
KTA DENDERMONDE

 - renovatie van een bestaand schoolgebouw uit 1924 + nieuwbouw industriehal + nieuwbouw 
sporthal

 - technische school die een onderkomen biedt aan de afdelingen haarzorg, verzorging, kantoor, 
autotechniek en -mechaniek, carrosserie, houtbewerking en elektriciteit

 - opdracht met toepassing van de wet van de overheidsopdrachten

 - architectuurwedstrijd (niet weerhouden)
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KTA DENDERMONDE

De site aan de Begijnhoflaan ligt op een unieke locatie in 
Dendermonde, aan de rand van de compacte stadskern, vlakbij 
het station en grenzend aan een mooie groen-recreatieve zone 
met een enorme vijver. 

Voor het nieuw te bouwen programma werd gezocht om deze te 
organiseren binnen een zo compact mogelijk volume dat toch 
heel wat flexibiliteit biedt naar gebruik. Een dergelijk  compact 
en flexibel volume is niet alleen energetisch heel interessant, het 
maakt ook op een heel eenvoudige manier praktische en creatieve 
wisselwerkingen mogelijk tussen de verschillende afdelingen 
onderling. 

Er wordt geopteerd om alle afdelingen onder één dak samen te 
brengen als één grote hal waarbinnen de afdelingen hun ruimte 
innemen. Dit dak wordt voorzien onder de vorm van een sheddak 
als knipoog naar de industriële activiteiten die er plaats vinden. 
Bovendien leent
de oriëntatie van het gebouw er zich toe om met dit sheddak op 
het noorden maximaal veel daglicht binnen te trekken, zonder kans 
op oververhitting. 

Het Aria-gebouw wordt ontdaan van de historisch weinig 
waardevolle elementen, zoals de verscheidene aanbouwen, en 
wordt tot zijn essentie herleid; een zuivere L-vorm met sprekende 
gevels aan voor- en achterzijde. De bestaande gevel zal in nieuwe 
toestand als een buitenspouwblad beschouwd worden, waarachter 
een nieuwe structuur wordt geplaatst die volledig geïsoleerd kan 

worden. Het nieuwe sheddak wordt tot tegen het Aria-gebouw 
getrokken waardoor men zo vanuit de industriële hal een magnifiek 
zicht krijgt op de bestaande klassieke gevel.

Een grote sportkooi, bestaande uit een hekwerk van 4m hoog, 
definieert de ruimte waarbinnen kan gesport worden. Het vormt 
hierdoor, net zoals de nieuwbouw, een afsluitbaar geheel op 
een open campus. Binnen deze kooi bevindt zich centraal een 
dubbelhoge sporthal, geflankeerd door een lager volume met 
kleedkamers, berging en sanitair en door een buitenveld. De 
sporthal kan aan de langse zijde volledig worden open gezet naar 
het buitenveld toe, zodat deze samen kunnen worden gebruikt voor 
speciale gelegenheden. Deze hoofdzakelijk glazen gevel bevindt 
zich op het noorden van het gebouw, hetgeen een maximum aan 
daglicht toelaat zonder kans op oververhitting.



schets sporthal vanuit de lucht

inplantingsplan

dissectie renovatie oude gebouw


