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NIEUWBOUW (FASE 1) CAMPUS KA, NINOVE

Voor de scholencampus van het Gemeenschapsonderwijs in 
Ninove werd in eerste instantie een masterplan opgesteld. In dit 
masterplan werd een totaalvisie ontwikkeld die werd opgesplitst in 
drie fasen. De eerste fase van dit masterplan behelst het bouwen 
van een basisschool, een middenschool en een labogebouw.  
Tijdens de opmaak van het masterplan werden een aantal 
knelpunten blootgelegd die de potentiële kwaliteit van de campus 
sterk verminderen.

De campus bevindt zich in het binnengebied van een bouwblok in 
het centrum van de stad, opgesloten achter bestaande woningen 
langs de Dreefstraat en Astridlaan. Een kwalitatieve presentatie 
van de campus aan de straatzijde ontbrak. Het enige gezicht 
naar de omgeving was de verkommerde bebouwing langs de 
Dreefstraat en de twee bestaande parkingzones. Het prachtig 
groene binnengebied was nauwelijks zichtbaar vanaf de straat en 
het terrein werd sterk versnipperd door de ‘tijdelijke’ paviljoenen 
en klascontainers. 

In de voorgestelde visie werd door middel van twee nieuwe 
gebouwen een oplossing aangeboden. Het Atheneum en de 
middenschool kregen een meer stedelijk gezicht aan de statige 
Astridlaan terwijl de nieuwe basisschool samen met de bestaande 
kleuterschool een zachtgroene identiteit kregen aan de smallere 
Dreefstraat. Het groene binnengebied werd hersteld door middel 
van langse doorzichten en doorgetrokken wandelassen.

In de eerste fase van het masterplan werd de basisschool (en 
één klas van de kleuterschool) voorzien in een krachtig en 
vrijgevochten volume. Het gebouw sluit aan op de bestaande 
scheimuur. Het straatgeveldeel van het nieuwe volume werd 
wat naar achteren geschoven, in de lijn van de enige vrijstaande 
villa in de straat. Dit zorgt voor een plaatselijke verbreding van 
de openbare ruimte dat een rustpauze aanbiedt in de vrij 
verkeersdrukke Dreefstraat. Ouders die hun kinderen te voet naar 
school brengen, kunnen ze hier veilig afzetten en na schooltijd 
weer opwachten. Gemotoriseerd verkeer en fietsers kunnen langs 
het gebouw naar de achterliggende gebouwen en parkeerzones 
op de campus rijden. 

Het programma van de basisschool bestaat uit meer dan enkel 
een repetitie van klaslokalen. Verschillende functies binnen het 
gebouw vragen een verschillende netto hoogte (turnzaal, refter, 
klaslokalen, ....). Door in het volume aan de straatzijde de daklijn 
deze hoogtes deels te laten volgen en toch ook aan te sluiten 
bij de kroonlijst van de buren, ontstaat een boeiend dakenspel 
dat het gebouw karakteriseert.  Dit wordt doorgetrokken in het 
balkvolume dat zich naar binnen in de campus uitstrekt, waardoor 
op de bovenste verdieping klassen ontstaan met variabele helende 
plafondhoogte waarin een groot ruimtegevoel ervaren wordt. 



Om de visuele relatie met de campus te versterken is er buiten 
de inrit naast het gebouw een ruime doorsteek voorzien, 
centraal in het volume.
Onder deze overdekte buitenruimte situeert zich de 
hoofdtoegang tot de basisschool. Zowel links als rechts van deze 
overdekte speelplaats bevinden zich de twee grootste ruimtes 
van de basisschool; de turnzaal en de refter. Beide worden 
van deze buitenruimte afgescheiden door grote glaspartijen 
voorzien van deuren zodat bij grotere evenementen, zoals 
bijvoorbeeld een opendeurdag, deze drie plekken een ruimtelijk 
geheel vormen. De voorgevel is bewust vrij gesloten gehouden 
om ongewenste inkijk te vermijden. 
Op cruciale plaatsen, zoals bijvoorbeeld aan de entree, de 
centrale trap en  de refter, werden grote ramen voorzien, wat 
de link met het stedelijk landschap versterkt. 

