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Realisatie van de kunstencampus met de twee verschillende scholen (SISA en Balletschool) zal twee nogal verschillende entiteiten in één complex samenbrengen. Samen met het publiek van dokwerkers bin-
nen het bouwblok ontstaat er een interessant samenkomen van verschillende groepen in en om de kunstencampus.
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Grote openingen in de gevels van het nieuwe gebouw en een aantal nieuwe, 
precies geplaatste openingen in het bestaande complex zetten de interne 
transparantie door naar de buitenwereld.

De positie van de nieuwe entrees legt een directe link met de voorgestelde 
vernieuwing van de openbare ruimte; het nieuwe Cadixplein en een autolu-
we tussenruimte tussen nieuw- en oudbouw.

Zo ontstaat een reeks van nieuwe ontmoetingsplaatsen, binnen en buiten; 
voor de scholieren, de staf van de school, en alle bewoners en bezoekers 
van het Eilandje.

DE OPGAVE
De omvorming van het bestaande scholencomplex voor SISA tot een kun-
stencampus waarin ook ruimte is voor de Koninklijke Balletschool Antwer-
pen biedt een prachtige kans een nieuw hart voor de Antwerpse wijk ‘het 
Eilandje’ te maken. Uitgangspunt voor onze voorstellen is niet alleen het 
tot stand brengen van een samenhang tussen de gebouwen van de Kunst-
campus onderling, maar ook met de omgeving. De reeds in gang gezette 
vernieuwing van het Eilandje biedt goede aanknopingspunten voor een 
sterke verbinding tussen campus en omgeving, tussen school en de stad.
 
Het nieuwbouwdeel voegt met zijn sculpturale karakter en gemetselde 
gevels in combinatie met een grote kap op vanzelfsprekende wijze tussen 
de bestaande schoolgebouwen en verdere omringende bebouwing. 
De voorgestelde transparantie in zowel de bestaande als nieuwe gebou-
wen geven een sterke ruimtelijkheid en overzicht in de gebouwen. De zeer 
diverse programmaonderdelen wordt in nauwe samenhang met de 
gebouwstructuur een plaats gegeven.
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ENTREES
In de toekomstige ruimtelijke opzet van dit deel van de wijk met een 
nieuwe tramlijn (Kattendijkdok Oostkaai) en het te vernieuwen Ca-
dixplein zal een belangrijk deel van het publiek vanuit de westzijde de 
campus benaderen. 

De balletschool zal zoals voorgesteld in het projectdossier, gehuisvest 
worden in de nieuwbouw. Om de verschillende leerlingenstromen 
zoveel mogelijk te scheiden worden de hoofdentrees van de scholen 
van elkaar gescheiden. De hoofdentree van de Balletschool bevindt 
zich dan aan de noordzijde van de nieuwbouw, in de Cadixstraat. 

De historische voorgevel aan het Cadixplein (Napelsstraat) wordt ver-
volgens de centrale hoofdentree van het SISA. Door de huidige straat 
Kempischdok-Westkaai te bestemmen als autovrije ‘binnenstraat’ (wel 
toegankelijk voor hulpdiensten) kan er hier een buitenruimte met aan-
genaam verblijfsgebied voor leerlingen ontstaan.

SISA

KBA

CADIXPLEIN
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HET BPA EN DE NIEUWBOUW
Het BPA omschrijft voor de Cadixwijk het hoofdprincipe van de uitgang-
spunten voor de bebouwing. 

De nieuwbouw kan volgens de uitgangspunten maximaal 6 verdiepingen 
hoog worden met een maximum kroonlijst hoogte van 18 tot 22 meter. 

Het BPA benoemt als eis: “algemeen geldt de regel dat 25% van elke 
verdieping wordt gebruikt als open ruimte (patio) voor het garanderen 
van voldoende licht en lucht in het gebouw.”

