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Visie nota

Concept
INLEIDING
Een internaat is als een tweede thuis voor zijn bewoners. In het geval van de topsportschool is het verblijf in deze
instelling een onderscheiding voor de jongeren. Desalniettemin hebben zij, net als iedere jongere, behoefte aan
samenhorigheid, geborgenheid en herkenbaarheid. Het internaat biedt internen opnieuw een eigen plek, waar het
fijn is om thuis te komen. Deze visie vormde van bij het begin van het ontwerp de leidraad bij de benadering van
de ontwerpers doorheen het traject.

INPLANTING
De inplanting leidt tot de integratie van het bestaande met het nieuwe tot één geheel maar met duidelijk
gedifferentieerde zones. De meer publieke/gemeenschappelijke functies (zoals de klassen, actieve leefruimtes,
etc.) bevinden zich in een éénlagig gebouw, parallel met de Zuiderlaan. Een noord-zuidinplanting van de private
delen maakt dat alle kamers natuurlijke lichtinval (oost of west) genieten. Gezien het uitgestrekte karakter van de
site en de actuele nood aan compactheid kiezen wij voor een gebouw op vier lagen.

ORGANISATIE
Het nieuwe gebouw huisvest 105 kamers en alle gemeenschappelijke functies van het internaat. Via een
verbindingsgang is de nieuwe vleugel verbonden met de algemene inkom die nu duidelijker aangegeven is. Langs
deze inkom kunnen ook externe bezoekers het internaat bereiken, nadat zij voorbij de receptie langskomen. Aan
het andere uiteinde van het gebouw is het internaat op de eerste verdieping verbonden met het huidige
sportverblijf. Door de dubbele verbinding van de nieuwe vleugel met de bestaande gebouwen zijn echter tal van
invullingen mogelijk in de toekomst. Naast de algemene inkom, is er een nieuwe, meer private inkom voor de
internen. Deze inkom bevindt zich dan ook aan de achterkant van de nieuwe vleugel via een overdekte ruimte.
Voorbij deze inkom bevindt zich de ruimte voor actieve ontspanning, gekoppeld aan de omsloten binnentuin. Daar
kunnen de jongeren aansluiten bij hun vrienden na een schooldag. Dit geeft een gevoel van omsloten, intimiteit en
huiselijkheid

ARCHITECTUUR
Het repetitieve karakter van de architectuur van het hoofdvolume geeft aan dit gebouw een uitgesproken
karakter. De zachtheid van de aanpak vertaalt zich dan ook voornamelijk in beleving van de interne ruimte. De
eenvoudige architectuur uit twee materialen (glas en betonpanelen)zorgt voor een rustige uitstraling die perfect
aansluit bij de serene zakelijkheid van het bestaande glazen volume. De harde schil van het gebouw herbergt een
zachte kern. Er is veel aandacht besteed aan het organiseren van aangename vertoefruimtes en het creëren van
een eigen wereld voor de atleten in wording.

Plannen

Budget

Timing
Technieken

Bouwkost:
5.517.573,00 € (incl. BTW, excl. afbraak en tijdelijke huisvesting)
Budget omgevingsaanleg:
129.046,00 €
Onderhoudskosten:
-€
Kostprijs erelonen en externe studies 515.000,00 € (incl. BTW)
Uitvoeringstermijn:

671 kalenderdagen

E-peil: 59
S-peil: NVT

Energiezuinige maatregelen en gebruikte technieken:
☒ PV panelen 00 kWp
☒ Ventilatiesysteem D
☒ Ledverlichting
☐ Ventilatiesysteem C+
☐ Warmtepomp
☐ Andere (beschrijf)

Materialen

☒ Radiatoren
☒ Vloerverwarming

Gebruikte materialen exterieur:
•
•
•
•

Gevel: Geprefabriceerde betonpanelen
Buitenschrijnwerk: Aluminium, zwart gelakt
Omgevingsaanleg: Betonklinkers, grasdallen, taluds, amberbomen, fruitbomen, hoge grassen en inzaaien gras
Dak: Extensief groendak (lage zones), EPDM (hoofdvolume)

Gebruikte materialen typelokalen:

• Privatief gedeelte (gangen, kamers, leefruimtes, etc.) (vloer): linoleum
• Semi-publiek gedeelte (Klassen, actieve leefruimte, inkom etc.) (vloer): natuursteencomposiettegel
• Algemeen (binnenschrijnwerk): Lariks

