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situering

het KtA Zwijndrecht cenflumarin biedt samen met het maritiem instituut mercator in oostende als enige school in Vlaanderen 
de secundaire opleiding zeevaart aan. haar leerlingenpopulatie is uniek en bestaat hoofdzakelijk uit schipperskinderen. de 
school kampt echter met problemen qua infrastructuur, bereikbaarheid, energie en milieu. een uitwijking naar Linkeroever ligt 
te wachten, waar zich reeds het internaat voor schipperskinderen bevindt. 

Zowel linkeroever als de school kampen met 
een imagoprobleem. de unieke eigenschap-
pen van de school en de nieuwe site moeten 
een wisselwerking creëren wat tot een her-
waardering moet leiden van beide partijen. 
in de analyses van de studenten komen dan 
ook de op stapel staande projecten voor lin-
keroever uitgebreid aan bod (fig). de veelheid 
aan projecten die voor linkeroever in opstart 
zijn doet de studenten verder kijken dan de 
site op zich, en een gefundeerd masterplan 
voor de wijk ontwikkelen. de ontwerpen van 
de studenten tonen aan dat bestaande rand-
voorwaarden en initiatieven niet altijd beper-
kend hoeven te werken. door er op een vrije 
manier mee om te springen kunnen ze een 
versterkend effect creëren voor de school.

de twee studentenontwerpen concentreren zich op de ontwikkeling van een havengebied. het samenspel tussen de school 
en een jachthaven kan volgens de studenten voor een exponentiële ontwikkeling van heel linkeroever zorgen. het eerste 
ontwerp beperkt deze infrastructuur hoofdzakelijk tot buurt- en vrije tijdsgebonden activiteiten, het tweede project spreekt 
van de ontwikkeling van infrastructuur met internationale draagkracht. een compact gebouw is hierbij geen noodzaak van 
een krap terrein, maar een manier om de school als een baken te ontwikkelen, op schaal van de omliggende hoogbouw, en 
met aandacht voor het vrijwaren van de open ruimte.

Een unieke school 
op een unieke plek
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het ontwikkelde masterplan speelt in op de voorstellen van het ruimtelijk structuurplan, zoals een heraanleg van het plein voor 
de voetgangerstunnel, de herstructurering en ontsluiting van de bestaande jachthaven, en de ontwikkeling van open groene 
ruimte aan het water. het programma van de school vereist bovendien een oefendok, wat toelaat een nieuwe, grotere jachtha-
ven te voorzien en met het oefendok aan elkaar te koppelen. de rol van het water komt hierdoor centraal te staan in het ontwerp 
(fig.1). rond het water worden twee polen van activiteiten voorzien. enerzijds rond de jachthaven activiteiten die inspelen op de 
buurt, toerisme en vrije tijd, zoals fiets- en wandelpaden die aansluiten bij het schelde-

park, buurtcafé, winkels, 
een havenkantoor, een 
infopunt en aula. met 
deze ingrepen wil de 
studente een demono-
polisering van het so-
ciale wonen verkrijgen. 
Anderzijds worden rond het oefendok de zeevaartschool en de 
zeescouts ingepland, met kades, speelplaatsen, klaslokalen 
en auditoria (fig.2). door het complementaire gebruik van de 

OntwerP

PrOject 1
Lies Saldien

Het water als 
draai schijf in 
de ontwikkeling 
van de wijk

fig.1

fig.2



studio open school  KtA Zwijndrecht cenflumArin 3

jachthaven en het oefendok wordt het mogelijk het water optimaal in te zetten voor de gebruikers: in vakantieperiodes geniet 
de jachthaven mee van het oefendok, en tijdens de wintermaanden profiteert de school dankzij de jachthaven van een groter 
oefendok. samen met de lopende projecten voor linkeroever, zoals het iGloproject, de regattawijk en de oosterweelverbin-
ding, is het project één van de ingrepen die de verdere ontwikkeling op linkeroever tot stand kan brengen.

