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De opdracht voor deze eerste passiefschool van de Vlaamse overheid werd aan evr-Architecten gegund na een Open 
Oproep procedure in 2007. Het is de eerste school uit een reeks van 24 passief pilootprojecten. 
Het project wil in de eerste plaats de geest van de plek vatten, en meeschrijven aan het verhaal van een scholencampus 
op een uitzonderlijke plek: een oude groene kasteeltuin in Etterbeek, deelgemeente van Brussel.  
Vanaf de schoolpoort word je onder een groen bladerdek naar de beschermende luifel van de school geleid. In de 
buitenruimte errond wordt identiteit en intimiteit gecreëerd, met o.a. een klein ‘amfitheater’ als  overgang naar de 
speelplaats van de lagere school. 
Het concept van het nieuwe gebouw zelf (dat 3 uitgeleefde “tijdelijke” paviljoenen moest vervangen) zet sterk in op 
eenvoud. De tien klaslokalen organiseren zich per twee in een L-vorm langs de polyvalente ruimte: zes op de begane 
vloer, de overige vier op de eerste verdieping. Het is een gang-loos gebouw: de gelijkvloerse circulatieruimte valt samen 
met de polyvalente zaal, die van de verdieping met haar balkon. Kleuters kunnen zich van hieruit identificeren met hun 
eigen klasdeur en -raam. Grote interne vensters zorgen voor doorkijk, maar functioneren tevens als vitrine voor het eigen 
talent.  
De school wil een plek zijn waar kinderen zich thuis voelen, en waar ze tegelijk ook geïnspireerd en aangemoedigd 
worden.  
Ze wil ook bewijzen dat ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit en compacte passiefbouw prima samen kunnen gaan.  
Door een goede compactheid, voldoende thermische massa, uitstekende isolatie en winddichtheid, balansventilatie met 
warmteterugwinning, een groendak als afwerking... is hier nog nauwelijks energie nodig voor verwarming in de winter of 
voor koeling in de zomer. 



Leerlingen, ouders, leerkrachten zullen aan den lijve kunnen ervaren welk binnenklimaat in dergelijk gebouw mogelijk is. 
Zo kunnen vooroordelen over het passiefhuisconcept - zoals het misverstand dat hier geen ramen mogen worden geopend 
- uit de weg geruimd worden.  
De school zelf vaart er ook financiëel wel bij, gezien hier jaarlijks beduidend minder werkingsmiddelen naar het betalen van 
energiefacturen zullen gaan. 
	  

	  

Breder dan het passiefverhaal wil het project ook bijdragen tot kennis en ervaring met vele duurzaamheidsaspecten die in 
het Instrument voor Duurzame Scholenbouw (ontwikkeld door Agion en GO! ism. evr-Architecten) aan bod komen:  

- mobiliteitsarme locatie, goed bereikbaar 
- inplanting met meerwaarde voor de site 
- respect voor en versterking van de groene omgeving 
- universele toegankelijkheid 
- minimaal energiegebruik 
- spaarzaam watergebruik 
- nadruk op openheid en communicatie 
- gebruik van gezonde bouw- en afwerkingsmaterialen 
- ........ 

 

Het project is ook laureaat “voorbeeldgebouw” energie en eco-constructie van het Brussels hoofdstedelijk gewest. 
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