Op pag. 82 van de Toelichtingsnota op dit BP (artikel 4.2.6.4.2: Invulling 
van de kavels) staat echter omschreven: “Voor commerciële functie (niet 
wonen of kantoren) op het gelijk-vloerse gelden de 25% niet als een 
verplichting.”
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KBA

SISA

HOOFDOPZET NIEUWBOUW

In het nieuwbouwvolume zullen in 5 bouwlagen de volgende program-
maonderdelen worden gehuisvest:
- De balletschool. Vanwege de gewenste gewenste herkenbaarheid 
en afleesbaarheid, maar ook om programmatische redenen (afmetingen 
dansstudio’s). Tegelijkertijd kunnen leerlingenstromen van de twee ver-
schillende entiteiten zo gemakkelijker uit elkaar gehouden worden.
- De turnzalen. Hedendaagse sportvoorzieningen met ononder-
broken schakelbare turnzalen die ook buiten schooltijd voor derden goed 
bruikbaar zijn, kunnen zonder ingrijpende maatregelen niet eenvoudig in 
de bestaande gebouwen worden gerealiseerd. Avondtoegang is eenvoudig 
realiseerbaar zonder doorkruising van onderwijsclusters.  
- Sisa cluster ‘Expressie’. Vanwege de programmatische relatie die 
dit cluster kan hebben  met de Balletschool. Door huisvesting in elkaar 
nabijheid is dubbelgebruik eenvoudig realiseerbaar.
- Sisa cluster ‘grafische technieken’. Dit cluster kan de resterende 
‘ruimte’ in de nieuwbouw vullen met de zware machines van de drukkerij 
op de begane grond. 
.
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daklichten

trap naar kelder
hellingbaan

nieuw trappenhuis

serre

nieuw trappenhuis

trap naar kelder

hellingbaan

nieuw trappenhuis & lift

uitgraven t.b.v. keldertoegang

opening t.b.v. nooduitgang

verwijderen toiletblokken

maken doorgangen
verwijderen toiletblokken

maken doorgangen
maken doorgangen

uitgraven t.b.v. keldertoegang

opening t.b.v. nooduitgang

verwijderen tussenwanden

AANPAK OUDBOUW & CAD LOODS
Beide oude gebouwen ontlenen hun monumentale bescherming hoofdza-
kelijk aan “... historische, meer bepaald architectuur-historische waarde en 
de socio-culturele waarde.” Voorts worden bij het schoolgebouw deel zaken 
als ‘symmetrie, sober, homogene vormgeving, functionaliteit.’ Geroemd, 
terwijl bij de CAD loods een en ander beperkt blijft tot ‘... meer zakelijke en 
industriële kenmerken.’. 

Uitgangspunt voor de aanpak van de monumenten en herschikking van 
onderwijsprogramma in dit complex kan gekarakteriseerd worden met 
het woord ‘respect’. Wanneer de kenmerken van deze bebouwing zoveel 
mogelijk benut wordt, zullen grote bouwkundige ingrepen met bijbe-
horende kosten vermeden worden en kan de monumentale status van de 
gebouwen eenvoudiger worden gerespecteerd. 

Daarbovenop hebben we het ruimtelijk concept van beide gebouwen met 
de nieuwe ingrepen willen behouden en waar mogelijk versterken: 

- De oude Van Averbeke school met haar drie besloten speelpleinen en 
verder een nagenoeg symmetrische opzet.

- De CAD loods met kenmerkende ranke Polonceau spanten. Een van 
oudsher werkplaats-omgeving met in potentie grote ruimtelijke 
kwaliteit. 
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ROUTE EN RUIMTE (1)
Belangrijkste ingreep is de formatie van een doorgaande hoofdroute die de 
verschillende bouwdelen (de drie oorspronkelijke scholen en de CAD-loods) 
op heldere en vanzelfsprekende wijze met elkaar verbindt.  De aanwezige 
structuur van middengangen, rondgaande kloostergang en trappenhuizen 
wordt onderdeel van deze nieuwe lijn door het gebouwcomplex. 
Deze lijn wordt doorgezet over de binnenstraat tot de SISA clusters in de 
nieuwbouw. Langs deze hoofdroute bevinden zich verschillende centrale en 
algemene programmaonderdelen als lunchruimte, auditorium en polyva-
lente PC ruimte, de nieuwe lift en open leercentra van de clusters ‘Digitale 
media’ en ‘Beeldende en Grafische media’.

