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situering

campus tio is gelegen midden in de woonkern van de gemeente overpelt.  
het is een complex amalgaam van oude en recente gebouwen zonder duide-
lijke structuur. de school kampt met een negatief imago, en past volgens het 
gemeentebestuur niet binnen de kleine woonkern waar vooral oudere men-
sen wonen. een betere verstandhouding tussen school en buurtbewoners is 
primordiaal. het huidige bouwblok van de school is rechtstreeks betrokken 
in het masterplan voor mobiliteit van de gemeente, een nieuwe verbindingsweg snijdt de scholensite doormidden. het ge-
meentebestuur wil de school herlocaliseren en het vrijgekomen schoolgebied omvormen tot woongebied. de school zelf is 
voorstander van nieuwe infrastructuur op de huidige site (fig 1).

de studenten onderzoeken de mogelijkheid en voordelen om 
de school in het centrum te behouden. een eventuele her-
localisatie is mogelijk binnen een lange termijnaanpak die 
getuigt van een degelijke toekomstvisie voor de scholenge-
meenschap. in tussentijd moet echter ook de problematiek 
van de verouderde gebouwen en hun interne organisatie op 
de huidige site aangepakt kunnen worden. het geselecteer-
de studentenontwerp zoekt oplossingen die het gewenste 
dorpsbeeld van de gemeente combineren met de nodige 
reorganisatie en renovatie van de schoolinfrastructuur. een 
nieuwe toegang via de speelplaats wordt meteen het publiek 
gezicht van de school. ook wordt de relatie tussen school en 
woonomgeving onderzocht, en hoe deze grens met betrek-
king tot inkijk vormgegeven kan worden. met aandacht voor 
deze criteria wil het ontwerp een gezondere relatie scheppen 
tussen school en omgeving, en een positief imago aan de 
school geven.
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overzichtsplan met tweede Ringlaan en schoolsite
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OntWerp

de gemeente plant doorheen de huidige schoolsite 
een nieuwe straat om de tweede ringlaan te vervol-
ledigen (fig.1). de nieuwe verbindingsweg wordt opge-
nomen in het ontwerp en is de aanzet om het gesloten 
schoolblok open te trekken en te structureren (fig.2). 
het toegeslibd amalgaam wordt gestructureerd waar-
bij de schoolgebouwen naar de grenzen van de site geduwd worden. Gebouwen in slechte staat worden afgebroken, nieuwe 
schoolgebouwen plaatsen zich mee aan de grenzen van de site en de nieuwe verbindingsweg, en woningen bakenen het 
bouwblok verder af. de school komt nog slechts aan twee zijden van het bouwblok tevoorschijn in het publiek domein, en 
drukt zo minder haar stempel op de buurt (fig.3). de school wordt als het ware binnenstebuiten gekeerd en krijgt een dui-
delijk statuut. de huidige afgesloten en verspreide speelplaatsen worden gecentraliseerd tot één groot binnengebied. deze 
krijgt een veel opener statuut en wordt de publieke gevel van de school (fig.4). 

Een binnenring in het centrum 
trekt de school open en 
schept mogelijkheden

bestaande situatie nieuwe situatie: 1. nieuwe verbindingsweg 
2. opengewerkt binnengebied
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fig.5

1. refter en sportzaal
2. praktijklokalen
3. speelplaats
4. klaslokalen
5. nieuwe woningen

door de school open te trekken en haar te betrekken op de omgeving komt ook mentaal een einde aan de enclavepositie 
van de school. er kan een positieve en open relatie tussen de school met haar leerlingen enerzijds en het overwegend resi-
dentieel publiek van het dorp anderzijds op gang gebracht worden (fig.5). 

de school wordt als het ware uit het straatbeeld weggommend door een groot 
gedeelte van de randen van het bouwblok met woningen te omzomen. er 
ontstaat er een nieuw probleem van nabijheid en vrees voor overlast voor 
de woonomgeving. de relatie tussen de school en de aangrenzende wonin-
gen moet tegemoetkomen aan dit probleem van privacy tussen school en 
woningen. de student onderzoekt hoe de privacy van de bewoners bewaard 
kan worden daar waar de schoolgebouwen raken aan de achtertuinen van woningen, en welke grenzen tussen school en 
woonomgeving wenselijk zijn. met studieschema’s  wordt gezocht naar diverse oplossingen om de directe zichten tussen 
school en woningen te vermijden. de zichten en inkijk worden afgesteld op de oriëntatie, met bezonning en schaduw, en op 
de afstand tot de woning. een eerste snede BB’ wordt onderzocht hoe rechtstreeks zicht vermeden kan worden door het 
voorzien van raampartijen haaks op de gevel van de woningen. de eerste verdieping van het schoolgebouw wordt terugge-
trokken. hierdoor ontstaat een terrasvorm, die bezonning in de tuinen toelaat en rechtstreekse inkijk vermijdt. dit principe 
wordt ook in snede cc’ toegepast. hier wordt de inkijk echter vermeden door zijdelingse glaspartijen in de schoolgevel. er 
wordt op deze manier gezocht naar de meest gunstige oplossing voor de aansluiting van woningen en hun tuinen op het 
schoolgebouw (fig.6).

Een onderzoek 
naar inkijk tussen 
woningen en school
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fig.6


