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context

De gemeenschapsinstelling De Zande staat in voor de opvang 
en begeleiding van jongeren die door de jeugdrechter onder 
bescherming zijn geplaatst. De afdeling in Beernem is een 
gesloten afdeling waar zo’n 40 meisjes terecht kunnen.

Op de site in Beernem stonden oorspronkelijk een heringe-
richte vlasschuur en een kraamkliniek maar die voldeden niet 
meer aan de didactische en bouwtechnische vereisten. BURO 
II & ARCHI+I werkte daarom, na een Open Oproep van de 
Vlaamse bouwmeester in 2002, een masterplan uit voor de 
geleidelijke reconversie van de campus.

De trajectwerking binnen de instelling en de verschillende 
stappen van het re-integratieproces zijn vertaald in de struc-
tuur van het masterplan: de jongeren starten in een gesloten 
leefgroep, gaan na een heroriënteringsperiode over naar een 
halfopen afdeling en kunnen daarna begeleid zelfstandig 
wonen voor ze terug helemaal op eigen benen staan.

Langs een centrale binnenstraat, die het rechte pad symbo-
liseert, zijn een achttal gebouwen ingeplant die elk een stap 
vertegenwoordigen in het begeleidingstraject. Naarmate het 
regime minder streng wordt, evolueert ook de architectuur van 
een omheinde en sterk beveiligde omgeving naar een open 
parkzone met woonpaviljoenen die aansluit op de wijk.

Naast de ruimtelijke krachtlijnen, stelt het masterplan ook de 
passiefstandaard voorop voor de nieuwe delen en is een dubbel 
gebruik nagestreefd voor de sporthal. Die wordt ‘s avonds en in 
het weekend gebruikt door de Beernemse gemeenschap.

De eerste fases uit het totaalplan zijn ondertussen gerealiseerd. 
In 2007 werd op de site de eerste Vlaamse passiefschool opge-
leverd en ook de sporthal, die sinds 2010 in gebruik is, volgt 
dezelfde principes. De vlasschuur, die door zijn centrale plaats 
bepalend is voor de beeldvorming, werd in 2011 gerenoveerd 
en herbestemd tot ontmoetings- en consultatieruimte.
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Om de meer open en meer gesloten zones op de 
campus van elkaar te scheiden zijn zo weinig moge-
lijk echte omheiningen gebruikt. In de plaats kozen de 
ontwerpers voor een dikke hulsthaag als natuurlijke 
barrière langs de perceelsgrenzen. Achter het techni-
sche gebouw is een diepe waterbuffer voorzien. Dat 
dient als blusbekken voor de brandweer maar vormt 
meteen ook een zachte grens tussen de gesloten 
instelling en de buitenomgeving. Door de diepte ervan 
is het niet mogelijk om vanuit het bufferbekken op het 
dak van het technisch lokaal te klimmen.

Eens het masterplan voltooid is, zal een belangrijk 
deel van het terrein bestaan uit groenaanleg; daardoor 
kan het regenwater gemakkelijk infiltreren. Het hemel-
water dat op de daken valt, wordt hergebruikt voor de 
toiletspoeling en dienstkranen.

Een andere, slimme ingreep in de omgevingsaanleg 
is de leidingenkoker in de binnenstraat. Die maakt de 
verbinding tussen de verschillende paviljoenen en de 
technische centrale, en vergemakkelijkt de aanleg van 
nieuwe leidingen of bekabeling in de toekomst.

van links boven naar rechts onder: fasering van de werken

het ‘rechte pad’



De passieve school is het eerste gebouw dat gerealiseerd is 
op de campus. In het oorspronkelijke masterplan staat daar-
voor een compact volume getekend met een klassieke binnen-
gang, maar tijdens het ontwerpproces is aan die volumetrie 
heel wat veranderd: de oriëntatie is met 90° gedraaid (de lange 
gevels kijken uiteindelijk naar noord en zuid), de lokaaldiepte 
is verkleind voor een betere daglichttoetreding en de circulatie 
is buiten het volume gebracht met een gaanderij langs beide 
zijden van het gebouw. De school wordt hierdoor iets minder 
compact - het verbruik per vierkante meter verhoogt dus - maar 

er zijn gewoon veel minder vierkante meters te verwarmen. 
Per twee klassen is een sas gemaakt met glazen deuren: dat 
maakt toezicht mogelijk van het ene klaslokaal op het andere 
en houdt meteen ook de wind buiten.