Om onder meer de zolders goed bruikbaar te maken zullen deze goed 
toegankelijk en vluchtveilig gemaakt worden door enkele extra trappen en 
een nieuw extra hoofdtrappenhuis met lift. Ook wordt het gebouw logisch 
en veilig gecompartimenteerd  rondom de huidige trappenhuizen tussen 
gebouwdelen A,B en C. In deze trappenhuiscompartimenten kan vervol-
gens een vertikale ruimtelijke relatie tussen de verschillende verdiepingen 
gemaakt worden met doorbrekingen in wanden en vloeren.

lift

CAD LOODS
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D.B.L.

OPEN RUIMTE

OPEN RUIMTE

Compartiment klassen / gang

Evacuatie route

Uitgang vluchtweg

Aansluiting droge blusleidng

Trappenhuis

D.B.L.

D.B.L.

D.B.L.

D.B.L.

BEGANE GROND NIVEAU +01

(BRAND) COMPARTIMENTERING
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NIVEAU +02 NIVEAU +03 (ZOLDERS)

(BRAND) COMPARTIMENTERING
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ROUTE EN RUIMTE (2) 
De CAD loods wordt van binnen geheel opgeschoond zodat er weer een 
lege hoge industriële ruimte ontstaat. Het dak wordt geheel vernieuwd en 
geïsoleerd, golfplaten verwijderd en vervangen door Kalzip dakbedekking. 
De karakteristieke Polonceauspanten blijven gehandhaafd als belangrijk 
interieurkenmerk en zullen brandwerend behandeld moeten worden. De 
grote vrije hoogte in combinatie met het 40 cm verlaagd aanleggen van 
een nieuwe geïsoleerde begane grondvloer, maakt het mogelijk hier een 
extra verdieping te plaatsen. De CAD loods leent zich voor huisvesting van 
de afdeling ‘beeldende en grafische media’ met atelierruimten op begane 
grond en tekenlokalen op de verdieping. Het daglicht komt enerzijds door 
nieuwe gevelglaspuien, maar voornamelijk via nieuwe daklichten naar bin-
nen. In deze voormalige industriële ruimte zal een werkplaats-atmosfeer 
heersen.

toevoegen daklichten

toevoegen tussenverdieping

DAKLICHTEN

TUSSENVERDIEPING

CAD LOODS
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hof voor leraren

hof voor leerlingen

hof voor sport

binnenplein

autovrije straat

DE TUIN

HET TERRAS
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HET BINNENPLEIN

DE BINNENSTRAAT
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BINNENPLAATSEN
De drie besloten speelpleinen zijn naast programmaonderdelen ook 
belangrijke oriëntatiepunten in het gebouw:

- Ze worden daarom onderling met elkaar verbonden middels verschil-
lende doorbraken in voorheen gesloten wanden van de kloostergang. 

- De originele droogloop t.p.v. de speelpleinen noord en –zuid wordt 
hersteld en nu aanwezige bouwvolumes met toiletten worden gesloopt. 

- De relatie tussen de binnenplaatsen en verschillende omliggende 
ruimten wordt verder versterkt door geveldoorbrekingen op de plaatsen 
waar voorheen de toiletblokken zich bevonden.

