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0. INLEIDING
Als ontwerpbureau is het steeds een uitdaging om gebouwen te ontwerpen die een maatschappelijk relevante functie 
huisvesten. De totstandkoming van een dergelijk project heeft als doel een bepaalde belangengroep te dienen door een 
gebouw vorm te geven op maat en naar wens van zijn gebruikers. 
Wanneer de gebruikers hoofdzakelijk kinderen en jongeren zijn, dient het gebouw zich in de eerste plaats dienend op te 
stellen. Het wordt een plaats voor een optimale ontplooiing van haar bezoekers. In een schoolgebouw moeten kinderen 
en jongeren onbevangen kunnen leren en spelen en zich niet gehinderd voelen in hun bewegingsvrijheid. 
Dit is eveneens het doel voor de schooluitbreiding van het KA en BS De Schakel te Hoboken.
In relatie tot de bestaande gebouwen, dient in eerste instantie een nieuw gebouw voor de BS De Schakel voorzien te 
worden. Een nieuwe inkom voor de BS dient gemarkeerd te worden. De uitbreiding zal ontworpen worden binnen een 
ruimere context van een steeds groeiend aantal leerlingen.
Het gebouw dient fl exibel, op maat van het kind, functioneel naar het begeleidend personeel, maar bovendien ook 
aaibaar te zijn. Daar bestaande schoolgebouwen vaak de nodige strengheid en dicsiplinaire principes uitstralen, dient 
een hedendaagse nieuwbouw voor Basisschool de Schakel, een zachte uitstraling te hebben. 
Interactie tussen verschillende functies, de uitwerking van de klassen, de nodige aandacht voor kwalitatieve 
gemeenschappelijke functies, maken het mogelijk om een schoolgebouw architecturaal en conceptueel te 
onderscheiden.
Ondanks de nieuwe programmatorische behoeften en veranderende onderwijsvormen en noden, zal gezocht worden 
naar een architecturale symbiose met de royaal gedimensioneerde stijlvolle na-oorlogse bestaande gebouwen.
De nieuwbouw dient een glimlach op te wekken, knipogend naar het bestaande schoolgebouw.

Op basis van de voor handen zijnde gegevens hebben wij getracht een ‘juist’ ontwerp te maken in zijn
contextuele verschijningsvorm,
fl exibiliteit,
materialiteit,
zijn technische en structurele integriteit.

 inleiding / doel II    
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1. MACRO-MICRO CONTEXT 
1.1  macro

Hoboken is een van de 9 districten van Antwerpen en telt ongeveer 34.542 inwoners (31/12/2006), wat overeenstemd 
met +/-  3237 inw./km². In vergelijking met de andere districten is dit een dicht bewoond gebied, met een hoog aantal 
allochtone inwoners.

De natuurlijke grenzen van Hoboken, vier waterlopen, vormen tot op de dag van vandaag de grens.
 De grens in het noorden tussen Hoboken en Antwerpen wordt gevormd door de Halve Beek.
 In het oosten wordt de grens met Wilrijk door de Hollebeek gevormd.
 In het zuiden loopt de Winterbeek die de grens met Hemiksem vormt.
 De Schelde in het westen is de grens met Kruibeke.

1.2  meso

Administratief wordt Hoboken ingedeeld in de volgende wijken:
   1. Hoboken Noord  (industrie + stedelijk wonen)
   2. Hoboken Centrum  (stedelijk wonen)
   3. Hoboken Zuid-Oost  (groen wonen) 
   4. Hoboken West  (KMO)
Ten noorden sluit hoboken aan op de schelde thv de 
   5. Hobokense polder 
De schooluitbreiding dient te gebeuren in BS en KA thv Campus Noord, gelegen in de wijk Hoboken Noord.  Deze 
campus wordtgefl ankeerd door de wijk Het Kiel. Opvallend is het grote aantal sociale woningen in deze buurt. Woonhaven 
Antwerpen CVBA neemt een groot deel van de sociale huisvesting voor haar rekening. De blokken van Braem, ‘t Kielpark, 
de blokken aan de Sint-Bernardsesteenweg, Jan Davidlei en Jan De Voslei. Mede door deze blokken heeft het Kiel een 
hoge bevolkingsdichtheid.
De overwegende sociale klasse en de relatieve concentratie van allochtone bewoners, maakt dat het KA en de BS 
met een bijzonder hoge culturele diversiteit dienen om te gaan. 42 nationaliteiten, waarvan 95% wordt ingenomen door 
leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst. 

