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naam school / CVO De Verdieping
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Het project omvat een school voor volwassenenonderwijs met

meer info?

een brede waaier aan specifieke lokalen: modeklassen, klassen
voor tuinontwerp, fotostudio’s, 3 uitgeruste kookklassen, een
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elektrisch labo, een aantal taal-en computerklassen en een
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in een notendop

voor een beperking van de wandopbouw en het aantal

het
project

achtergrond school
W
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In 2010 startte het gemeentebestuur van HeusdenZolder met de uittekening van haar plannen voor de
restauratie en de herbestemming van het voormalige

koudebruggen. De gevelbekleding is in cortenstaal, een

W

materiaal met een industrieel karakter dat volledig tot zijn
recht komt op de oude mijnsite.
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Masterplan met herbestemming van

de hand van een op maat gemaakt systeem. Elk klaslo-

onroerend erfgoed, en sterke synergie tussen

kaal beschikt over een kleine warmtepomp, gekoppeld

oud en nieuw.
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en supergeïsoleerde bouwschil. Combibouw,

ling is om een maatschappelijk en economisch nuttige

betonnen skeletstructuur en houten

pand met 3 hoofdfuncties waarvan de passiefschool

invulwanden.
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voor het CVO Heusden-Zolder er één is.

Het gegeven van een bestaand, beschermd monument
op een voormalig mijnterrein in een industriële omge-
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Decentrale mechanische ventilatie met

ving vormde de belangrijkste krijtlijn voor de passieve

warmtewiel en Variabele Volume box (VAV-

Het CVO is een representatieve school voor volwas-

nieuwbouw die naadloos aansluit op het bestaande

box) gekoppeld aan CO2-meting.

senenonderwijs in Vlaanderen. Met de passiefschool

ophaalmachinegebouw. Er werd in het ontwerp gezocht

bouwt het CVO mee aan de algemene visie op

naar een symbiose van oud en nieuw. Het gebouw is

duurzaamheid die leeft binnen de gemeente en zorgt

gericht op de toekomst zonder het mijnverleden uit het

voor een permanente dynamiek in het ophaalmachine-

oog te verliezen. Het project kwam tot stand dankzij

gebouw. De gemeente kan hierbij gebruik maken van

een continue wisselwerking tussen de ontwerpers en

de expertise van Cedubo (Centrum Duurzaam Bouwen)

de school. Gespecialiseerde studiebureaus beantwoord-

aan een centraal waternet dat aangestuurd wordt door

dat op het terrein van de mijnsite gevestigd is.

den uitdagende vraagstukken naar akoestiek, energie,

een centrale warmtepomp bovendaks. Dit zorgt voor

licht,... Dit resulteerde in een optimaal bruikbaar

koeling in het ene lokaal en verwarming in het andere.

gebouw volgens de noden van de school.

Zo wisselen de verschillende ruimtes energie uit zonder

Het gebouw kreeg de nieuwe naam ‘De Verdieping’.
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Zeer compact ontwerp, doordachte inplanting

ophaalmachinegebouw op het mijnterrein. De bedoeruimte te creëren. Het gebouw is een multifunctioneel
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Een kwalitatief geïntegreerd ontwerpproces.

Het verwarmen en koelen van het gebouw gebeurt aan

koeling/verwarming van ventilatielucht
waterwarmtepomp , een warmtenet
en temperatuursensoren per
ruimte. Freecooling in het
tussenseizoen.

dat er verlies is van energie, wat uiteraard zorgt voor een
QQ

Actieve koeling en verwarming door
met per ruimte een omkeerbare

Voor het CVO staat de ‘Verdieping’ voor kennis ontwikkelen, levenslang leren, jezelf vormen en verdiepen.
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De nieuwbouw bevindt zich aan de noordzijde van het

beperking van het energieverbruik. Het overschot van de

bestaande gebouw en staat zo letterlijk in de schaduw

warmtepomp van de nieuwbouw warmt via vloerverwar-

van de imposante compressorenzaal. Deze noordgerich-

ming het bestaand gebouw op. Samen met het plaatsen

te positionering vermijdt ook ongewenste zonnewinsten.

van zonnepanelen zorgt dit ervoor dat het passief ge-

Het bijna continue gebruik, een hoge bezetting en de

bouw een BEN (bijna energie neutraal) gebouw wordt.
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Centrale reversibele
lucht-water
warmtepomp,
zonnepanelen.

specifieke lokalen zorgen voor veel interne warmtewinsten die ‘de Verdieping’ benut voor de warmtevraag;
extra zonnewinsten waren hier dan ook niet wenselijk.
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Een gebouwbeheersysteem zal continu alle data opmeten zodat er na een bepaalde periode een evaluatie van
het geheel kan plaatsvinden.
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Houtskeletwanden (30 cm gevuld met minerale wol), die
de dragende betonstructuur volledig inpakken, zorgen
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