- De oorspronkelijke centrale entree aan de Napelsstraat wordt bestemd 
als nieuwe centrale hoofdentree. De nu wat krappe ruimte direct achter 
deze ingang kan verruimd worden door hier op de binnenplaats een 
eenlaags hoog bouwvolume (ca 220m2) te bouwen waar een deel 
van de leerlingen lunchruimte gepositioneerd is. Verschillende be-
zoekersstromen krijgen nu achter de inkom de ruimte en de middelste 
binnenplaats wordt door een volglazen pui visueel deel van de hoofden-
tree. Met deze ingreep worden verschillende sterke kenmerken van dit 
monument (de binnenplaatsen en de kloostergang), een nieuw 

 belangrijk punt in het schoolgebouw. 
- De drie binnenplaatsen worden verder thematisch gedifferentieerd om 

verschillen in gebruik en ruimtelijkheid te versterken. Een sportplein in 
het noorden, een (houten) patio terras in het midden en een tuin in de 
zuidelijke binnenplaats.

-  De zuidelijke binnenplaats krijgt vanwege door de brandweer geëiste 
vluchtweg, een gevelopening naar de straat. Vergelijkbaar met de al 
eerder gerealiseerde doorgang in de noordelijke binnenplaats. Van-
wege de brandveiligheid stellen we hier overigens droge blusleidingen 

voor, wellicht gecombineerd met een (partiële) sprinklerinstallatie van 
moeilijk te bereiken (houten) zolders van gebouwdeel B. Een dergelijke 
oplossing (in Antwerpen recent door de brandweer geaccepteerd bij de 
renovatie van het monumentale ‘Atheneum’ gebouw) beantwoordt aan 
het schriftelijke verzoek van Monumentenzorg. 

- De huidige straat Kempischdok-Westkaai wordt een autovrije binnen-
straat en met verschillende bomen beplant. Als speelplein door leer-
lingen te gebruiken, maar gelijkertijd te zien als de vierde binnenplaats 
van het onderwijscomplex. 

- De drie binnenplaatsen worden verder thematisch gedifferentieerd om 
verschillen in gebruik en ruimtelijkheid te versterken. Een sportplein in 
het noorden, een (houten) patio terras in het midden en een tuin in de 
zuidelijke binnenplaats.

-  De zuidelijke binnenplaats krijgt vanwege door de brandweer geeiste 
vluchtweg, een gevelopening naar de straat, vergelijkbaar met de al 
gerealiseerde doorgang in de noordelijke binnenplaats. Vanwege de 
brandveiligheid stellen we droge blusleidingen voor, wellicht gecom-
bineerd met een (partiële) sprinklerinstallatie van moeilijk te bereiken 
(houten) zolders van gebouwdeel B. Een dergelijke oplossing (in Ant-
werpen recent door de brandweer geaccepteerd bij de renovatie van het 
monumentale ‘Atheneum’ gebouw) beantwoordt aan het schriftelijke 
verzoek van Monumentenzorg. 

- De huidige straat Kempischdok-Westkaai wordt een autovrije binnen-
straat en met verschillende bomen beplant. Als speelplein door leer-
lingen te gebruiken, maar gelijkertijd te zien als de vierde binnenplaats 
van het onderwijscomplex. 
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1. Digitale media

Kelder Begane grond mezzanine / 1e Verdieping

2e Verdieping 3e Verdieping 4e Verdieping

2. Beeldende en grafische media

3. Grafische technieken

4. Expressie

5. Sieraden

6. Algemeen

7. Koninklijke balletschool

A B C

D FE

A B C
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A B C

D FE

A B C

D FE

A B C
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VLEKKENPLAN NIEUWBOUW
De vier turnzalen bevinden zich op het kelderniveau. Twee-aan-twee geor-
ganiseerd met ertussen de benodigde kleed/doucheruimten, toestellenber-
gingen en eigen rechtstreekse toegang vanaf het straatniveau, waardoor 
avondgebruik eenvoudig mogelijk wordt. Flexibele scheidingswanden 
vergroten de gebruiksmogelijkheden van de zalen.

