
STUDIO OPEN SCHOOL  KOUTERSCHOOL ZWEVEGEM 1

SITUERING

De Kouterschool beschikt over drie locaties binnen 
een straal van ongeveer 1 km. Op de locatie aan het 
stadspark, vlakbij het gemeentehuis, zal een nieuw-
bouw gerealiseerd worden met een sportzaal en klas-
sen voor de drie hogere jaren van het lager onderwijs. 
Door een gebrek aan ruimtelijke definiëring heeft het 
park een negatief imago, met hangjongeren en vandalisme. 

De gemeente heeft grote twijfels bij de haalbaarheid van een school aan het park, en vraagt zich af of haar aanwezigheid 
de plek niet teveel zal belasten. De mogelijkheden die de studenten aanreiken tonen aan dat de discussie omtrent de be-
lasting van de school voor het park verkeerd gevoerd wordt, en dat het park een school en zelfs extra woningen met gemak 
aankan. Meer nog, dat het net deze factoren kunnen zijn die de sociale status van het park kunnen veranderen en tot een 
heropwaardering van het park kunnen leiden.

Het stadspark kan enerzijds als groene buitenruimte voor de school ingezet worden, maar moet anderzijds haar publieke 
functie blijven behouden. De school wordt beschouwd als een brede school, waarbij enkele gemeentelijke functies zoals 
feestzaal en sporthal mee opgenomen worden in de schoolgebouwen. 

Vanuit een analyse van de site en haar omgeving komen vier verschillende opties naar voor die de school, de sporthal en 
het park samenbrengen. Deze elementen worden bovendien aangevuld met extra woningbouw. Deze opties worden verder 
afzonderlijk uitgewerkt waarbij volgens verschillende strategieën gewerkt wordt aan de identiteitsvorming van de plek. Het 
park wordt door het toevoegen van gedeeltelijk private functies opnieuw opengetrokken tot duurzaam publiek park.

Een nieuwe school maakt het 
stadspark opnieuw tot een 
aantrekkelijke publieke plek
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ANALYSE

Het park, restant van een oud kasteelpark, bestaat uit een collage van di-
verse stukken groen die geen duidelijk statuut hebben en waarbij structuur 
ontbreekt. Ook de randen van het park hebben geen duidelijke definiëring. 
De grote openingen die ze in het bouwblok laten, worden als storend er-
varen, en langs enkele randen moeten auto’s het park in om hun garagebox te bereiken. Het park maakt niet actief deel 
uit van de publieke ruimte van de gemeente en wordt als ontoegankelijk ervaren. De vervallen sporthal en feestzaal in het 
park zullen gesloopt worden. Deze functies kunnen in de toekomst opgenomen worden in de nieuwbouw van de school 
zodat ze zowel ingezet kunnen worden voor schooldoeleinden als gemeentelijke activiteiten. De combinatie van een privaat 
programma –de school- en publieke activiteiten –sportzaal en feestzaal- in een publieke ruimte –het park- doet de studenten 
nadenken over de rol en het gewenste gebruik van publieke en private ruimte. De studenten besteden aandacht aan de 
omkadering en structuur van het park om deze groene ruimte opnieuw tot een volwaardig, aangenaam toegankelijk park te 
maken. De gebouwen die in en aan de rand van het park geplaatst zullen worden, moeten dan ook voorzien zijn van ‘voor-
gevels’ aan het park. Zo wint het park meer aan belang als publieke ruimte.

In de eerste twee opties worden school en sporthal sterk op elkaar betrokken. Het park wordt opgeladen met woningbouw, 
en krijgt een open en gestructureerd karakter. De twee andere projecten splitsen de gebouwen van de school op en spreiden 
deze over het park. Ook op deze manier wordt het park beter doorwaadbaar en controleerbaar. Dit gebeurt in de derde optie 
door het park te begrenzen door de schoolgebouwen, en in de vierde optie door de school te midden van het publiek park 
te plaatsen. De eerste en de vierde optie worden verder besproken (fig.1).

Een volwaardig park 
als publieke ruimte

FIG.1

Optie 1: school en sporthal worden samengebracht en 
woningbouw toegevoegd (Karen De Roeck)

Optie 3: het park wordt begrensd door schoolgebouwen 
(Sofie Walraevens)

Optie 2: school en sporthal worden samengebracht 
en woningbouw toegevoegd (Bart De Hertog)

