Nieuwbouw onderwijscampus met vijf scholen

SVM Campus Beringen
Interbuild heeft samen met zusterbedrijf BAM Contractors de bouw gerealiseerd van Campus Beringen (Campus Bogaersveld), het grootste
Vlaamse Scholenbouwproject.
Deze nieuwe onderwijscampus met vijf scholen is goed voor 27.000 m² nieuwbouw, op een terrein van meer dan 6,5 ha waarvan ongeveer
40.000 m² nieuw aangelegde buitenomgeving.
Om het geheel een indruk van eenheid te geven, werden overal dezelfde materialen gebruikt en alle lokalen hebben dezelfde architectuur.
Maar binnen deze eenvormigheid is de verscheidenheid immens. De nieuwe gebouwen werden erg flexibel ingedeeld, en tellen samen 450
lokalen, van 2 m² tot 2.404 m² grootte.
Daaronder zijn er hypermoderne leslokalen, studieruimtes, een open leercentrum, een nieuwe competitiesporthal, polyvalente zalen, maar
evengoed leskeukens, salons voor haarzorg en schoonheidszorg, wetenschapslabo’s, werkplaatsen voor industriële toepassingen, een
ruimte voor fietsherstelling, burelen, enz. Het geheel wordt doorkruist door een performant netwerk met zo’n 1600 internetaansluitingen
en 300 access points voor draadloos internet.
Campus Beringen werd volledig ontworpen in functie van voetgangers en fietsers.
Ook duurzaamheid krijgt bijzondere aandacht. Alle moderne technieken rond daglichtsturing, af- en aanwezigheidsdetectie,
warmterecuperatie via ventilatiesystemen, CO2-meting enz. werden toegepast. Daarnaast is de infrastructuur klaar voor
massale toepassing van zonne-energie.
De campus werd in het schooljaar 2016-2017 in gebruik genomen door 2000 leerlingen en meer dan 250 leerkrachten in 30
afstudeerrichtingen.

Deze school werd gebouwd in opdracht van de Vlaamse Regering in het kader van een PPS project, zijnde een samenwerking tussen de
publieke partner School Invest (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) en de private
partner (AG Real Estate en BNP Paribas Fortis). Samen vormen de publieke en private partner de vennootschap DBFM Scholen van Morgen
nv, die instaat voor de uitvoering van het programma.

Type:

Nieuwbouw onderwijscampus met vijf scholen

Ligging:

Bogaersveld - 3580 Beringen

Bouwheer:

AG Real Estate COPiD nv

Opdrachtgever:

DBFM Scholen van Morgen nv

Architect:

osar architects nv

Studiebureau Stabiliteit:

Util Struktuurstudies cvba

Studiebureau Technieken:

Studieburo De Klerck Engineering nv

Studiebureau Akoestiek:

Daidalos Peutz bvba

Controlebureau:

Seco cv

Veiligheidscoördinatie:

Evolta nv

E-peil:

E 57

K-peil:

K 25

Oppervlakte bovengronds:

27.000 m²

Oppervlakte ondergronds:

250 m²

Buitenaanleg:

42.000 m²

Aanvang der werken:

oktober 2014

Einde der werken:

november 2016

