
oppervlakte (m2) 1441

E-peil 53

energievraag 
verwarming (kWh/m2/jaar) 13.22

energievraag 
koeling (kWh/m2/jaar) 0.97

luchtdichtheid (n50) 0,50

compactheidsgraad 1.71

K-peil 17

College  
Zwevegem
Zwevegem

school 
gegevens
W

 

naam school / College Zwevegem

gemeente / Zwevegem

onderwijsnet / Vrij Gesubsidieerd Onderwijs

onderwijstype / Secundair onderwijs

bouwheer / RHIZO Katholieke Scholengroep

website / www.rhizo.be

bouwprogramma
W 

De campus breidt uit met een nieuwbouwvleugel vlakbij de 

ingang van de school. Naast bijkomende klaslokalen en 

administratieve ruimtes, heeft het nieuwe passiefgebouw ook 

lokalen voor natuurwetenschappen en chemie-labolokalen met 

zuurkast en chemische opslagplaats.

ontwerp & uitvoering
W 

architect / Johan Arnout

studiebureaus / Studieburo Paul, Vandenberghe, All 

Dimensions 

uitvoerders / Bekaert Building Company nv (ruwbouw), De 

Lannoy bvba (elektrische installatie), Vandewalle nv (ventilatie 

- verwarming), Coopman liften nv (lift), Potteau Labo nv 

(eerste uitrusting)
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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 Jarenlang plaatstekort, nodige aanpassingen door 

nieuwe leerplannen, de centralisatie van de personeels- 

en directieruimtes en de verbetering van de functionali-

teit van de bestaande gebouwen, waren de belangrijkste 

redenen voor de bouw van een nieuwe ‘groene’ vleugel.

QQ Het gebouw is gedeeltelijk ingesloten tussen andere 

gebouwen en opgetrokken uit een beton skeletstructuur, 

grotendeels ingevuld met massieve wanden in zichtbeton 

en draagvloeren in betonwelfsels. Dit leent zich uitste-

kend voor passief-en scholenbouw. De betonstructuur 

is vandalismebestendig en ook kostenefficiënt omdat 

er voor de luchtdichtheid geen extra pleisterlaag nodig 

is. Beton heeft een grote thermische massa, wat voor 

een optimale werking van de nachtventilatie zorgt. De 

vloerplaten en de structuur in zichtbeton bufferen de 

warmte (overdag) of koelte (’s nachts) en zorgen zo voor 

een aangename binnentemperatuur. Binnen het gebouw 

is gekozen voor lichte binnenwanden om toekomstige 

aanpassingen makkelijker toe te laten.

QQ Er is een mechanische balansventilatie voorzien met 

frequentiegestuurde CO2-sturing op basis van een 

gemiddelde CO2-meting over de verschillende lokalen. 

Wanneer nodig, kan de ingeblazen lucht per lokaal nog 

extra verwarmd worden. Dit gebeurt met individuele 

naverwarmingsbatterijen per lokaal. Twee luchtgroe-

pen creëren de mogelijkheid om de klaslokalen en het 

administratieve deel, bij bijvoorbeeld het gebruik na de 

schooluren, apart te verwarmen.

QQ Gedimensioneerde daglichtopeningen voorzien van cen-

traal gestuurde zonnelamellen in functie van de oriëntatie QQ RHIZO College Zwevegem is een school met een 

eerste graad en een tweede graad ASO, TSO en BSO 

met studierichtingen uit personenzorg en nijverheids-

technische richtingen.

QQ Vanuit haar pedagogische visie wil de school de leer-

lingen bewust maken van het energie- en milieubeleid. 

Zo investeerde de school al in het opwaarderen van 

de gebouwschil van het bestaande gebouw en het 

voorzien van hoogrendementsketels en zonnepanelen. 

Daarnaast houden ze een energieboekhouding bij.

QQ Tijdens de lessen maken de leerlingen kennis met de 

technische kant, leren de opportuniteiten van deze 

keuzes kennen en worden betrokken in de opvolging 

van het energieverbruik.

QQ Door de realisatie van een passiefschool wil het 

schoolbestuur naast zijn leerlingen ook een breder 

publiek kennis laten maken met de principes van de 

passiefhuisstandaard. Het nieuwe schoolgebouw is een 

leerobject voor de leerlingen. Ouders, leerkrachten en 

andere gebruikers kunnen zelf ervaren welk binnen- 

klimaat in een passiefschool mogelijk is.

QQ Compacte massiefbouw; betonskeletstructuur, 

invulwanden en welfsels in zichtbeton.

QQ Verwarming via ventilatiesysteem en 

luchtverwarmingsbatterijen. Centrale 

frequentiegestuurde CO2-sturing. Gebruik van 

twee luchtgroepen bevordert gebruik door 

derden.

QQ Zomercomfort door gestuurde zonnelamellen, 

warmtewisselaar met by-pass en mechanische 

nachtventilatie.

QQ Elke klas beschikt over mechanische 

balansventilatie, manueel opengaande 

ramen en energiezuinige lichtbronnen 

met daglichtsensor.

QQ Schoolgebouw als leerobject: 

alle facetten van passiefbouw, 

energiebesparing en 

duurzame maatregelen 

komen aan bod in 

de verschillende 

vakgebieden en 

studierichtingen.
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zorgen voor de optimalisatie van passieve warmtewin-

sten. Voor het zomercomfort maakt men gebruik van 

een warmtewisselaar met by-pass en mechanische 

nachtventilatie.

QQ Het project zet in op een totaalpakket van duurzame 

maatregelen. De school heeft een (sedum)groendak. 

Daarnaast gebruiken ze energiezuinige lichtbronnen 

met een daglichtsensor per ruimte. Ook de keuze voor 

een uitgebreide monitoring is hierbij belangrijk. Door de 

koppeling van het energieverbruik aan een elektronisch 

gebouwbeheersysteem kunnen de specifieke verbruiken 

voor verwarming, verlichting, wetenschapslokalen, admi-

nistratie,… van op afstand opgevolgd worden.

achtergrond school
W

  

in een notendop
W 

het
project
W
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