak en de vloer degelijk geïsoleerd, 
de enkele beglazing vervangen door 
dubbele hoogrendementsbeglazing, 
luchtdichtheidsstrips toegepast langs 
ramen en werd er gekozen voor een 
ventilatiesysteem D en een condensatieketel. 
Inbreiding door het verder opdelen van de 
zolder is in de toekomst mogelijk.

Team

Van in het begin stelden wij een goede 
participatie voorop. De bewonerswensen 
werden verzameld en opgenomen in het 
projectdossier. Tijdens het ontwerpproces 
is afgetoetst met de verenigingen, 
en met de inwoners van Vleteren via 
bewonersvergaderingen, waarna het 
ontwerp werd herwerkt om zo goed 
mogelijk tegemoet te komen aan de wensen 
van de mensen.
Tijdens het ontwerp werd het advies 
ingewonnen van Zonnewindt en Electrabel 
inzake energetische en milieuvriendelijke 
maatregelen en vertaald naar het ontwerp.
Het studiebureau stabiliteit,  SCES, zorgde 
voor het in orde brengen van de structuur 
van het gebouw en berekende de uitbreiding 

in houtskelet.
Advies inzake technieken werd ingewonnen 
tijdens een vergadering met Wim Boydens, 
van studiebureau R. Boydens. Het 
samenwerken met competente medewerkers  
(met gediversifieerde ervaring) zorgt voor 
een goed klankbord. Het deelnemen aan de 
ontwerpvergaderingen is een meerwaarde 
voor het ontwerp en houdt hen scherp en 
gemotiveerd. 
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milieuclassificaties bouwproducten 2013, score  nibe-classificatie

hellende dakisolatie in glaswol 16cm - 1a
hellende dakisolatie uitbreiding in rotswol 14cm - 1c
isolatie in elementenwand: minerale wol - 1b  
Vast Raamkozijn (buitengevel), FSC gelabeld houten tropisch (sipo) schrijnwerk - 3a
Draaiende delen  Raamkozijn (buitengevel), FSC gelabeld houten tropisch (sipo) schrijnwerk - 2c
gevelbekleding vuren delen - thermisch behandeld - db  - 2b 
wegverharding in betonstraatstenen - 1a
dakbedekking uitbreiding  in epdm-sbs gecacheerd- 2c 
verdiepingsvloer uitbreiding in FSC-gelabeld hout - 2c
profielen elementwand in vuren +FSC-gelabeld  - 1a
plaatmateriaal elementwand rogipsvezelplaat - 2b
massief houten vloer - 2c
Draagconstructie eengezinswoning stramien 5,4m in houtsekeletbouw en houten balklaag- 1a 
slabben in EPDM rond sommige ramen - 1a
lichtkoepels in dubbel glas  - 1a 
houten vliesgevelstijl met aluminium afdekkap FSC gelabeld - 1a
muurverf (binnen)watergedragen acrylaat dispersie- 1b
brandwerende bekleding in fibersilikaatplaat - 1a
gevelbekleding in vuren thermisch behandeld uit duurzame - 3b 
bosbouw spouwisolatie op bestaande wand sanitair in glaswol - 1a 
houtskelet - 1a 

vloermat uit gerecupereerde vliegtuigbanden niet opgenomen in Nibe-classificatie
Celit bebording (houtvezelplaten) niet opgenomen in nibe-calssificatie. Hout afkomstig van het dunnen 
van bossen en onbehandelde stamresten van zagerijen vormen de grondstof voor de houtvezelplaten. 
De grote hoeveelheid harsen in het resthout (schors en spinthout) maken bijkomende bindmiddellen 
overbodig. Het toevoegen van 15% bitumenemulsie maakt de platen vochtbestendig. De energie 
aangewend bij de productie is hoofdzakelijk afkomstig van waterkracht, een onuitputtelijke energiebron.
trap in gelammelleerd kurkbomenhout: wanneer oude kurkbomen geen kurk meer producerenworden ze 
gekapt en nog gebruikt om gelammelleerd hout te maken, waarna nieuwe kurkbomen worden geplant 
voor nieuwe productie kurk
hoogrendementsbeglazing aangepast volgens orientatie zodat koeling kan vermeden worden 

vloer isolatie 10 cmgeëxpancdeerdpolystereen - 4c   alle gangbare  vloerisolaties scoren maar matig 
(glaswol is 4a, celluloseplaten is 4a, vlasplaten is 5a, steenwolplaaten is 5a, Pur-schuim is 5b, Kurk, 
geëxpandeerd is 6c, resolschuim, schapenwol 7c beperkt gebruik van cellenglas plint+ ondergeronds 
onder houtskelet
nibeclassificatie voor ondergrondse isolatie niet gevonden omwille van mechanische weerstand en en 
waterbestendig.
Beperkt gebruik van minder goed scorend polycarbonaat. Niet opgenomen in nibe-classificatie 2013. 
gekozen omwille van goed weergeven van het uitschuiven van het volume en het beperkt gebruik 
aandacht voor goede uitvoering

- veel aandacht voor luchtdichtheid van dampremmen: alle spleten en kieren afgedicht met 
plakband.
- damprem ipv dampscherm = dampopen constructie door middel van toepassing van 
intelligent dampscherm en dampopen isolatie
- het plaatsen van luchtdichte strips rondom de ramen 
Meer dan toepassen van ecologische en duurzame materialen: 
- niet meer bouwen dan nodig,  keuze voor inbreiding, niet meer grond innemen dan nodig
- vertrekken van bestaand gebouw (minder nieuw materiaalgebruik, minder afval)
 - bouwen van een geliefde omgeving  (door functionaliteit, door ruimte, licht, relatie 
met buiten, door technieken, verbeterde relatie tussen ruimtes, toepassen van de juiste 
beglazing) 
- structurele duurzame versterking van gebouw 
- integeratie in bestaande typologie
- herbestemmen gebouw met cultureel-sociale waarde 
- draagvloer in beton werd in ruwbouwfase reeds gepolierd  en is tevens de afgewerkte vloer
(= vermijden, van uitvulling, chape, vloerafwerking,…) 
- toekomstige uitbreiding binnen bestaand volume nog mogelijk op overblijvende deel 
zolder: hierop
is het ventilatiesysteem en buizen gedimensioneerd, ook verwarmingsbuizen en 
electricteitsvoorzieningen liggen klaar. 
Beperken van verbruik energie en water
- plaatsen van regenwaterput, gebruik regenwater voor sanitair en tuin 
- ventilatiesysteem D met warmterecuperatie op basis van C2 detectie 
- naast beperken behoefte kunstlicht : energiezuinige TL 5-armaturen 
- lichten in inkomdelen, hal, en sanitair gaan aan en uit met bewegingsdetector 