Tegenover de bestaande vlasschuur is het gebouw in 2 volumes 
gesplitst; een buitentrap geeft er toegang tot de technische 
ruimte in de kelder en - via de passerellen - tot de klassen op 
de verdieping. Een loopbrug boven de binnenstraat verbindt de 
school met de schuur, waar een sanitair blok is voorzien.

architectuur

evolutie van de gebouwvolumetrie



gelijkvloers

•	 vier theorielokalen 
•	 een bureau en copy-hoek 
•	 een bespreekruimte 
•	 een praktijklokaal 
•	 een tuinatelier

verdieping

•	 praktijklokalen voor huishoudkunde 
zoals een kookklas en een strijkklas

•	 leslokaal voor personenverzorging
•	 een theorielokaal 
•	 twee computerklassen





constructie

Het betonskelet is opgebouwd uit prefab kolommen en balken. 
Daarop zijn kanaalplaten gelegd met een druklaag in situ. 
Kabels en kanalen zijn ondergebracht in een technisch plafond 
met roosterelementen; de massa van de betonvloeren blijft 
op die manier beschikbaar als thermische buffer. De keuze 
voor niet-dragende binnenmuren zorgt dat het gebouw flexibel 
indeelbaar blijft in de toekomst.

De gevels zijn opgebouwd uit een massieve houtstructuur met 
19 cm rotswolisolatie. Langs de binnenzijde zijn de elementen 
aan de structuur bevestigd en met een PE-folie luchtdicht 
gemaakt. Kabels en stopcontacten zijn in een leidingspouw 

voorzien, die ook met rotswol is geïsoleerd. Aan de buitenzijde 
is tussen het latwerk voor de afwerking nog eens 4 cm harde 
rotswol geplaatst. De totale  isolatiedikte komt daarmee op 27 
cm, met een U-waarde van 0,130 W/m²K.

De vloeren op volle grond en boven de kelder zijn met 15 cm 
polyurethaanplaten geïsoleerd tot een U-waarde van 0,146 W/
m²K. De vloeren in uitkraging zijn langs de onderzijde ingepakt 
met 28,5 cm rotswol met een U-waarde van 0,114 W/m²K.

Het platte dak heeft een U-waarde van 0,104 W/m²K en is met 
foamglas geïsoleerd met een dikte tussen 31 tot 39 cm.



Het massiefhouten schrijnwerk is thermisch verbeterd door 
middel van holtes met stilstaande lucht in het profiel; de 
Uf-waarde van de kaders bedraagt 0,93 W/m²K. De drievou-
dige beglazing levert een Ug-waarde op van 0,5 W/m²K en 
een g-waarde van 0,43. Ze is langs de binnen- en buitenkant 
ook nog ontdubbeld om te voldoen aan de projecteisen voor 
inbraak- en uitbraakveiligheid.

De ontwerpers slaagden erin een optimaal binnenklimaat te 
bereiken door de vele transparante delen te combineren met 
een automatisch regelbare zonwering. Langs de buitenkant 
van de gaanderijen zijn daarom houten lamellen voorzien. Met 
kleine spindelmotoren kan de helling van de lamellen automa-
tisch ingesteld worden naargelang de binnentemperatuur, de 
zonnestand en de instraling.





in detail





technische installaties
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De school heeft één centrale luchtgroep met een regeneratieve 
warmteterugwinning via statische warmtepakketten. Die voert 
de lucht aan doorheen een grondbuis van 40 m die op 3,5 tot 
4,5 m onder het maaiveld is aangelegd langs de perimeter van 
het gebouw. In de winter functioneert de grondbuis als vorstbe-
veiliging, tijdens de zomermaanden zorgt ze voor een passieve 
koeling van de ventilatielucht.