1.3  micro

Basisschool De Schakel en KA Hoboken Campus Noord zijn gelegen in de wijk Hoboken Noord. Langs de Noordzijde 
wordt het schooldomein begrensd door een industriezone die strekt tot aan de Hobokense Polder. De aanleg van de 
Krugerbrug maakt het mogelijk dat het industrieel bestemmings- en doorgaand verkeer voor dit gebied en de KMO-wijk 
Hoboken West worden afgeleid rondom de woongebieden.
Aan de Noord-Oost zijde (Hendriklei) grenst het schoolterrein aan de sociale woonwijk Het Kiel. Hier bevindt zich de 
hoofdinkom van de Secundaire School KA Hoboken.
Aan de Zuid-West zijde grens het terrein aan de Weerstandslaan. Hier dient de nieuwe hoofdinkom van de Basisschool 
De Schakel ingeplant te worden.
Het schooldomein bestaat hoofdzakelijk uit 2 delen. 
Het voorste deel gelegen aan de Hendriklei is bebouwd: de school omarmd op pragmatische wijze de speelplaatsen. Op 
de Hoek tussen de hendriklei en de Weerstandlaan is een groen park ingepland. Op deze wijze geeft de school enige 
ruimtelijk kwaliteit terug aan de nabije omgeving.
Het achterste deel, gelegen langs de weerstandlaan, is een open, groene speelweide. Deze ruimte is de groene troef 
van de school en kan dienst doen als broodnodige speelruimte, educatieve buitenruimte en bevordert de psychologische 
decompressie voor de leerlingen van de basisschool en de secundaire school.

Het is de wens van de schooldirectie om, indien een alternatief voor handen is, deze groene zones te vrijwaren. Het 
uitgangspunt van onze zoektocht is bijgevolg ook het zoeken naar een uitbreiding van de bestaande gebouwen, 
zonder deze open ruimte in beslag te nemen, zonder de bezonning van de bestaande speelzones te schaden.
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2. BESTAANDE SCHOOLGEBOUW
Het bestaande schoolgebouw is erg lineair opgebouwd en strekt zich uit langsheen de randen van het voorste deel van 
het schooldomein. Het bestaat hoofdzakelijk uit een enkele beuk (een gang, waarlangs langs één zijde klassen of lokalen 
gelegen zijn). De gangen zijn hoofdzakelijk gelegen langs de buitenzijde, langs de perceelsgrens, van het terrein. Deze 
bouwwijze heeft geleid tot een pragmatisch en functioneel gebouw, dat weliswaar fl exibel en leesbaar is, maar tegelijkertijd 
weinig compact, moeilijk uitbreidbaar en erg uitgestrekt is.
Deze uitgestrektheid maakt het echter mogelijk om de centrale speelplaats nagenoeg volledig te omarmen met de 
bestaande school. Aan de Noord-oostzijde opent de bebouwing zich en staat de centrale speelplaats in verbinding met 
een groene parkruimte.
Het bestaande gebouw draagt niet alleen owv voorgaande volumetrische en organisatorische lay-out, de kenmerken van 
de na-oorlogse architectuur, maar ook owv van zijn zakelijke en statige architectuurstijl.
De hoeken van de gebouwen en de sporthal rijzen eerder vertikaal op, terwijl de rest van de school een sterke en 
rustgevende horizontaliteit in zich draagt. Door de lichte gevelsteen, de lichte natuurstenen en betonnen gevelelementen, 
percipieert men de school als een open, rustgevend gebouw. Echter de interactie met het maaiveld is beperkt. Het gebouw 
staat, behalve één overdekte zone thv het KA, sterk verankerd op het maaiveld. Daar waar hiervan wordt afgeweken, 
ontstaat een wenselijke dialoog en wisselwerking tussen speelplaats, klas, gang...
Gezien het stijgend aantal leerlingen is de school genoodzaakt geweest om tijdelijke lokalen in containers te voorzien. Deze 
zijn op een ad-hoc manier ingeplant tussen de speelweide en de bestaande schoolgebouwen. Deze containers worden 
zowel gebruikt voor de kleuters, de lagere school en de secundaire school. Rekeninghoudend met de bevolkingsprognose, 
voorspelt men dat sneller dan verwacht een optimaal beheersbaar leerlingenaantal van 900 leerlingen ( 500 ll basisschool 
/ 400 ll secundaire school ) zal bereikt worden.
De toegang van de secundaire school gebeurt langs de Hendriklei. 
De toegang van de basisschool  gebeurt via de Weerstandlaan.
De leerlingen worden bij slecht weer opgevangen in de sporthal en worden na schooltijd eveneens daar opgehaald. 