De clusters ‘Grafische Technieken’ en ‘Expressie’ op begane grond en 
eerste verdieping. De drukkerij op de begane grond, met daglicht via 
daklichten. De toneelzalen en danszaal van het cluster ‘Expressie’ bevindt 
zich in de verdieping direct onder de balletschool, waardoor samengebruik 
eenvoudig mogelijk is. 

De hoofdentree van de Balletschool aan de Cadixstraat in de noordgevel, 
waar samen met een eigen vergrootte lift, een brede doorgaande trap twee 
verdiepingen overbrugt. Deze tweede verdieping is de basislaag van de 
balletschool. Hier bevinden zich overzichtelijk en in elkaars nabijheid o.a. 
de kleedruimten, klaslokalen, refter, leercentrum en het kostuumatelier. De 
klaslokalen van de balletschool bevinden zich direct boven de klaslokalen 
van cluster ‘Grafische Technieken’ waardoor samengebruik mogelijk is. 
Vanuit de algemene verdieping van de balletschool zijn met twee liften en 
verschillende trappenhuizen, de bovengelegen dansstudio’s te bereiken. In 
de luwte op de bovenste etages van het gebouw, met  panoramisch uitzich-
ten over de stad.

VLEKKENPLAN OUDBOUW
IGebouwdeel ABC wordt voornamelijk gekenmerkt door klaslokalen aan 
een gang. Niveau +1 en +2 lenen zich door hun opzet en ligging in de cam-
pus  voor de plaatsing van klaslokalen voor Algemene Vakken.  De opzet 
van zolderruimten zijn geschikt voor mediatheekpunten en lokalen voor’ 
Project Algemene Vakken’ waar zelfstandig en in kleine groepen  gewerkt 
moet worden. 

Gebouwdeel D en F bestaan uit verschillende ruimten, van groot (huidige 
zolders en turnzalen) naar klein. Hier kunnen respectievelijk het cluster 
‘Sieraden’ en ‘Ruimten voor personeel en directie’ worden geplaatst.  
Gebouwdeel E op de verdieping, centraal boven de hoofdentree gelegen en 
van buitenaf een zelfstandig gebouwdeel, huisvest ruimten voor leerlingen 
begeleiding.

De begane grond van gebouwdelen ABCDEF worden onderling door de ee-
rder genoemde circulatieroute aan elkaar gekoppeld. Met de verschillende 
binnenplaatsen steeds als oriëntatiepunt in het gebouw. 
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1. cluster digitale media     
     
A. audivisuele vorming

1.A.01 theorie lokaal  
1.A.02 multifunctioneel lokaal  
1.A.03 montage lokaal   
1.A.04 montage cel klein  
1.A.05 montage cel groot 
1.A.06 opnamestudio 
1.A.07 beeld / audio / inspreekcel 
1.A.08 magazijn 
1.A.09 technische ruimte / labo 

B. fotografie    

1.B.01 theorie 
1.B.02 doka klein  
1.B.03 doka groot  
1.B.04 berging chemische producten  
1.B.05 studio fotografie 
1.B.06 studio portret en mode 

C. multimedia

1.C.01 open werkruimte
1.C.02 theorie lokaal
1.C.03 computer lokaal

D. gemeenschappelijk digitale media    
   
1.D.01 bureau technisch adviseurs 
1.D.02 archief
1.D.03 technische ruimte
    
 
2. cluster beeldende en grafische media    
 
A. publiciteit en illustratie     
 
2.A.01 open werkruimte 
2.A.02 theorie lokaal 
2.A.03 computer lokaal  
2.A.04 plottergarage 
2.A.05 fotografielokaal 
2.A.06 tekenlokaal 
2.A.07 atelier décor en letter 
2.A.08 magazijn

B. publiciteit en etalage     
  
2.B.01 klein etalage atelier 
2.B.02 groot etalage atelier
2.B.03 tekenlokaal
2.B.04 houtatelier
2.B.05 décor- en standbouwatelier
2.B.06 magazijn materiaal