Optie 4: het schoolgebouw bevindt zich te midden 
van het publiek park (Amber Kevelaerts) 
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De bestaande aanzetten tot gesloten bouwblokken worden verder ontwikkeld in het ont-
werp. Het grote bouwblok met park wordt in vier kwarten verdeeld tot zogenaamde sub-
blokken. Het park fungeert hierbij als een groene publieke as (fig.2). Een volume met 
sporthal, polyvalente feestzaal, klaslokalen en administratieve lokalen vormt een begren-
zing van het subbouwblok, dat vervolledigd wordt met woningen. Tussen de twee nieuwe 
subbouwblokken ontstaat van oost naar west een steeg richting park, die enkel toeganke-
lijk is voor plaatselijk vervoer, fietsers en voetgangers. Ook aan de overzijde van het park 
is een dergelijke situatie terug te vinden, die zorgt voor een bereikbaarheid van de diepe 
perceelstuinen en garageboxen. De school en de woningen worden gericht op het park, dat op deze manier opnieuw mee op-
genomen wordt in het netwerk van straten en publieke ruimtes. Het voorheen verborgen en moeilijk doorwaadbaar park krijgt 
dankzij de private functies van school en woningen opnieuw haar actief publiek karakter terug (fig.3).

ONTWERP
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Een publieke 
groene as 
langsheen vier 
bouwblokken

FIG.2

1. sporthal en feestzaal/refter

2. klaslokalen

3. speelplaats

4. park

5. steeg

6. woningen

FIG.3
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De school en de woningen zijn gericht op het park, de sporthal is gericht naar de straatzijde met een sportplein als bufferruimte 
en publieke ruimte. De speelplaats van de school is een volwaardig deel van het groene binnengebied en is volledig toegan-
kelijk voor elke gebruiker, zowel leerlingen als externe gebruikers. De school richt zich letterlijk naar het park, door haar open 
speelplaats met ‘schoolpoort’ en haar voorgevels (fig.4). De sporthal en de school zijn twee onderdelen die zowel op zichzelf 
kunnen functioneren, als samen gebruikt kunnen worden. Deze opstelling sluit aan bij de visie om een brede school te zijn. De 
sporthal en de polyvalente ruimte kunnen na schooluren gebruikt worden door onder andere sportclubs en theaterverenigin-
gen, tijdens schooluren worden ze gebruikt als turnzaal en refter (fig.5).

FIG.4

FIG.5

1. sporthal
2. polyvalente feestzaal/refter
3. administratie school
4. “sportplein”
5. speelplaats
6. klaslokalen
7. straatzijde
8. park
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Het park wordt opgewaardeerd tot een aantrekkelijke en goed bereikbare publieke 
ruimte. Door de ingangen duidelijker te articuleren wordt het park opengetrokken 
naar de omgeving. Een centrale ruimte dient als ontmoetingsplaats, en het park 
wordt gestructureerd als doorgangszone voor de zwakke weggebruiker. Op deze 
manier kan de sociale controle er verbeteren. Het accentueren en opentrekken 
van de toegangen tot het park laat toe dat het park opnieuw deel gaat uitmaken 
van de omgeving en haar verborgen en ontoegankelijk karakter verliest (fig.6).

De school wordt losgekoppeld van de sporthal en midden in het park 
geplaatst. De centrale plaatsing van het gebouw stimuleert het gebruik 
van het park als doorgangsruimte en ontmoetingsplek. De school geeft 
het park opnieuw een doel. Het gebouw is een onafhankelijk volume, 

met duidelijk afgebakende grenzen. Hierdoor ontstaan twee gebieden die een eigen sfeer genereren: het historische park aan 
het gemeentehuis als wandelplek om rustig te vertoeven, en het wijkpark als park voor de jongeren waar sport en spel cen-
traal staan. Het groen wordt doorgetrokken naar de randen, de vier toegangen, zodat het een uitnodigende plek wordt (fig.7).
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Het park als 
ontmoetingsplek 
en doorgangszone

De school als centraal 
paviljoen in het park

FIG.6

FIG.7
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Door de school centraal te situeren wordt de plek een ont-
moetingsplaats waar gespeeld en geleerd wordt, en waar 
ook allerlei evenementen georganiseerd kunnen worden 
(fig.8). Het schoolgebouw omarmt een centrale speel-
plaats. Naar het wijkpark toe is deze open, waardoor de 
speelplaats mee deel kan uitmaken van de speelzone van 
het park. De klaslokalen zijn op het noorden gericht, hier-
door worden ze niet gehinderd door zoninval en hebben de 
klassen uitzicht op het rustige historische park. De sport-
hal zelf wordt geplaatst langs de drukke toegangsas voor 
Zwevegem, en vervolledigt daar het bouwblok. Haar afzon-
derlijke plaatsing laat polyvalent gebruik voor schoolse en 
buitenschoolse activiteiten makkelijk toe. De ingang van de 
sporthal is op het park gericht. Dit maakt de activiteit en 
beleving van het park stimuleert en een veilige verbinding 
tussen school en sporthal mogelijk (fig.9).

FIG.8

FIG.9

1. speelplaats

2. polyvalente zaal/refter

3. klassen


