’t Klein Atheneum Tienen

nieuwbouw en verbouwing BS, MS & CLB

Het gebouwencomplex van ” ‘t Klein Atheneum” in Tienen is
met de tijd uitgegroeid tot een onoverzichtelijk agglomeraat
van gebouwen. Delen ervan zijn verwaarloosd en onveilig,
andere zijn onbereikbaar voor de hulpdiensten. De interne
circulatie is chaotisch. Een grote ondergrondse garage is
door het verzaken aan een destijds geplande uitbreiding
voor wagens onbereikbaar gebleven.
We grijpen het nieuwe programma en de saneringsopdracht
aan om het geheel van de basisschool, de middenschool en
CLB te herstructureren. Onze aandacht gaat daarbij naar
het verzekeren van een veilige toegang, het verbeteren van
de interne circulatie, het faciliteren van evacuatie en hulp,
het optimaliseren van het gebruik van de buitenruimte en
het herkenbaar maken van de school als een entiteit
Het ontwerp herorganiseert het gebouwencomplex rond
de twee grote buitenruimten. Ze worden opgevat als de
voorpleinen van de school. Hun rechtstreekse verbinding
met de straat verzekert een vlotte en veilige toegang tot het
complex. Kleuters, scholieren en personeel maken gebruik
van onderscheiden poorten. De routes komen samen op
een circulatieknoop die zich op het aanhechtingspunt van
verschillende vleugels bevindt en waar een bestaande
trapkoker aan gekoppeld is. De inplanting van het nieuwe
kleuterblok en zijn systeem van gradueel verspringende
vloerplaten laten toe om verscheiden verbindingen te maken
doorheen het complex. Hierdoor kan een klassenbeuk
die zich op de verdieping van de kleutervleugel bevindt,
afhankelijk van de behoeften, zowel door de basisschool
of de middenschool als door het aanliggende atheneum in
gebruik worden genomen. Een hellende speelruimte dekt
een nieuwe parking af die op zijn beurt de bestaande garage
in de kelder ontsluit.
We proberen samenhang tot stand te brengen in het
disparate geheel dat door de gevels van de schoolgebouwen
wordt gevormd. De cesuur die in de Oude Vestenstraat aan
de westzijde van het schooldomein wordt aangebracht,
wordt aan de oostzijde herhaald om het front van de
schoolgebouwen te configureren volgens een vrijstaande
figuur. Het openen van het domein op de straat laat ons
toe om het publieke karakter van de school tot uitdrukking
te brengen. Er ontstaan dieptezichten in het binnengebied
en de typische inwendige structuur van het bouwblok
waar omvangrijke publieksgerichte entiteiten naast elkaar
opgesteld staan, wordt leesbaar gemaakt vanaf de straat.
Het openbreken van de rij brengt bovendien de volumetrie
van de gebouwen tot uitdrukking. Op de uiteinden van de
gevelfronten en van vrijgekomen gemene muren wordt
de schoolnaam in de leienbekleding aangebracht. De
typografische bewerking ijkt de figuur die de onderdelen
van het complex over het binnengebied uitzetten.

ssa/a10
wedstrijd op uitnodiging Vlaams Bouwmeester (Open Oproep)
in opdracht van Gemeenschapsonderwijs –IRO
ontwerp: 2002-2004, in uitvoering
ontwerpers: Guy Châtel & Kris Coremans
mmv.: R. Dudal, R. Verstraeten, S. Mangé & N. Van Hulle
ism.: Bureau Bouwtechniek (Antwerpen) & B.A.S. Dirk Jaspaert (Leuven)

BESTAANDE TOESTAND

FASE 1

FASE 2

ORGANISATIE

ssa/a10
LANGSE SNEDE DOOR CORRIDOR

SNEDE 2 DOOR SPEELPLAATS

GEVEL KLEUTERKLASSEN

STRAATGEVEL BESTAANDE TOESTAND

STRAATGEVEL NIEUWE TOESTAND

