De goede balans tussen comfort en energieverbruik
in schoolgebouwen
Van harte welkom op maandag 20 maart 2017 - Stedelijk Lyceum Topsport Wilrijk

Benieuwd hoe u uw school kan bouwen of renoveren met aandacht voor een optimaal comfort en een laag
energieverbruik? Voor het ideale schoolgebouw gaat het om een samenspel van oplossingen waardoor een
gunstig energieverbruik bestaat in combinatie met een gezond en comfortabel binnenklimaat.
Op de site van Fort VI in Wilrijk staat de opvallende nieuwbouw van het Stedelijk Lyceum Topsport,
ontworpen door Compagnie-O architecten. Een ultramodern schoolcomplex en een indrukwekkende
sportinfrastructuur werden verenigd in een sterk architecturaal concept. De topsportcampus hecht veel
belang aan multifunctioneel gebruik en is sterk ingebed in de groene omgeving met respect voor het militair
erfgoed.
De school is gebouwd volgens de passiefhuisstandaard en zeer energiezuinig door onder meer regenwateren warmterecuperatie, nachtkoeling, driedubbele beglazing, intelligente verlichting en zonnepanelen. Met de
nieuwe topsportschool investeert Antwerpen verder in een duurzame scholeninfrastructuur.
In de zoektocht naar een (zeer) laag energieverbruik en om te voldoen aan de strenge energie-eisen,
worden er soms grote compromissen gesloten op het vlak van comfort en het binnenklimaat. Geert Bellens
van Bestbuildingconcept vertelt over de uitdagingen rond het creëren van een gezond binnenklimaat in
schoolgebouwen en licht toe wat de impact is van energiezuinig bouwen op comfort.

Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat in scholen
en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.
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De goede balans tussen comfort en energieverbruik in schoolgebouwen
Maandag 20 maart, 2017 - Stedelijk Lyceum Topsport Wilrijk
Van harte welkom!
Deelname is gratis, maar
het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf u dus snel in!
Doelgroep
Schoolbesturen, facilitair
managers, architecten, adviesen studiebureaus, aannemers,
steden en gemeenten
Locatie
Stedelijk Lyceum Topsport
Edegemsesteenweg 100
2610 Wilrijk
Route & parkeren
Vanaf de Edegemsesteenweg
de site van Fort VI oprijden. De
topsportschool ligt aan het einde
van de verharde weg. Parkeren
kan aan de ingang van Fort VI of
op het domein.
Let op! Er geldt een strikt
parkeerverbod langs de
toegangsweg binnen het fort
voor eventuele interventies van
noodddiensten. Er wordt streng
toegezien op foutparkeerders.

PROGRAMMA
13u30

Ontvangst met koffie en zoet
Rondleiding in kleine groepjes

14u30

Welkom door Anneleen Vandenberk, Centrum voor Gezonde Scholen
Over Stedelijk Lyceum Topsport: Heidi Van Rooy, Directeur
Stedelijk Onderwijs en doelstellingen 2020: Annemie Tormans, Energiecel

14u50

Duurzame topsportschool als specifieke ontwerpopgave
Joke Vermeulen - Francis Catteeuw, Compagnie-O architecten

15u25

De juiste balans tussen goed comfort en laag energieverbruik
Geert Bellens, Bestbuildingconcept

16u00

Afsluitende netwerkborrel

Klik hier om in te schrijven

Meer informatie op www.gezondescholen.eu