Een masterplan van de groeiende campus zal mee de huidige uitbreiding vorm geven.
De toegang van de BS dient na de uitbreiding duidelijk gemarkeerd te worden.
Een nieuwe polyvalente ruimte zal de ontvangst- en nabewakingsfunctie ondermeer opnemen.

beschrijving van bestaande schoolgebouw II    

zicht op refter basisschool    FOTO 02

zicht naar sporthal en kleuterschool vanop speelweide    FOTO 05

zicht op hoofdinkom KA    FOTO 01

zicht op speelplaats LS en sporthal    FOTO 06zicht naar hoek kleuterschool Noordwest    FOTO 04

zicht naar speelplaats Secundaire school    FOTO 03



OO 1727 D

p 6Open Oproep - BS De Schakel en KA Hoboken

02

03
12

10

11

07

09

08
06

05

04

01

WEERSTANDLAAN

HENDRIKLEI

inplantingsplan bestaande schoolgebouw 1/1000 II    
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3. BESTAANDE PROGRAMMATORISCHE INVULLING
Op basis van de beschikbare plannen, wordt hieronder een beknopte en grafi sche voorstelling weergegeven van de huidige 
programmatorische invulling en het huidig gebruik van de school. Naast het gebouw werden reeds 11 tijdelijke containers 
geplaatst dewelke zowel als leslokaal, berging of werkplaats gebruikt worden, zowel door de kleuterschool, de lagere 
school, als de secundaire school. De besprekingen en inconvergenties tussen indelingsplannen en evacuatieplannen 
leren dat de bestaande gebouwen op een fl exibele manier worden ingevuld in aanpassing op de steeds wisselende 
noden.
De opgetekende indeling is als een benadering te zien en zal als basis dienen voor de groei- en uitbreidingshypothesen 
die deel uitmaken van het masterplan en de toekomstvisie.

3.1  gelijkvloers

3.2  verdieping +1

3.3 verdieping +2

zicht op sporthal - ontvangstruimte - nabewaking    FOTO 08

typegang schoolgebouw    FOTO 11

zicht op kleuterklas    FOTO 07

zicht op refter kleuters    FOTO 12zicht trappenpartij secundaire school    FOTO 10

zicht gang kleuterschool  FOTO 09
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4. RANDVOORWAARDEN BESTAANDE GEBOUWEN
4.1 groenzones: park - speelweide

De school strekt zich lineair uit en omarmt de centrale speelplaats van de basisschool en de secundaire school. Aan 
de zijde van de Weerstandlaan is eveneens een speelplaats voorzien. Buiten deze bebouwde en verharde zones, 
vervolledigen twee groene ruimtes het terrein. Aan de Zuid-westzijde ligt een open groene speelweide. Aan de Noord-
oostzijde, op de hoek van de Hendriklei en de Weerstandlaan bevindt zich een park. Deze ruimtes zijn de groene troef van 
de school en kunnen dienst doen als broodnodige speelruimte, educatieve buitenruimte en bevorderen de psychologische 
decompressie voor de leerlingen van de basisschool en de secundaire school.
 Het ontwerp van de nieuwbouw zal deze groene ruimtes vrijwaren.

4.2 speelplaatsen: kleuter - LS - KA

De centrale speelplaats wordt gedeeltelijk gebruikt door de secundiare school (zone 01). Het andere deel (zone 03) 
wordt bij goed weer gebruikt door de lagere school, dan spelen de kleuters op de speelweide (zone 04). Bij slecht weer 
spelen de kleuters op de centrale speelplaats (zone 03). Dan spelen de leerlingen van de lagere school op de speelplaats 
gelegen naast de sporthal gelegen aan de Weerstandlaan (zone 02).
  De inplanting van de nieuwbouw zal een juiste relatie aangaan met de verschillende speelplaatsen.