C. vrije beeldende kunsten     
 
2.C.01 atelier 3D 
2.C.02 atelier waarnemings tekenen 
2.C.03 atelier digitale beeldvorming 
2.C.04 grafiekatelier     

D. gemeenschappelijk beeldende en graf. media   
  
2.D.01 bureau technisch adviseurs 
2.D.02 archief

3. Grafische technieken     
   
A. grafische communicatie en media

3.A.01 theorie lokaal  
3.A.02 computer lokaal 
3.A.03 drukkerij offset 
3.A.04 natte ruimte offset 
3.A.05 drukkerij typo 
3.A.06 zeefdrukkerij
3.A.07 natte ruimte zeefdrukkerij
3.A.08 ruimte belichter
3.A.09 papier magazijn
3.A.10 brand vrije ruimte
3.A.11 technisch adviseur
3.A.12 archief leerkrachten 
 

4. Expressie      
    
A. woordkunst drama     
  
4.A.01 muziek lokaal 
4.A.02 dansstudio 
4.A.03 kleedruimte dansstudio 
4.A.04 sanitair dansstudio 
4.A.05 toneel- expressie lokalen 
4.A.06 bureau technisch adviseurs 
4.A.07 archief     

5. Sieraden      
    
A. Goud en juwelen      
      
5.A.01 werkplaats  
5.A.02 werkplaats 
5.A.03 vestiaire/wasplaats 
5.A.04 polijstmolen ruimte 
5.A.05 teken lokaal edelsteenkunde 
5.A.06 berging gasflessen 
5.A.07 bureau technisch adviseurs 
5.A.08 archief     

B. Diamantbewerking    
       
5.B.01 werkplaats 
5.B.02 werkplaats
5.B.03 vestiaire/wasplaats 
5.B.04 snijkamer 
5.B.05 labo 
5.B.06 archief 

6. Algemeen     
     
A. Algemene vakken    
      
6.A.01 leslokaal 
6.A.02 projectlokaal
6.A.03 computerlokaal

B. Open leercentrum

6.B.01 pc ruimte
6.B.02 mediatheek
6.B.03 auditorium
6.B.04 mediatheek punten

C. lichamelijke opvoeding    
     
6.C.01 pc ruimte
6.C.02 kleedruimte
6.C.03 kleedruimte sportleraar
6.C.04 sanitair turnzalen
6.C.05 berging turnmaterialen
6.C.06 sporthal
6.C.07 kleedruimte sporthal
6.C.08 kleedruimte sportleraar
6.C.09 berging sportmaterialen

D. leerlingruimte     

6.D.01 lunch ruimte
6.D.02 lounges leerlingen
6.D.03 sanitair leerlingen
6.D.04 EHBO ruimte    

E. personeel en directie    
      
6.E.01 lunch ruimte
6.E.02 studie zaal
6.E.03 kantoor en personeelsadministratie
6.E.04 kantoor en leerlingadministratie 
6.E.05 kantoor en leerlingbegeleiding 
6.E.06 kantoor directeur
6.E.07 kantoor adjunct-directeur
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7.C.03 Multimedialokaal
 
D. Zonder onderwijsfunctie

7.D.01 Refter
7.D.02 Ontspanningshoekjes
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7.D.08 Balletboetiek
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7.E.04 Directie secretariaat
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7.E.06 Leerlingensecretariaat
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7.F.02 Gang  
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Een (nader te ontwerpen) elegant letterbeeld “Balletschool” nabij de 
noordgevel toont de hoofdentree van de Koninklijke Balletschool Antwer-
pen en maakt deze school verder zichtbaar naar haar omgeving. 