In de kelder is een condenserende gasketel (40 kW) opgesteld; 
die voedt de boiler voor sanitair warm water en is aangesloten 
op het verwarmingscircuit. De afgifte gebeurt per lokaal via een 
warmwaterbatterij op het pulsiekanaal. Via een kamerthermo-
staat kan met dit systeem een specifieke temperatuur worden 
ingesteld in elke ruimte, afhankelijk van de oriëntatie, de bezet-
ting en het type van activiteiten.



binnenkomst grondbuis met bypass (tussenseizoenen) | luchtgroep met geïsoleerde pulsie- en extractiekanalen



Voor de leskeuken is een aparte luchtgroep met warmteterugwinning voorzien.



Tijdens de zomermaanden zorgt de grondbuis voor enige 
verkoeling. Het ventilatiedebiet wordt overdag ook automatisch 
opgevoerd afhankelijk van de binnentemperatuur en de warm-
telast in het gebouw. Een efficiënte verlichting met aanwezig-
heidsdetectie en daglichtsturing moet die warmtelast zoveel 
mogelijk beperken. Ondertussen houden de lamellenwand en 
de uitkraging van de buitengalerij ook het teveel aan zonne-
warmte buiten.

Verdere koeling van het gebouw wordt in de zomer bekomen 
door een gekruiste nachtventilatie via de ramen. Die kunnen 
tussen 22u en 6u opengestuurd worden in functie van de binnen- 
en buitentemperatuur. Het valse plafond heeft een  perforatie-
graad van 70% om de massa van het gebouw gemakkelijk te 
kunnen afkoelen. Als wind en thermische trek niet voldoende 
debiet opleveren, kan de nachtventilatie geforceerd worden 
door het inschakelen van de pulsieventilator.





meetcampagne

Tijdens de winter van 2008 is in de passiefschool een eerste 
meetcampagne uitgevoerd.

De luchtkwaliteit blijkt uitermate goed: de CO2-concentratie blijft 
voortdurend onder de 800 ppm, wat overeenkomt met de beste 
luchtkwaliteitsklasse (IDA1). Wel stelt men vast dat de lucht-
groep en de kringen van de boiler en de naverwarmingsbat-
terijen elke dag werken van 4u30 tot 22u, ook in de weekends. 
Door ze enkel tijdens de aanwarmfase en de gebruikstijden in te 
schakelen, is sindsdien veel elektriciteit en brandstof gespaard.

In de onderste grafiek is de analyse van de luchtgroep te 
zien. Het temperatuursverschil tussen buitenlucht en verse 
lucht toont het effect van de grondbuis: op de koudste dagen 
levert ze een opwarming van 6 à 7°C. Midden februari daalt de 

temperatuur van de afgevoerde lucht plots met 8°C. Vanaf dit 
moment wordt dus meer warmte gerecupereerd. Dit is vermoe-
delijk toe te schrijven aan een interventie van de installateur. 
Wijzigingen aan de instelling van de regelaars moeten sinds-
dien worden bijgehouden in een logboek om hun effect beter te 
kunnen evalueren.

Een van de zuidgerichte lokalen op het gelijkvloers piekt tijdens 
de namiddag op 24 à 25°C. De luifel van de gaanderij is door 
de lage winterzon niet voldoende en het lokaal wordt ook niet 
beschaduwd door de nabije bebouwing.

Ook blijken enkele buitendeuren niet meer perfect te sluiten. 
Voor een goede luchtdichtheid moet het deurbeslag opnieuw 
worden afgesteld.
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