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situering

de school is gelegen op een boogscheut van het cen-
trum van Wetteren, op een sterk hellend terrein aan de 
schelde. de schoolsite is een ingesloten terrein tussen 
de omringende bebouwing. Ze kenmerkt zich door een 
complex amalgaam van gebouwen dat getuigt van een voortdurende ad hoc uitbreiding. het herstructureren van de site 
gebeurt bij beide ontwerpen op een bijna tegengestelde manier. het eerste ontwerp wil de schoolsite openbreken. de 
studenten voorzien hiervoor een nieuwe toegang, en ontwerpen op de site nieuwe circulatiepatronen als structurerend 
element van de uitbreiding. het tweede ontwerp probeert de impact van de circulatie net minimaal te houden, en wil 
aansluiten bij het bestaande weefsel. explosie tegenover implosie.

Beide ontwerpen planten een compact schoolgebouw in ter hoogte van het sportveld, en vrijwaren zoveel mogelijk 
open ruimte. Voor het eerste ontwerp betekent dit meteen dat het nieuwe gebouw zich aan de nieuwe toegang bevindt. 
het ontwerp gaat dieper in op polyvalente klassen die meer dan één gebruik suggereren voor zowel leerlingen als 
externe gebruikers. 

het eerste ontwerp vertrekt bij de organisatie van een eenvoudige schakeling van gang met klassen; het tweede ontwerp 
tracht dit bij het nieuwe klassencomplex net te doorbreken. door te werken met een dubbele circulatie warm-koud creëert 
het gebouw verschillende belevingsmogelijkheden voor het circuleren, afhankelijk van het seizoen, het tijdstip van de 
dag en het (eind)doel van de verplaatsing.

Een compact schoolgebouw 
om open ruimte te vrijwaren
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de studenten willen de ingesloten schoolsite openbreken, zowel intern als naar de omgeving toe. Ze slaan op strategische 
plaatsen bressen in de bestaande bebouwing. dit creëert een vlot circulatiepatroon over het hele terrein en tussen de 
verschillende niveaus van de schoolgebouwen en de speelplaatsen (fig.1). hiervoor voorzien ze een nieuwe toegang vanuit 
een rustige straat met voldoende parkeerruimte. de bestaande en nieu-
we toegangen worden als ‘schoolpoorten’ gemarkeerd met een nieuw 
schoolgebouw: een klassenblok aan de oude, representatieve hoofdin-
gang, een apart toegankelijke administratieblok met kleine doorgang 
aan de fietsenstalling, en een compact l-vormig blok met polyvalente 
klassen aan de nieuwe toegang (fig.2). deze gebouwen zorgen ervoor dat de school naar de omgeving toe een duidelijk ge-
zicht krijgt en fungeren eveneens als begrenzing van de school. deze grens vinden de studenten noodzakelijk om binnen de 
schoolpoorten het gevoel van een eigen wereld te geven aan de leerlingen.
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de duidelijke begrenzing met de omgeving maakt binnen 
de site plaats voor een grote openheid (fig.3). door te 
spelen met niveaus, passerelles, interne verbindingen en 
open hoeken krijgt de school een nieuwe vorm van circu-
leren die de school intern openbreekt. onder de huidige 
speelplaats wordt een sportzaal voorzien die in verbinding 
staat met de lager gelegen, dubbelhoge refter. de refter 
zelf is met grote glaspartijen verbonden met het sport-
veld, en ingeplugd op de bovenliggende klassenblok, die 
op haar beurt weer verbonden is met het sportveld en het 
nieuwe schoolgebouw (fig.4-5). 

