S c holenca mpus
Kerk s t raat
Dossiernr
Bouwheer
Locatie
Procedure
Publicatiedatum
Selectiedatum
Jurydatum
Gunningsdatum

g e s e l e c t e e r d e k a n d i d at e n

201902
KOBA Metropool vzw
Groenstraat 73
2060 Antwerpen
niet-openbare procedure
5 oktober 2018
23 november 2018
2 april 2019
13 mei 2019

KOBA Metropool, Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen, bouwt een nieuwe scholencampus in Borgerhout
met een uitbreiding van de bestaande basisschool
en een nieuwe secundaire school. De school GVBS
Sint-Norbertus Groenstraat zal uitbreiden met 96 leerlingen. Het Instituut Maris Stella – Sint-Agnes (IMS) wil in
de Kerkstraat een nieuwe middenschool voor hun secundaire school oprichten voor 144 leerlingen. Bovendien zal
de bestaande metrotoegang geïntegreerd worden in het
ontwerp.
Drie percelen aan de overkant van de Sint-Willibrorduskerk worden samengebracht voor de bouw van de nieuwe schoolinfrastructuur. Een groot deel van de huidige
gebouwen is verouderd en zal afgebroken of grondig
verbouwd worden. Op het braakliggend terrein zal de
nieuwe secundaire school gebouwd worden. Speelruimte voor de kinderen is van groot belang. De scholen zullen inzetten op gedeeld ruimtegebruik en samenwerking
op verschillende vlakken. De nieuwe scholencampus zal
een belangrijke meerwaarde zijn voor de buurt waar veel
jonge kinderen wonen.

De Smet Vermeulen architecten
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Cuypers en Q architecten
Cuypers en Q architecten werkten een plan uit met compacte volumes en een groen hart voor de campus.
Op de site worden enkele bestaande gebouwen in slechte
staat afgebroken en worden een aantal nieuwbouwvolumes voorzien. Aan de Kerkstraat bevinden zich de inkom
en de sportzaal die deels ondergronds zit en als levendige
vitrine naar de straat functioneert. Daarop komt een compacte uitbreiding van de klassenvleugel voor secundair
onderwijs. Het gebouw toont zich met een breed gebaar
naar het kerkplein. Een ruime inkom met een verbrede
stoep zal de kinderen op een veilige manier de school in
brengen.

B-architecten

l au r e a at
Aan de Groenstraat biedt een vervangbouw van de verouderde pastorijwoning een oplossing voor de bestaande
versnipperde situatie. Een overdekte rondgang die voor beschutting zorgt, vormt het verbindende element tussen de
bestaande en de nieuwe schoolinfrastructuur. De rondgang
versterkt tevens het campusmodel.
Kwalitatieve groene buitenruimte is een belangrijke troef
in het ontwerp. Een ruime inkomstraat leidt de leerlingen,
of een ander publiek bij naschoolse activiteiten, naar het
groene binnenplein. Een compacte footprint, rationele
bouwstructuur en duurzaam materiaalgebruik maken de
site toekomstbestendig.
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