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situering

het sint-Aloysiusinstituut in het centrum van Geel biedt onderwijs 
aan voor de eerste graad van het Aso, tso en Bso. het histori-
sche hoofdgebouw uit 1878, het Rectorshuis, is gelegen langs 
een drukke toegangsweg. het werd door de jaren heen ad hoc 
uitgebreid tot een complex amalgaam. Grote en kleine klasge-
bouwen, luifels en doorsteken vormen een gesloten geheel rond 
een centrale speelplaats. het hoofdgebouw is niet meer in gebruik waardoor de school haar identiteit voor een groot stuk 
kwijt is. een verdere uitbreiding van de school met de nodige praktijklokalen en sportfaciliteiten is in de huidige, besloten 
configuratie moeilijk. de overkoepelende scholengemeenschap KoGeKA (Katholiek onderwijs Geel-Kasterlee) heeft een 
uitbreidingsvoorstel op tafel liggen voor een nieuwe sportzaal op het naastliggend terrein  (fig.1).

de studenten ontwikkelen een masterplan voor de twee 
sites. de omringende bebouwing, toegang en circulatie 
wordt beter afgestemd op school en stad. een herstruc-
turering van de bestaande schoolsite met doordachte 
afbraak, renovatie en nieuwbouw laat toe de school op 
een maatschappelijk duurzame manier te integreren in het 
stedelijk netwerk. Voor de sportfaciliteiten van de school 
wordt een meervoudig gebruik voor school en stad voorge-
steld waardoor de school uitgroeit tot een brede school. 
het hoofdgebouw wordt opnieuw in gebruik genomen en 
met een nieuwe toegang en herdefiniëring van de buiten-
ruimte van beide sites krijgt de school een duidelijk sta-
tuut en gezicht.
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Een nieuw sportcomplex 
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	 1.	schoolsite
	 2.	uitbreidingssite
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AnAlyse

de studenten onderzoeken de knelpunten en de karakteristieken van de verschillende gebouwen, hun positionering, gebruik 
en toegangen. hieruit verantwoorden ze een keuze voor afbraak, behoud, renovatie of nieuwbouw van de verschillende ge-
bouwen. de twee belangrijkste toegangswegen voor het dorp omzomen het grote 
bouwblok met school, woningen en publieke functies, maar bieden te weinig veilig-
heid om nog als primaire toegangsweg voor te school te dienen. het Rectorshuis 
langs één van deze toegangswegen is niet meer in gebruik, wat het afkeren van 
de straat nog versterkt. Binnen in het bouwblok loopt een doodlopende straat en een publieke voetweg, waarlangs in hoofd-
zaak de toegangscirculatie tot de school gebeurt. Binnen de schoolgebouwen is de circulatie door haar gefragmenteerde 
bouwgeschiedenis opgesplitst. elk gebouw heeft zijn eigen circulatie, slechts op enkele plaatsen zijn verbindingen tussen 
de verschillende gebouwen mogelijk. 

in het bestaande uitbreidingsvoorstel wordt het potentieel van de uitbreidingssite aan de andere zijde van de voetweg vol-
gens de studenten niet aangegrepen om een degelijke reorganisatie van de gehele school na te streven. het biedt slechts 
een geïsoleerde oplossing voor de gevraagde uitbreidingsmogelijkheden. de studenten leggen de nadruk op een geïnte-
greerde oplossing die aan alle pijnpunten tegemoet komt, ook op de bestaande schoolsite (fig.2).

Een geïntegreerde 
oplossing
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 1. Rectorshuis
 2. landbouwhuis
 3. handelsschool
 4. blok B
 5. blok C
 6. turnzaal
 7. leerkrachtenlokaal
 8. blok e
 9. sporthal
 10. scoutshuis
 11. aanbouw Rectorshuis
 12. luifel
 13. speelplaats

 1. Kollegestraat
 2. diestseweg
 3. uitbreidingsgebied
 4. Kollegepad
 5. Schuttershof

bestaande	situatie:	circulatie	en	begrenzing

bestaande	situatie:	complex	amalgaam	van	schoolgebouwen
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bestaande	circulatie:	circulatie	binnen	schoolgebouwen	niveau	0

uitbreidingsvoorstel	KOGEKA

 1.  nieuwbouw
 2.  renovatie blok B en blok C
 3.  werkplaatsen
 4.  sportfaciliteiten

circulatie
praktijklokalen
berging en technische ruimte
administratie
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ontWerP

de doodlopende straat met voetweg aan de achterzijde van de schoolsite zal 
volgens het nieuwe BpA verlengd worden. de studenten richten de straat in als 
doorlopende eenrichtingsstraat met een kiss and ride zone aan de school en 
een fietspad voor tweerichtingsverkeer. ook wordt het bouwblok gesloten met 
een nieuw woongebouw (fig.3). deze ingreep laat een tweede gezicht toe voor de 
school, ditmaal aan een efficiënte en veilige toegangsweg binnen het bouwblok.