4.3 toegangen: BS - KA

De leerlingen en ouders komen nagenoeg allemaal te voet naar school, aangezien de populatie van de school hoofdzakelijk 
afkomstig is uit de nabij gelegen woonwijken.
De hoofdingang van de Secundaire School bevindt zich langs de zijde van de Hendriklei. Een statige en duidelijke 
inkompartij met luifel werd vormgegeven in verhouding tot de omvang van de school. 
De toegang tot de Lagere School gebeurt via de Weerstandlaan. Vandaag gebeurt het toekomen tussen de verschillende 
containers. De leerlingen worden voor en na schooltijd opgevangen in de sporthal.
 Het ontwerp van de nieuwbouw zal een duidelijke overdekte inkom genereren.

4.4 gangen: enkele beuken

De bestaande school is gebouwd in een naoorlogse periode (50’-jaren) waarin ruimtelijke bouwfysische aspecten als 
compactheid, hergebruik, fl exibiliteit en energiezuinigheid minder kernwoorden van de architectuurpraktijk waren. De 
doorsnede van nagenoeg de volledige school bestaat uit een enkele gang met langs één zijde klassen. De gang ligt 
steeds aan de buitenzijde, perceelsgrens van het terrein, waardoor de uitbreiding met klassen langs weerszijden van de 
gang onmogelijk is geworden.
 Het masterplan van de uitbreiding zal trachten op een compacte en energiebewuste manier te faseren. 

4.5 sporthal: opvang voor en na de schooltijden

In de huidige gebouwen worden de leerlingen van de Basisschool de Schakel (kleuterschool en lagere school) voor en na 
de schooltijd opgevangen in de sporthal.  Dit gebouw is centraal op het terrein ingeplant en de statige  beglaasde Zuid-
westgevel krijgt niet de nodige ademruimte naar de Weerstandlaan.
Het vervangen van de verschillende containers door de nieuwbouw zal de gevel van de sporthal vrijmaken. De voor- en 
naschoolse opvangfunctie zal overgenomen worden door een nieuw te bouwen polyvalente ruimte. De sporthal zal zijn 
initiële functie terugkrijgen.
  De voor- en naschoolse opvangfunctie zal overgenomen worden door de nieuwe polyvalente ruimte.

sporthal SCHEMA 05

groenzones SCHEMA 01

speelplaatsen SCHEMA 02

ingangen BS / SS SCHEMA 03

gangen - enkele beuk SCHEMA 04

0103

02

04
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totaal kleuterschool lagere school secundair
leerlingen 625 150 227 248

klassen bestaand 29 7 12 10
containers 8 1 2 5
nieuwbouw 0 0 0 0

totaal kleuterschool lagere school secundair
leerlingen 745 160 337 248

klassen bestaand 29 7 7 15
containers 0 0 0 0
nieuwbouw 15 3 12 0

totaal kleuterschool lagere school secundair
leerlingen 900 160 340 400

klassen bestaand 29 7 0 22
containers 0 0 0 0
nieuwbouw 22 3 19 0

programma + fasering II    

5. PROGRAMMA + FASERING
Door de steeds evoluerende leermethoden en onderwijstechnieken om leerlingen maximale kansen te bieden, dient de 
ruimtelijke invulling van de lokalen fl exibel te zijn. Dit kwam duidelijk naar voren in de aan het ontwerp voorafgaande 
briefi ngen en de huidige werking van de school. Het feit dat het programma tussen beide briefi ngs uitgebreid werd, getuigt 
van de vooropgestelde vraag naar fl exibiliteit en steeds groeiende druk van het stijgend leerlingenaantal. Vandaag telt de 
school 625 leerlingen. Een optimum van 900 leerlingen zal in de (nabije) toekomst nagestreefd worden.
Aan de hand van het opgegeven programma en een simulatie van het groeiende leerlingenaantal, volgens de 
vooropgestelde maxima, kunnen 2 bouwfasen onderscheiden worden die het mogelijk moeten maken om de 900 
leerlingen op te vangen.

