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In de Van Duyststraat in Deurne-Noord bevindt zich
vandaag de eerste en de tweede kleuterklas van
Basisschool De Bever. In de Albert Bevernagelei is de
derde kleuterklas en de lagere school gevestigd. De
huidige infrastructuur op beide locaties is te klein om
een volwaardige 2-stroom basisschool te organiseren.
Ook zijn de gebouwen in de Van Duyststraat in slechte
toestand. Daarom werd beslist om de gebouwen in de
Van Duyststraat af te breken en te vervangen door een
nieuwbouw. De nieuwe kleuterschool zal plaats bieden
aan 200 kleuters.
Daarnaast komt op de plek een wijkafdeling van de
Academie Deurne. Het kunstonderwijs zal een maximum
capaciteit van 105 leerlingen hebben.
De samentuin van Deurne Noord, beter bekend als de
Pottentuin, wordt gebruikt door zowel de school, inwoners van de naastgelegen serviceflats en buurtbewoners. Het ontwerp moet nadenken over de integratie van
de pottentuin in het project.

Vermeiren // De Coster architecten

Collectief Noord
Collectief Noord kiest voor een opdeling van het gebouw in
drie gearticuleerde volumes met elk een eigen architectuurtaal. Het statig kopgebouw van vier bouwlagen is het
gezicht van de school en beantwoordt aan de publieke
uitstraling waar de kunstschool en het breed gebruik om
vraagt. Het flankeert het open en lage (tuin)paviljoen voor
de kleuterschool met ruime en lichte doorzonklassen.
Een besloten dienstgebouw ten slotte zorgt voor aansluiting met het naastgelegen zorgcentrum. De pottentuin
maakt de schakel tussen de school en het plein.
Het programma is logisch geclusterd en laat zowel een
breed als onafhankelijk gebruik toe.
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Vanuit de klassen is er een groot contact met de groene
belevingstuin die in de breedte langs het tuinpaviljoen
is ingepland. Luifels aan oost- en westzijde zorgen voor
een kleinschaligheid van de buitenruimte op maat van de
kleuters. De klassen worden uitgebreid met een brede
langwerpige polyvalente ruimte op het gelijkvloers. Kasten
bestaande uit open rekken en enkele dichte en translucente delen zorgen voor een subtiele afscherming van de polyvalente gang aan de ene kant en de voortuin aan de andere
kant. De vormgeving van de structuur in de refter en de
polyvalente ruimten is gelijkaardig als deze van de luifels,
waardoor de grens tussen binnen en buiten vervaagt.
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