fiG.3Nieuwe circulatie
patronen die de school 
intern openbreken
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Aan de nieuwe schoolpoort wordt een compact l-vormig 
schoolgebouw ingeplant dat de gevraagde nieuwe klas-
sen, themaklassen en polyvalente ruimte bevat. dankzij de 
nieuwe toegang kan het nieuwe schoolgebouw met sport-
veld, fietsenstalling en refter apart gebruikt worden zonder 
hiervoor door een ander gebouw te moeten. het bundelen 
van de themaklassen aan deze toegang moedigt extern en 
polyvalent gebruik nog extra aan. de klaslokalen zijn gele-
gen aan de binnenhoek van het gebouw, met grote ramen 
gericht naar het zuiden en het schoolterrein. de buitenhoek 
van het gebouw, de rugzijde, bevat de circulatieruimtes. 
deze circulatieruimte is echter veel meer dan louter door-
gangsruimte. Ze is ook studiezaal, bibliotheek, ‘hot-spot’, 
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projectieruimte, ontmoetingsplek, computerklas of klaslokaal (fig.6). 
Via boekenwanden, glazen schuifdeuren en mobiele bordsecties kun-
nen ruimtes afgeschermd of gegroepeerd worden. de studieruimtes 
worden gedeeltelijk van de gang gescheiden door kastenwanden. Via 
de glazen schuifdeuren en de bordsecties kunnen ze afgesloten wor-
den en kleinere klassen vormen of boekenkasten veilig afsluiten. Via 
draaibare kastenwanden kunnen ze ook uitgebreid worden met een bibliotheek en een grotere, themaklas vormen (fig.7). 
de hoek van het gebouw op de eerste verdieping is vormgegeven als een multifunctionele ruimte. deze kan worden open-
gesteld tot ontmoetingsplek of zitruimte. Afgesloten door krijtborden wordt ze echter een ruime projectieruimte (fig.8). het-
zelfde principe is toegepast voor het hoeklokaal op de bovenliggende verdieping, waar een computerklas via schuifwanden 
kan afgesloten worden of algemeen toegankelijk kan zijn. 
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ondanks het oppervlakteverslindende eisenpakket voor het nieuwe schoolpro-
gramma –nieuwe sportzaal, refter, polyvalente ruimte en klassen- slaagt het 
ontwerp er in de impact van de expansie tot een minimum te herleiden. de 
studenten sluiten zo veel mogelijk aan bij het bestaande schoolweefsel. Ze 
beperken op deze manier de circulatie tot een minimum: alle gebouwen komen 
langs één lange circulatie-as te liggen: een gang als ‘fast shaft’ tussen de ver-
schillende gebouwen (fig.1-2). De nieuwe sportzaal wordt onder de speelplaats voorzien, met een directe, open verbinding naar 
het sportveld. de bestaande refter wordt omgevormd tot fietsenberging, en de nieuwe refter wordt geïntegreerd in de oude 
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sporthal en de kapel. de nieuwe klassen worden zo veel mogelijk in één gebouw geconcentreerd dat aansluit op de oude be-
bouwing, boven de toegang wordt een tweede, kleine klassenblok voorzien. het sportveld wordt een open, groene oase, en de 
site verkrijgt twee zones met klasgebouwen die een homogeen beeld vertonen: één hoger gelegen zone aan de toegang, en 
één lager gelegen zone aan het sportveld (fig.3). het nieuwe klasgebouw volgt het gabariet van het bestaande schoolgebouw 
als een compacte schijf die mee de site en de open ruimte structureert (fig.4). 
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de eenvoud van de lange circulatie-as vindt haar tegenpool in het nieuwe klassencomplex. de trappen en gangen worden niet 
netjes boven elkaar geplaatst, maar doorheen het hele gebouw verspreid. de uniforme schakeling en superpositie van klas-
sen met gang wordt doorbroken. de circulatie van het gebouw wordt opgesplitst in twee circuits: een warm circuit en een koud 

circuit. de klassen worden afwisselend vooruit en achteruit geplaatst 
en vormen zo de twee circulatiesystemen (fig.5). daar waar de com-
plexheid van de schoolsite de eenvoudige circulatie-as reeds tot een 
veelzijdig parcours maakt, schenkt de dubbele circulatie een variabel en 
interessant parcours aan de rationele opbouw van het nieuwe school-
gebouw. het koude buitencircuit loopt langs de hele gevel, waardoor het 
hele gebouw geleefd en beleefd wordt. een warm binnencircuit laat toe 

het gebouw van binnenuit te beleven, en takt aan op de bestaande vleugel. Afhankelijk van het seizoen, het tijdstip van de dag 
en je einddoel creëer je zelf je circulatiepatroon. de zijgevels van het gebouw hebben bovendien een grote transparantie. de 
beleving beperkt zich op deze manier niet tot het gebouw, maar haar positie laat toe de hele site te overschouwen (fig.6).

Een dubbele circulatie 
schenkt een variabel 
parcours 
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