Het nieuwe volume met lift en trappenhuis dat tegen de (oorspronkelijke) 
erfgrensgevel van het oude schoolgebouw is gebouwd, is een eenvoudig 
hedendaags glazen bouwdeel. Het letterbeeld ‘SISA’ hierop staat te pronk-
en naar haar omgeving, ook ’s avonds zichtbaar in koel blauwe  neon. De 
toe te voegen daklichten op de CAD loods laten de karakteristieke hoofd-
vorm van het gebouw in tact en suggereren een nieuwe bestemming.

Aan het exterieur van de oude school zullen geen ingrepen zichtbaar zijn 
anders dan een eerder genoemde doorbraak vanuit de straat in de zuideli-
jke binnenplaats. Deze zal terughoudend, in de stijl van de nu al aanwezige 
noordelijke doorbraak, worden ontworpen. Om het nu nogal in zichzelf 
gekeerde gebouw wat te openen zouden de huidige niet doorzichtige gla-
zen kozijnvullingen tussen straat en noordelijke- en zuidelijke binnenplaats 
vervangen kunnen worden door een doorzichtige beglazing.  

VOLUME EN MATERIALEN

De nieuwbouw zoekt aansluiting bij haar omgeving van loodsen en baks-
tenen pakhuizen door de geleding van de massa, het materiaalgebruik van 
kloek metselwerk en een gecombineerd gevelbeeld van kleine vertikale en 
grote horizontale elementen.  

Gevelpuien in onderhoudsvrij bronskleurig aluminium, met een pragma-
tische negge gepositioneerd in het gevelpakket. Posities van de verschil-
lende entrees zijn aangezet door deze ca 60 cm terug te plaatsen in de 
gevel.

De hellende daken (bekleed met aluminium Kalzip panelen met een zink 
patina) zorgen ervoor dat de danszalen als zelfstandige volumes zichtbaar 
worden. Ook wordt de massa van het gebouw hiermee gedifferentieerd 
waardoor de verankering in de wijk versterkt wordt. 

Het nieuwe gebouw heeft een overwegend massief, bakstenen karakter, op 
het oog haast zwevend op een glazen plint, waardoorheen indrukken van 
het interieur dringen.  Een levendige steen die glanst na iedere regenbui en 
het zonlicht weerkaatst.
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IMPRESSIE VANAF DE CADIXSTRAAT
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IMPRESSIE VANAF DE RIGASTRAAT
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DE CADLOODS IS ONDERDEEL VAN DE INTERNE HOOFDROUTE DOOR HET GEBOUW

HET AUDITORIUM BEVINDT ZICH IN DE NABIJ-
HEID VAN DE LEERLINGEN-LUNCHRUIMTE

DE LEERLINGEN-LUNCHRUIMTE KOMT UIT OP DE CENTRALE TERRASACHTIGE BINNENPLAATS

DE NIEUW TRAPPENHUIZEN NABIJ DE HOOFD-
ENTREE VERBINDT BEGANE GROND MET ZOLDERS

ROUTE EN RUIMTE IN BESTAANDE GEBOUWEN



OO 1726 B - VISIE - Kunstencampus ‘het Eilandje’ 

DE KENMERKENDE POLONCEAU SPANTEN IN DE CADLOODS BLIJVEN EEN ZICHTBAAR ONDERDEEL IN HET INTERIEUR

EEN NIEUW TRAPPENHUIS MET LIFT IS EEN RUIMTELIJKE KNOOP TUSSEN CADLOODS 
EN HET OUDE SCHOOLGEBOUW.

ROUTE EN RUIMTE IN BESTAANDE GEBOUWEN



OO 1726 B - VISIE - Kunstencampus ‘het Eilandje’ 



OO 1726 B - VISIE - Kunstencampus ‘het Eilandje’ 

DE ALGEMENE VERDIEPING VAN DE BALLETSCHOOL BIEDT EEN WIJDS ZICHT OP KUNSTENCAMPUS. DE DANSSTUDIO’S BEVINDEN ZICH OP DE ETSGES HIERBOVEN.

ROUTE EN RUIMTE IN NIEUWBOUW




