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Het ontwerp is een open campus met een centraal dorpsplein. De 
eerstegraadsschool is gelegen tussen de Ieperstraat en de Lierseweg 
in Herentals. Ze brengt de leerlingen van de eerste graad en de centrale 
diensten van kOsh er in onder. De school telt 1000 leerlingen.

De school streeft naar geborgenheid op een modern ogende campus, 
met licht en lucht, een open karakter, een goede mobiliteit en een 
vernieuwende en energiezuinige school. 

Opdrachtgever Scholen van Morgen DBFM nv

Locatie Herentals

Betreft Nieuwbouw campus eerste graad

Programma School voor 1000 leerlingen eerste graad

Voorlopige oplevering 29 november 2016

BVO 9.910 m2

Bouwkosten 17.120.000 EURO (excl. BTW)

Raming voor de werken 16.062.202 EURO (excl. BTW)

Energieprestatiewaarde K31, E=peil 54 (toepassing warmte-koude-opslag)

Algemeen Aannemer MBG

Stabiliteit Bureau Van Ransbeeck

Technieken van Zanten Raadgevende Ingenieurs (ZRI)

KOSH HERENTALS (Katholiek Onderwijs Stad Herentals)
Schoolontwerp voor een campus eerste graad
— ‘een campus waar leerlingen zich thuis voelen’
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Context

De gronden van de campus zijn rondom palend aan achtertuinen 
en is omgeven door woonhuizen. De school is geïntegreerd in 
een woonomgeving zonder dat de school hierin domineert. In 
overeenstemming met de richtlijnen van de Vlaamse bouwmeester 
en met de inrichtende macht van de school en c/o AG RE COPiD 
NV is het gebouw voldoende geleend om maximaal in te passen in 
de schaal van de naburige bebouwing. Het opzet van het ontwerp 
is een open campus met een dorpsplein als centraal hart van de 
school. 

Inplanting speelplaatsen: centrale ligging, verweven tussen gebouw, gedeeltelijk  
overdekt, minimale hinder voor de omwonenden
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Concept

De school is een creatie van een leefwereld voor jongeren van 12, 
13 en 14 jaar, een open structuur die toch controleerbaar blijft. Een 
nog wat speelse omgeving waarin de overgang van een basisschool 
naar een secundaire school op een naadloze manier kan gebeuren.

Openheid en transparantie loopt als een rode draad doorheen 
de campus. Dit ook in de brede gangen die in de wintermaanden 
als leefruimte kunnen functioneren. Er is dus gezocht naar een 
architectuur met een eigentijdse uitstraling die past binnen de 
omgeving. Daarnaast is een krachtige volumewerking nagestreefd 
die de hoogte van het ontwerp reduceert tot twee bouwlagen. De 
twee vleugels worden met elkaar verbonden door twee ‘bruggen’, 
waarvan één overdekt is. 
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De refter ligt centraal binnen de campus en kan ook als polyvalente 
ruimte worden gebruikt. Er werd veel aandacht besteed aan de 
verblijfskwaliteit voor de leerlingen. Door de aanwezigheid van de 
twee ‘bruggen’ werden er overdekte speelplaatsen gecreëerd en 
ontstaan er verschillende buitenruimten met elk een eigen karakter. 

Het interieur is open en speels gehouden met bijzondere aandacht 
voor transparantie doorheen het gebouw. Zo worden er veel 
mogelijkheden gecreëerd voor contact tussen leerlingen van alle 
richtingen. Door binnenin te werken met veel glas en ruime gangen 
zorgt kOsh voor een visuele interactie.

Op de verdieping werden een aantal open leerpleinen voorzien. De 
gangen worden onderbroken door groepen lockers waarbij elke 
leerling over zijn eigen locker kan beschikken in de nabijheid van het 
klaslokaal.

Concept

verdieping
met tekenlokalen
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De nieuwe kOsh Campus in Herentals is een schoolvoorbeeld van 
een duurzame en milieuvriendelijke campus: 
- warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO)
- energie-efficiëntie (vrije) koeling
- CO2 gestuurde ventilatie
- LED-verlichting
- automatische zonwering 
- gebouwschil met een hoge thermische isolatie. 

niveau 0

niveau 1
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Het energieconcept van de kOsh campus is te duiden als 
eigentijds en modern. Het gebouw is niet alleen voorzien van een 
hoogwaardige thermische schil, maar ook van energiezuinige LED-
verlichting, automatische zonwering en CO2-gestuurde ventilatie 
met warmteterugwinning. Hiernaast is het schoolgebouw voorzien 
van een installatie voor warmte- en koudeopslag in de bodem 
(WKO). Hierdoor is er niet alleen duurzaam opgewekte warmte voor 
het gebouw beschikbaar, maar ook duurzame en energie-efficiënte 
koeling (zogenaamde vrije koeling). Voor Vlaanderen is dit echter 
uniek, de campus van kOsh is de eerste secundaire school die is 
voorzien van een WKO-installatie.

Architectuur
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Wat het watergebruik betreft, is het schoolgebouw zeer duurzaam 
te noemen.  Zo is de school voorzien van meerdere ondergrondse 
hemelwatertanks met een capaciteit van totaal 240.000 liter. Dit 
regenwater wordt na filtering en opslag gebruikt voor toiletspoeling 
en voor wasmachines. Hiernaast zijn er op het buitenterrein ook nog 
infiltratievoorzieningen en aanzienlijke ondergrondse buffertanks 
opgenomen die regenwater vertraagd afvoeren. Doel van deze 
voorzieningen is om de piekbelasting op het gemeentelijk riool 
te beperken. Ook op het gebied van energieprestatie heeft de 
nieuwbouwcampus een K-peil behaald van 31 en een E-peil van 54.  

Aan de materialen werden volgende eisen gesteld:
- eerlijk, puur en minder belastend voor het milieu (niet alleen bij 
productie maar ook bij sloop en hergebruik)
- duurzaam in de tijd: weinig onderhoud en een lange levensduur
- moeten voldoen aan de eisen van brand en akoestiek.

De opzet van de architectuur is eenvoud en duurzaamheid 
waarbij een zo duidelijk mogelijk beeld kan worden gevormd 
van de functionaliteit van het gebouw door de aanwending van 
verschillende materialen. De nieuwe scholencampus wordt met 
een afsluiting en een groene buffer van de omringende huizen 
gescheiden. Aan de kant van de Lierseweg komt er een kiss & ride-
zone.  

All rights reserved. No part of this presentation may be reproduced, stored in a retrieval system, or 
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without the written permission of CONIX RDBM Architects. © CONIX RDBM Architects, 2017

Video —
Transparantie en geborgenheid
Eerstegraadscampus kOsh

http://conixrdbm.com/video-kosh-in-herentals/?lang=nl


