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situering

de schoolgebouwen van Andreas Vesalius bevinden zich op een ingesloten, 
amorf terrein. Ze zijn afgesloten van de straat door het gemeentehuis waar-
door een duidelijk gezicht voor de school ontbreekt. de toegang bevindt 
zich langs de drukke verkeersader die de gemeente doorkruist, en zorgt 
voor een onveilige schoolsituatie. de schoolgebouwen zijn grotendeels ver-
ouderd en worden aangevuld met containerklassen op het schoolterrein en 
het gemeenteplein. de school wenst klassen te voorzien in een naastliggend gebouw dat door de gemeente ter beschikking 
wordt gesteld. het complexe samenhuizen van de school met de gemeentelijke gebouwen wordt aangegrepen om de site 
te herdefiniëren.

het studentenontwerp ontwikkelt een masterplan op schaal van de gemeente. groenzones in de gemeente vormen de 
basis voor een groene ketting doorheen de gemeente. enkele minimale ingrepen laten toe de schoolsite op te nemen in het 
groene circuit. hierdoor transformeert het volledige bouwblok van de school tot een kwalitatieve publieke ruimte voor school 
en gemeente. clusters van gebouwen met publieke en private buitenruimtes creëren mogelijkheden voor buitenschoolse 
activiteiten en spelen in op hedendaagse pedagogische visies. de school vormt op deze manier een duidelijke schakel in 
zijn context.
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Een schakel in het 
groene netwerk van 
de gemeente
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AnAlYse

de student onderzoekt de ligging van de schoolsite op schaal van 
de gemeente. Acht belangrijke groene gebieden doorkruisen de 
gemeente, en worden ingezet als onderdeel van een groenstruc-
tuur doorheen de gemeente. deze groene gebieden worden met 
elkaar verbonden door het publiek openstellen van de groene zo-
nes, via openingen in tuinmuren, of via het markeren van een pad. 

de groenstructuur vormt een ketting van gedefinieerde groene ruimtes van verschillende schaal, met elk hun eigen sferen en 
gebruiken. het groengebied gevormd door de twee schoolsites bevindt zich centraal in deze groenstructuur (fig.1). de student 
ziet potenties in het verlaten gemeentearchief als uitbreiding van de school. de mogelijkheden van het gebouw liggen hoofdza-
kelijk in haar ligging, tussen de school en de naastgelegen site van het KtA. slechts enkele diepe perceelstuinen vormen de 
barrière tussen beide sites (fig.2). 

Een groene ketting met 
diverse schalen, sferen en 
gebruiken. 
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een minimale ingreep, knippen in deze drie tuinen, laat toe een groene verbinding tussen beide schoolsites te creëren. het 
koppelen van beide sites via een groen sas wordt in een breder perspectief geplaatst. de verbinding wordt aangegrepen om 
beide scholen en hun open ruimte op een andere manier te organiseren. 

de groene ketting als geheel functioneert als een informeel, veilig en verkeersluw alternatief parallel aan de belangrijkste 
drukke verkeersader doorheen de gemeente. het groene lint ontwikkelt zich in de nabijheid van openbare gebouwen, het 
economisch centrum en de scholen. op deze manier krijgen voetgangers en fietsers, en dus ook de leerlingen, een veilige 
schoolweg aangeboden. 

OntWerP

het groengebied van beide schoolsites dient als aanzet om de schoolge-
bouwen in de toekomst tot gebouwenclusters om te vormen. de nood aan 
openbare ruimte en publieke functies zoals bibliotheek, cultuur en recreatie 
kan op deze manier mee opgenomen worden door de scholen, en hen tot 
een brede school maken. de gebouwenclusters organiseren de open ruimte 
rondom in duidelijk definieerbare groene openluchtkamers, met elkaar ver-
bonden via groencorridors. iedere cluster beschikt bovendien over een private buitenruimte binnenin (fig.3). 

Groene 
openluchtkamers als 
pedagogische inzet
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om de gewenste uitbreiding van de school te realiseren kijken de studenten naar de onderbezette gemeentelijke gebouwen aan 
de straatzijde (fig.4). er ontstaat op deze manier een gebouwen- en terreinruil tussen de gemeente en de school. de huidige 
refter en sportzaal, in het midden van het schoolterrein, worden afgebroken en overgeheveld naar het KtA. daar vormen ze een 
cluster die opengesteld kan worden voor de buurt. het gemeentehuis wordt gerenoveerd en ingericht als schoolgebouw. langs 
de straatzijde krijgt de school zo een duidelijke aanwezigheid op het dorpsplein. de cluster van het lager onderwijs creëert na 
afbraak van de overtollige gebouwen een ruime speelplaats, daar waar de speelruimte vandaag versnipperd en opgedeeld is 
(fig.5). het gebouw wordt omringd door groene buitenkamers die mee ingezet kunnen worden in pedagogische projecten en 
buitenschoolse activiteiten. de school wordt op deze manier een open school toegankelijk voor leerlingen en buurt (fig.6).
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huidige situatie school en gemeentelijke diensten nieuwe situatie school
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