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In de buurt Zwaantjes in Hoboken zijn enkele ingrijpende veranderingen op til. Naast het hoekproject aan het
kruispunt Antwerpse Steenweg en de Sint-Bernardsesteenweg wordt ook het nabijgelegen perceel van de
huidige kleuterschool aan de Krugerstraat heringericht.
Om het capaciteitsprobleem in het onderwijs aan te
pakken, wordt hier een nieuwe stedelijke basisschool De
Zwaantjes uitgebouwd. De huidige één-stroom kleuterschool van bestaande basisschool De Molen wordt vervangen door een enkele basisschool van 250 leerlingen,
waardoor kleuters nu ook kunnen doorstromen naar de
lagere school op dezelfde vestiging.
Het huidige gebouw verkeert in slechte staat en zal
afgebroken worden en vervangen worden door een
nieuwbouw. In de toekomst kan het gebouw aan een
nieuwe openbare weg liggen.
Bepaalde ruimtes van de school zijn breed inzetbaar,
zodat ze dubbel gebruikt kunnen worden door
verschillende (vandaag mogelijk nog onbekende)
externe partners.

Collectief Noord architecten

META architectuurbureau
META stelt een school voor in een doorlopende L-vorm
bestaande uit twee bouwlagen met licht hellend uitkragend dak. De ontwerpers kiezen hiermee voor een krachtig
antwoord op de forse volumetrie van de omliggende
ontwikkeling. Het gebouw begrenst op een natuurlijke
manier het binnengebied. Langs een nieuwe toekomstige weg, dwars op de Krugerstraat, komt een duidelijke
straatwand waar de drie toegangen op intakken: de eerste
toegang is een patio die leidt naar de fietsenstalling en de
refter, de tweede toegang geeft uit op de speelplaats en de
derde toegang is de inkom van de school. Hierdoor leent de
school zich uitstekend voor breed gebruik.
Korteknie Stuhlmacher architecten

l au r e a at
Het gebouw straalt rust, eenheid en structuur uit in zowel
vorm als materialisatie. De overdekte speelplaats heeft een
open en toch geborgen karakter dankzij de transparante
vliesgevels onder het overkragend dak.
Het programma is logisch geclusterd. De klaslokalen liggen
aan brede leerstraten die flexibele inrichtingen toelaten.
Dankzij ramen van vloer tot plafond krijgen de lokalen
overvloedig daglicht. Er is gekozen voor een lichte houten
kolommen-balkenstructuur, veel repetitie en standaardisatie om te zorgen voor flexibiliteit op langere termijn.
Het grote uitkragende dak met pv-cellen vermindert
bovendien de opwarming van het gebouw.

Deze projectfiche werd samengesteld door Team Stadsbouwmeester. Voor meer info: stadsbouwmeester@stad.antwerpen.be