langs de rustige achterzijde van het gebouwencomplex worden twee nieuwe kopgebouwen geplaatst. het kopgebouw 
aan de linkervleugel bevat technische lokalen en een uitgebreide ondergrondse fietsenstalling. de andere vleugel krijgt 
een duidelijke begrenzing met een nieuw inkomgebouw. dit inkomgebouw vormt de verbinding naar het sportcomplex op 
de uitbreidingssite (fig 4).

Een nieuw gezicht 
voor een nieuwe 
schoolbenadering
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nieuwe situatie

 1. verlenging voetweg 
  tot eenrichtingsstraat 
 2. nieuw woongebouw
 3. nieuw inkomgebouw
 4. nieuw sportcomplex
 5. gerenoveerd Rectorshuis
 6.  nieuwe werkplaatsen
 7. sportvelden

1. inkomgebouw
2. blok A
3. renovatie Rectorshuis

4. renovatie Blok B en blok C
5. sportcomplex
6. werkplaatsen

fIg.4
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het studentenontwerp creëert door gerichte afbraak, renovatie, uitbrei-
ding en nieuwbouw van de verschillende schoolgebouwen op de bestaan-
de site een duidelijk gebouwengeheel in u-vorm. circulatie en functies 
worden duidelijk op elkaar afgestemd en de gebouwen worden ook voor 
mindervalide personen toegankelijk. het verwijderen van de bijgebouwen 
en luifels langs de zijde van de speelplaats zet enerzijds de lange uitbrei-
dingsgeschiedenis van de school in de verf en slaagt er anderzijds in  om via de nieuwe gebouwen een zekere continuïteit te 
creëren. het historische hoofdgebouw wordt opnieuw in gebruik genomen en schenkt een statig gezicht aan de school aan 
de voorzijde van het bouwblok (fig 5).

Twee terreinen, één 
aaneenschakeling van 
gebouwen.
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 1. turnzaal
 2. landbouwhuis
 3. aanbouw Rectorshuis
 4. scoutshuis
 5. luifel  

 1. nieuw inkomgebouw
 2. nieuwbouw blok A
 3. renovatie Rectorshuis 
 4. renovatie blok B en blok C
 5. nieuw sportcomplex
 6. nieuwbouw werkplaatsen

de studenten werken het voorstel uit om de sporthal met de gemeente te delen. dit scenario laat toe de sportzaal te doen 
uitgroeien tot een heus sportcomplex waar ook gemeentelijke sportactiviteiten kunnen plaatsvinden. de monofunctionele 
sportzaal die de school en KoGeKA voor ogen hadden wordt uitgebreid tot een turnzaal, sporthal, fitnesszaal en buitenter-
reinen, alsook alle randfaciliteiten zoals kleedkamers, cafetaria en voldoende parking voor externe gebruikers. het sport-
complex heeft een hoofdtoegang langs de parking voor de externe gebruikers. Voor de school is een aparte toegang voorzien 
via een passerelle die aangehecht is aan het bestaande schoolcomplex (fig.6). 

af	te	breken	gebouwen	op	bestaande	schoolsite

nieuwbouw	op	bestaande	en	aanpalende	site
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fIg.6

nieuw sportcomplex
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Door een samenwerking 
met de stad groeit een 
monofunctionele sportzaal 
uit tot een volwaardig 
sportcomplex

fIg.7

op deze manier is het nieuwe sportcomplex zowel deel van de 
school, als een entiteit die los van de school kan functioneren.  
Binnen zijn zichten naar buiten en doorzichten naar de verschil-
lende zalen voorzien, zoals tussen turnzaal en parking. de ca-
fetaria en fitnessruimte genieten langs één zijde van het zicht 
op de buitenterreinen, en langs de andere zijde van het zicht 
op de sporthal. de turnzaal heeft analoog enerzijds zicht op de 
parking, en anderzijds zicht op buitenruimtes, op deze manier 
stroomt het licht ook door tot de parking (fig.7).

zicht op turnzaal zicht op toegang van het sportcomplex