Naast de basisschool is een private speel- en buitenruimte 
voorzien, die past binnen het globale groene karakter van de 
campus. Asfalt zorgt voor een groot speelvlak, maar er wordt 
ook een grasperk voorzien waarvan de vormentaal aansluit bij 
de overige groene punten in de verharding van de campus. 
Zo worden in dit groene vak ook twee nieuwe bomen geplant 
als uitbreiding van de bestaande bomen op het terrein. De 
L-vorm van het gebouw geeft deze speelplaats een beschut 
karakter. Ingesloten tussen het volume van de klassen en 
de scheidingsmuur met de buurman, zoekt de speelplaats 
aansluiting met het bestaande speelterrein van de kleuters, net 
om de hoek. fasering totaal

overdekte buitenruimte met accordeondeuren



Nieuwbouw middenschool:
Deze zone van de campus, aan de Astridlaan, was geflankeerd 
door twee wachtgevels en werd gebruikt als parkeergelegenheid. 
De ontworpen toestand voorziet een volume waarvan het ene 
gedeelte dwars op de Astridlaan is gepositioneerd en het andere 
volume zich parallel aan de Astridlaan situeert. Door het gelijkvloers 
niet over de volledige breedte dicht te bouwen wordt een maximale 
doorwaadbaarheid naar de campus toe gegarandeerd, enerzijds 
voor de alle leerlingen van de verschillende scholen, maar ook 
voor de hulpdiensten die langs deze weg het binnengebied 
kunnen bereiken. De uitkragende verdiepingen die zich over de 
volledige breedte ontplooien, zorgen evenwel voor een feitelijke 
sluiting van het bouwblok. 

Nieuwbouw labogebouw: 
Het nieuwe labogebouw bevindt zich centraal op de campus en 
is een uitbreiding van één van de reeds aanwezige gebouwen. Op 
de plaats waar het nieuwe gebouw werd opgericht bevonden zich 
vroeger enkele kleinere volumes die ingericht waren als sanitaire 
ruimte, deze zijn gesloopt. 
De planologische logica van het bestaande gebouw werd 
doorgetrokken in het nieuwe volume. De bestaande gang loopt 
verder in het nieuwe labogebouw en eindigt op een buitendeur 
die toegang verschaft tot een stalen buitentrap. Om een verzorgde 
aansluiting met de bestaande bebouwing te realiseren werd de 
dakrand hoger opgetrokken dan strikt noodzakelijk. Hierdoor 
wordt het gabarit van de bestaande bebouwing bestendigd in 
het nieuwe volume. Een gedeelte van het nieuwe volume werd 
in overkraging gerealiseerd. Dat resulteerde in een overdekte 
speelruimte naast het nieuw sanitair, wat een continuïteit tussen 
de twee bestaande speelplaatsen geeft.  De school besliste om 
deze overdekte speelruimte afsluitbaar te maken met beglaasde 
accordeon deuren.

Ondanks de sterk verschillende morfologie van de nieuwe 
gebouwen is er getracht een samenhang te ontwikkelen die 
de campus als geheel vorm geeft en versterkt. Een heldere en 
identieke materialisatie voor de verschillende nieuwe gebouwen 
was het belangrijkste middel om dit te bewerkstelligen. De gevels 
werden opgetrokken in een rood/bruin-grijs genuanceerde 
baksteen met geel aspect als toenadering tot de bestaande 
bebouwing op de campus. 
Het hekwerk dat de campus aan de twee straten afsluit heeft een 
sterke visuele impact en is specifiek vormgegeven. 
Tenslotte wordt er veel aandacht besteed aan een uniforme 
detaillering om zo tot een coherent architecturaal geheel te komen.
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