de zeevaartschool is een unieke opleiding die zowel algemene als zeer 
specifieke schoolinfrastructuur nodig heeft. het markantste ervan is het 
oefendok (fig.3). de oever is daarom vormgegeven als kade, waar de bo-
ten kunnen aanmeren (fig.4). Aan de kade, onder het maaiveld, bevinden 
zich de leslokalen en praktijklokalen met zicht op het water en op de rechteroever. de theorielokalen situeren zich op twee 
pontons die een verlenging zijn van de boulevard-as die in het iGlo-project doorheen de hele woonwijk loopt, en waarlangs 
ook het internaat voor schipperskinderen zich ook bevindt (fig.5). met deze pontonlokalen hebben de studenten letterlijk les 

op het water, en zijn ze dagelijks in contact met hun toekomst. een derde gebouw is hoger en fungeert als een baken en 
nieuw gezicht voor de school én de wijk (fig.6). in dit gebouw bevinden zich de meer gemeenschappelijke en administratieve 
functies. de school moet op deze manier een aantrekkingspool worden voor buurtbewoners en erbuiten, en kan zo positief 
bijdragen aan de ontwikkelingen voor linkeroever.
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met de op til zijnde veranderingen voor linkeroever, zoals het woonproject regatta, het iGlo-project in de sociale woonwijk, 
een nieuw groengebied, de uitbreiding van het naburige bedrijventerrein en de oosterweelverbinding zal het gebied in de ko-
mende jaren sterk evolueren, opgewaardeerd worden en uitbreiden. het ontwerp wil inspelen op deze tendensen, en wil het 
KtA laten uitgroeien tot een maritieme campus. het nabijgelegen internaat voor schipperskinderen en de basisschool bieden 
hierbij reeds een meerwaarde. ook de suggestie van het ruimtelijk structuurplan voor de herstructurering van de jachthaven 
wordt mee opgenomen in het ontwerp en uitgebreid tot een nieuwe, grotere jachthaven. met deze ingreep wordt ook het 

stratenpatroon in en rond de site aangepast zodat de site 
een betere bereikbaarheid krijgt (fig.1). daarnaast voorziet 
het ontwerp in een hoop nevenfuncties die een meerwaarde 
kunnen betekenen voor deze plek zoals de zeescouts, een 
promotiecentrum voor de Belgische schipvaart, een avond-
school, havenpolitie, een zeevaarthotel, een auditorium voor 
congressen, een centrum voor toerisme en horeca. de ge-
bouwen voor deze functies worden ingeplant rond de nieuwe 
jachthaven (fig.2). 

de nieuwe school voor het KtA bevindt zich tussen het in-
ternaat en de jachthaven. het ontwerp is gebaseerd op een 
schoolgebouw in het Zwitserse leutschenbach van de ar-
chitect christian Kerez. het studentenontwerp vertrekt van 
een zelfde stalen vakwerkstructuur die over vijf verdiepingen 
de verschillende schoolfuncties zoals refter, sportzaal en 
klassen verdeelt (fig.3). het stapelen van de schoolfuncties 
maakt de school tot een uiterst compact gebouw om zoveel 
mogelijk open ruimte in de omgeving te vrijwaren. dankzij de 
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vakwerkstructuur is de invulling van de schoolfuncties zeer vrij –er zijn 
bijvoorbeeld geen gangen- en kan het gebouw later altijd een andere 
functie huisvesten. het gebouw wordt verhoogd zodat er visueel contact 
blijft tussen het internaat en de jachthaven, en laat toe een geluidbuf-
fer te creëren tussen de ondergrondse praktijklokalen en ateliers en de 
verhoogde klaslokalen (fig.4-5). de inkom van de school loopt via een da-

lende helling naar de ateliers en loopt door onder de straat, die het verlengde is van de iGlo-as die vanuit de sociale woonwijk 
vertrekt. de helling komt weer boven voor het internaat, en creëert op deze manier een verbinding tussen school en internaat, 
en een scheiding tussen straat en school. door de compacte stapeling in de hoogte fungeert het gebouw bovendien als een 
baken in de omgeving, die op schaal is van de omringende sociale woonblokken.

Een compact gebouw 
om open ruimte in de 
omgeving te vrijwaren
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