Basisschool De Molen

Waarom dit project?
AG VESPA bouwt heel wat publieke gebouwen voor de stad Antwerpen: scholen, politiekantoren, kinderdagverblijven,
musea, … Duurzaamheid en sterke architectuur staan centraal.
In de Onderwijzersstraat in Hoboken wordt er een volwaardig 2-stroom basisonderwijs gerealiseerd, waardoor uitbreiding
en renovatie van de huidige gebouwen zich opdringt.

Wat gebeurt er?
We verbouwen de school om ruimte te creëren voor 500 leerlingen. Dat zijn 8 klasgroepen van 25 kleuters en 12
klasgroepen van 25 lagere-schoolleerlingen. Het ontwerp van Korteknie Stuhlmacher architecten maakt een duidelijk
onderscheid tussen de kleuterschool en de lagere school.

De lagere school is gehuisvest in het historische gebouw aan de Onderwijzersstraat. De klaslokalen worden integraal
gerenoveerd. In de bestaande onderwijzerswoningen komt een conciërgewoning en de administratie. Tussen schoolmuur
en hoofdgebouw voegen de architecten een groot en licht paviljoen toe dat dienstdoet als refter. De architectuur van de
toegevoegde nieuwbouw is complementair aan de monumentale bakstenen architectuur van het oude gebouw. De
speelplaatsen, pleinen en tuinen krijgen elk een eigen invulling en zorgen voor een interessant parcours doorheen de site.
De kleuterschool wordt in een T-vormige uitbreiding aan de oostkant van het hoofdgebouw ondergebracht. Het gebouw
met hellend dak is als zelfstandige entiteit tegen het hoofdgebouw aangeschoven en door middel van een refter met het
hoofdgebouw verbonden. De kleuterschool heeft een eigen inkom vanaf de Jozef Cardijnstraat. Glaspartijen, prefabhoutbouw en groendaken kenmerken het gebouw. Natuurlijk daglicht en een optimale akoestiek zijn sleutelaspecten in
het ontwerp
Naast het bouwprogramma wordt er ook een stedenbouwkundige visie gevraagd voor een mogelijke ontwikkeling van de
achterliggende site aan de Jozef Cardijnstraat. Deze stedenbouwkundige visie moet aantonen dat de inplanting van het
bouwprogramma geen hypotheek legt op een toekomstige ontwikkeling van de achterliggende terreinen, en omgekeerd.
De grond wordt momenteel gebruikt als publiek parkeerterrein en voor tijdelijke containerklassen.
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