5.1 initieel programma OO1727

In het initieel programma van de wedstrijdbundel dienen naast klaslokalen (12*54m²=648m²) ook administratie (60m²) en 
sanitair (50m²) voorzien te worden.

netto oppervlakte  =  758 m² 
bruto oppervlakte  = 758m² * 1.4 = 1061m² 

5.2 programma na briefi ngs = programma fase 1

naast de lokalen voor de lagere school wordt eveneens 
een polyvalente ruimte, incl berging en beperkte keuken (200m²), 
3 kleuterklassen + sanitair (3*54m²=162m²) voorzien. 

netto oppervlakte  =  758m² + 362m² = 1120m²
bruto oppervlakte  = 1120m² * 1.4 = 1560m²

na fase 1 zijn geen containers meer in gebruik
na fase 1 werden 5 klassen van de LS in de bestaande gebouwen in beslag genomen door KA
na fase 1 blijven er nog slechts 7 klassen LS over in de bestaande gebouwen

5.3 programma fase 2

optimum toaal aantal leerlingen = 900 leerlingen / optimum LS = 500 leerlingen / optimum KA = 400 leerlingen

na fase 2 werden de laatste 7 klassen van de LS in beslag genomen door KA 
na fase 2 blijven er geen klassen van de LS over in de bestaande gebouwen

het extra programma in fase 2 bestaat dus uit 7 klassen (7*54m²=378m²), 4 polyvalente klassen (GOK, CLB, ...)
(4*27m²=108m²), en sanitair (30m²).

netto oppervlakte  =  758m² + 362m² + 516 = 1636m²
bruto oppervlakte  = 1636m² * 1.4 = 2290m²

5.3 conclusie

Rekening houdend met de vooropgestelde groeiprognoses, de bestaande gebouwen en het vooropgestelde 
programma, kan men concluderen dat na fase 2, dus na een extra uitbreiding van de in fase 1 voltooide nieuwbouw, 
de volledige lagere school uit de bestaande gebouwen is verdrongen ten voordele van de groei van de secundaire 
school. Een oplossing met een overwegend vrijstaande nieuwbouw die enkel de Basisschool hiusvest blijkt een 
mogelijk juiste oplossing.
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netto 758 M² bruto 1061 M² netto 1120 M² bruto 1560 M² netto 1636 M² bruto 2290 M²
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6. SCHEMATISCHE ONTWERPKEUZES

6.1 inplanting ~ containers
De tijdelijke containers worden vervangen door een enkel volume dat zich uitstrekt vanaf de Weerstandlaan tot het 
bestaande gebouw. Het toekomen gebeurt tussen de nieuwbouw en het bestaande gebouw (sporthal ). De inplanting 
van de tijdelijke containers loodrecht op de Weerstandlaan blijkt een pragmatische, maar interessante inplanting daar het 
toekomen op een juiste manier werd begeleid.

6.2 omarming speelplaatsen
Naar analogie met het bestaande gebouw dat de centrale hoofdspeelplaats omarmt en zo voor de nodige geborgenheid 
zorgt, zal de inplanting van het nieuwe gebouw zorgen voor een omkadering van de speelplaats voor de Lagere school 
en de Kleuterschool.
 
6.3 toegangen nieuwbouw
De nieuwbouw dient een nieuwe hoodinkom te markeren langs de Weerstandlaan. De polyvalente zaal zal de functie 
van voor- en naschoolse opvang vervullen. Tevens dient een duidelijke verbinding te bestaan tussen de bestaande 
kleuterklassen en de 3 nieuwe kleuterklassen.

6.4 doorzicht polyvalente zaal
De inplanting van de polyvalente zaal langs de zijde van de Weerstandlaan laat toe om de voor- en naschoolse opvang 
te organiseren. Een overdekt toekomen zorgt voor de zachte en beschermde overgang van de privé-sfeer naar de 
schoolomgeving. De polyvalente zaal is zowel naar de speelplaats als naar de achterliggende speelweide beglaasd. Op 
die manier krijgt het gelijkvloers de nodige transparantie en blijft de wijdse blik op het speelveld vanop de speelplaats van 
de Lagere school gevrijwaard. Op regenachtige dagen kan de overdekte inkom, samen met de polyvalente zaal dienst 
doen als een overdekte speelhal. Op zomerse dagen kan een volledig geopende polyvalente zaal een open verbinding 
vormen tussen speelplaats ten Noordoosten en de speelweide ten Zuidwesten van de nieuwbouw.

