
oppervlakte (m2) 1772

E-peil 45

energievraag 
verwarming (kWh/m2/jaar) 10.85

energievraag 
koeling (kWh/m2/jaar) 6.07

luchtdichtheid (n50) 0.50

compactheidsgraad 2.03

K-peil 14

Vrije Basisschool 
De Goede Basis 

Anzegem

school 
gegevens
W

 

naam school / VBA De Goede Basis afdeling: De Verrekijker

gemeente / Anzegem - Gijzelbrechtegem

onderwijsnet / Vrij Gesubsidieerd Onderwijs

onderwijstype / Basisonderwijs

bouwheer / Vzw Katholiek Onderwijs Sint Jan   

website / www.vba.be

bouwprogramma
W 

De nieuwbouw bestaat uit een hoofdgebouw met leslokalen 

over 2 verdiepingen en een onderdakse polyvalente ruimte 

en 2 gelijkvloerse voorgebouwen (bureau en leraarskamer en 

refter) die loodrecht op het hoofdgebouw staan. Een overdekte 

buitenruimte verbindt de 3 blokken. Rond het schoolgebouw is 

een fietsenbergplaats en speelplaats aangelegd.

ontwerp & uitvoering
W 

architect / Carlo Mas

studiebureaus / Willy Moens (Moens Engineering), Melanie 

Pijpaert (Melanie Pijpaert)

uitvoerders / B&R (ruwbouw), Foselle (vloeren), Vandewalle 

(ventilatie sanitair), Vanden Berghe (elektriciteit), Frankie 

Garrein (binnenschrijnwerk), Gebroeders Holvoet (bin-

nenmeubilair), Kone (lift), Bossuyt (keuken), Terras Johan 

(buitenaanleg), Dox (eerste uitrusting), Decoratie Scheerens 

(schilderwerken)
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▲

afdeling: De Verrekijker

▲

meer info?
W 

Koning Albert II-laan 15  1210 Brussel

T 02 221 05 11

info@agion.be  www.agion.be 

gebouwgegevens
W

  

pilootproject passiefscholen
W

 

Vlaanderen
is onderwijs & vorming 
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QQ De ”nieuwbouw passief” landelijke school afdeling ‘De 

Verrekijker’ omvat opvanglokaal, 3 kleuterklassen, 6 la-

gere klassen en 2 zorgklassen, de nodige administratie-

ve ruimtes (leraarslokaal - bureau directie) en een mooie 

refter met aangepaste keuken. Rondom de school is 

een open en overdekte speelplaats geïntegreerd. 

QQ Het is een markant gebouw met respect voor zijn 

omgeving. Zowel als gebouw, als naar zijn innovatieve 

bouwwijze laat het zich kennen in de omgeving. Een 

verrekijker op de toekomst.

QQ Het ontwerp zet in op een compacte vorm, bestaande uit 

innovatieve bouwmodules die een snelle realisatie op de 

werf en goede luchtdichtheidsresultaten mogelijk maken. 

Zo zijn de buitenmuren opgetrokken met een systeem 

van isolerende verloren bekisting die in situ opgevuld 

worden met beton en het dak bestaat uit prefab zelfdra-

gende dakisolatieplaten. De massa van de betonstruc-

tuur functioneert als thermische buffer. Het schrijnwerk 

is voorzien van profielen die beantwoorden aan de 

gewenste U-waarden van een passiefschool. Het totale 

gebouw krijgt een traditionele afwerking door gebruik 

van lokale materialen als metselwerk en dakpannen. 

QQ 4 luchtgroepen, uitgerust met een warmterecuperator 

aan hoogrendement en voorzien van een naverwar-

mingsbatterij, warmen de lokalen op voor inge-

bruikname. Een lucht/water warmtepomp, met een 

verwarmingswaterregime van 40/35°C voedt de verwar-

mingsbatterijen van alle groepen. In de zomer zorgen de 

ventilatiegroepen voor een (beperkte) nachtventilatie. 

QQ In een uithoekje van West-Vlaanderen werd tegenover 

de oude kloosterschool de nieuwe passiefschool ‘De 

Verrekijker’ gebouwd. De Verrekijker is een wijkaf- 

deling, die samen met de Centrumschool Vrije Basis-

school  ‘De Goede Basis’ vormt.

QQ Uit de overtuiging dat ook een kleine landelijke school 

een voorbeeldrol kan zijn binnen de nieuwe ideeën rond 

energiezuinig bouwen stelde de school zich kandidaat 

als één van de 25 voorbeeldscholen binnen het  

pilootproject. Enerzijds om de jaarlijkse energiefactuur 

te verminderen. Hoe lager immers deze uitgaven zijn 

hoe meer de school kan investeren in de leerlingen. 

Anderzijds kampte de school al geruime tijd met plaats-

gebrek en was het gebouw aan vervanging toe. 

QQ De Verrekijker informeert de ouders, het bestuur en 

AGION over de gegevens rond energieverbruik en 

duurzaamheid van de passiefschool . Zo draagt de Ver-

rekijker, net als de andere projecten, bij aan de studie 

en evaluatie van scholenbouw volgens de principes van 

de passiefhuisstandaard.        

QQ Compacte massiefbouw met 

supergeïsoleerde, luchtdichte bouwschil.

QQ Inzetten van innovatieve snelle prefab 

bouwsystemen en duurzame lokale materialen 

zoals metselwerk en dakpannen.

QQ Passieve koeling door mechanische 

nachtventilatie en betonnen wanden als 

thermische massa.

QQ Verwarming via mechanische balansventilatie 

met naverwarmingsbatterijen.

QQ Hoogrendementsarmaturen, bewegings – 

en aanwezigheidsdetectie beperken het 

energieverbruik voor de verlichting.

QQ Inzetten van hernieuwbare 

energie door warmtepomp, 

zonneboiler en fotovoltaïsche 

zonnepanelen.

QQ Gebruik van 

regenwater voor 

toiletten en 

urinoirs.
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QQ In de centrale berging bevindt zich een zonneboiler voor 

het warm water van de keuken en een regenwaterpomp 

voor de spoeling van de wc’s en urinoirs.

QQ De verlichting van de verschillende lokalen is gedeeltelijk 

automatisch dimbaar en voorzien van hoogrendements-

armaturen, zodat het geïnstalleerd vermogen in de 

meeste lokalen zeer klein is. In de klaslokalen zorgt een 

daglichtsturing in combinatie met een aanwezigheidsde-

tectie voor een maximale beperking van het energie-

verbruik voor verlichting. Bewegingsdetectoren in de 

circulatiezones, sanitaire lokalen en dergelijke schakelen 

de verlichting aan en uit.

QQ Op het dak van het hoofdgebouw staan fotovoltaïsche 

zonnepanelen en op het plat dak ligt een zonneboiler.

achtergrond school
W

  

in een notendop
W 

het
project
W
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