6.5 kleuterschool
De inplanting van de 3 nieuwe kleuterklassen op het gelijkvloers vormen een kluster die een mogelijke nieuwe speelplek 
ten Zuidwesten van het bestaande gebouw afbakend. Een luifel tussen de nieuwbouw en de bestaande gebouwen zorgt  
voor een droge verbinding tussen de bestaande kleuterklassen en de nieuwbouw.
Op het gelijkvloers worden naast 3 kleuterklassen eveneens 1 klas voor de lagere school voorzien voor mindervaliden. 
De 3 kleuterklassen kunnen dmv schuifwanden onderling verbonden worden tot 1 ruime speelhal.

6.6 sanitair gelijkvloers
De sanitiare cellen voldoen aan de aanbevelingen voor sanitaire installaties en worden op het gelijkvloers ingeplant naast 
de vertikale circulatie. De sanitaire cellen zijn tevens rechtstreeks vanop de speelplaatsen bereikbaar.

6.7 administratie gelijkvloers
De administratie wordt ingeplant tussen beide toegangen, tegenover de kopgevel van de sporthal. Deze centrale ligging 
zorgt voor een logische bereikbaarheid en laat tevens sociale controle toe. Een apart sanitair wordt voorzien met een toilet 
voor mindervaliden. De directie kijkt uit op de overdekte toegang van de Basisschool en de speelplaats van de lagere 
school.

6.8 modulering klassen
De gangen worden steeds langs beide zijden gefl ankeerd door klassen. De orientatie en modulering van de klassen laten 
toe om de circulatieruimte in breedte te varieren. Boven de polyvalente ruimte ontstaat de mogelijkheid om visueel contact 
tussen beide verdiepen te creëren.

6.9 circulatie
Bij laagbouw (vloerpas bovenste laag < 10m) mag één brandcompartiment zich over 2 lagen uitstrekken mits kleiner dan 
2500m² en mits twee uitgangen voorzien zijn. De trappen dienen dus niet apart gecompartimenteerd te worden. Wanneer 
een derde bouwlaag in 2e fase wordt voorzien, dienen de traphallen voorzien te worden van bij-brand-zelfsluitende 
dubbele deuren. De meanderende gang strekt zich van één traphal, langs de vide naar de polyvalente zaal, naar een 
rustpunt bij een dakterras. De verbredingen in de gang zorgen voor informele zithoeken.

toegangen nieuwbouw

doorzicht plyvalente ruimte

omarming speelplaatsen

inplanting administratie

inplanting sanitair gelijkvloersverbinding kleuterklassen 

modulering klassen circulatie 

inplanting ~ contour containers
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7.  HYPOTHESE FASERING
Hiernaast vindt u een beknopte en grafi sche voorstelling van de voorgestelde fasering. Deze 
uitbreidingshypothesen zijn gebaseerd op de huidige indeling van de school, de reeds voorziene containers, 
de gewenste groei van de school, het optimale maximum aan leerlingen.

7.1 bestaand

De secundaire school is geconcentreerd aan de Hendriklei.
De basisschool is verspreid over het achterste gebouwdeel, verspreid over drie bouwlagen.
Een deel van centrale speelplaats wordt zowel door de kleuters als de lagere school gebruikt.

7.2 fase 1

Nieuwbouwklassen voor de lagere school en de kleuterschool worden in een vrijstaande nieuwbouw voorzien. 
De secundaire school breidt uit ten gevolge van de vrijgekomen klassen van lagere school. Een luifel verbindt 
de nieuwbouw met de bestaande gebouwen.

7.3 fase 2

Extra klassen worden op het 2e verdiep van de nieuwbouw gebouwd.  De resterende klassen van de 
lagere school in het bestaande schoolgebouw worden ingenomen door de secundaire school. De volledige 
lagere school is verhuisd van de bestaande gebouwen naar de nieuwbouw. Het optimale maximum van het 
leerlingenaantal is bereikt.

7.4 fase 3 ?

In een eventuele volgende fase, indien de school toch nog wenst (moet) te groeien kunnen de kleuterklassen 
gegroepeerd worden in een nieuwbouw. De bestaande gebouwen worden volledig in beslag genomen door 
de secundaire school. De nieuwbouw van fase 01 en fase 02 wordt volledig in beslag genomen door de lagere 
school. De speelplaatsen krijgen een duidelijke en leesbare bestemming.

GEM_diensten en san

GEM_circulatie

KLEUTER_klas + dienst

KA_klas

KA_dienst

BS_klas

BS_dienst

BESTAAND

FASE 01

FASE 02

FASE 03 FASE 03  SPEELPLAATS

FASE 01 SPEELPLAATS

FASE 02 SPEELPLAATS

BESTAAND SPEELPLAATS

KA_speelplaats

KLEUTER_speelplaats

BS_speelplaats
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8. PLANNEN SCHETSONTWERP

ontwerpkeuzes II    
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WEERSTANDLAAN

HENDRIKLEI

speelplaats 

lagere sch
ool

speelplaats 

kleuterschool

inplantingsplan nieuwbouw fase 1    1/1000 II    
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GEM_diensten en san

GEM_circulatie

KLEUTER_klas

KLEUTER_dienst

KA_klas

KA_dienst

BS_klas

BS_dienst

 1/200 > grondplan niveau 0 > plannen II    

1. kleuterklas
2. klas lagere school
3. administratie - directie
4. administratie - vergaderruimte
5. administratie - secretariaat
6. hoofdinkom
7. gang
8. inkom kleuterschool
9. sanitair meisjes
10. sanitair jongens
11. handenwassers
12. polyvalente ruimte
13. berging
14. keukenvoorziening
15. technisch lokaal
16. overdekte hoofdtoegang
17. luifel

1. 1. 1. 2. 

3. 4. 5. 

2. 
9. 
10. 11. 

7. 6. 

13. 

14. 

15. 

12. 

10. 9.

2. 

16. 

17. 

8. 
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perspectief hoofdinkom thv administratie en sporthal BS / 2 bouwlagen na fase 1 II    

perspectief hoofdinkom thv administratie en sporthal BS / 3 bouwlagen na fase 2 II    
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1. klas lagere school
2. vertikale circulatie
3. gang
4. informele zithoek
5. vide naar polyvalente zaal
6. technische ruimte / berging
7. sanitair jongens
8. sanitair meisjes
9. handenwassers
10. buitenklas / terras

1. 1. 1. 

1. 1. 

1. 1. 1. 1. 1. 
2.7. 

8. 

9. 

4. 

10. 

3. 

6. 

4. 4. 
2. 

5. 

1. 

 1/200 > grondplan niveau +1 > plannen II    
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1. klas lagere school
2. vertikale circulatie
3. gang
4. informele zithoek
5. daktuin / dakterras
6. berging
7. sanitair jongens
8. sanitair meisjes
9. handenwassers

1. 1. 

1. 1. 1. 

1. 1. 
2.7. 

8. 

9. 

4. 

3. 

6. 

4. 4. 
2. 

5. 

1. 

1. 
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perspectief verdieping +1 / zicht op vide polyvalente zaal II    

perspectief klas verdieping +1 en +2 / zicht op speelplaats lagere school II    
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2 bouwlagen na fase 1

3 bouwlagen na fase 2

9. GEVELS EN SNEDES SCHETSONTWERP
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perspectief speelplaats lagere school / 2 bouwlagen na fase 1 II    

perspectief speelplaats lagere school / 3 bouwlagen na fase 2 II    
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2 bouwlagen na fase 1

3 bouwlagen na fase 2
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dwarssnede door polyvalente zaal > 3 bouwlagen na fase 2

kopgevel Zuid-oost > 3 bouwlagen na fase 2

kopgevel Zuid-oost > 2 bouwlagen na fase 1kopgevel Noord-west > 2 bouwlagen na fase 1

kopgevel Noord-west > 3 bouwlagen na fase 2

3 bouwlagen na fase 2
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perspectief luifel tussen nieuwbouw en bestaande school / 2 bouwlagen na fase 1 II    

perspectief luifel tussen nieuwbouw en bestaande school / 3 bouwlagen na fase 2 II    
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