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Bouwheer

Architect

Architecten Groep III

Deze nieuwe school is gesitueerd aan het Pleintje in Heestert waar ook de Chiro en hondenclub

Wilskracht hun lokaal hebben. Bij het bouwen van deze nieuwe school is ook aandacht besteed aan

het feit dat de nieuwe gebouwen in de toekomst ook moeten kunnen gebruikt worden door de

gemeenschap.

De projectzone is gelegen in de dorpskern van Heestert en wordt aan de noordzijde begrensd door

de kerksite met militair kerkhof. Het groene gebied is zowel fysiek als sociaal verweven met de

dorpskern en de woningen rondom. De ambitie bestaat eruit deze verwevenheid mee te nemen in

het ontwerp van de school en zelfs te versterken.

Door een doordachte inplanting worden verschillende speelplaatsen gecreëerd met elk een eigen

identiteit. Binnen het verhaal van de brede school en rekening houdend met de beperkte footprint

van het perceel, werd gekozen voor de bestaande speelplaats van de jeugdlokalen mee op te

nemen in de speelplaats van de school.

In het zuiden is het bouwvolume laag gehouden om maximaal licht toe te laten in het gebouw en op

de centrale speelplaats. Het volume wordt zo geplooid dat er een verbinding en zicht ontstaat op

zowel de dorpskern als het park. Lichttoetreding en zicht spelen een essentiële rol in het ruimtelijk

concept van de school.

In de architectuur is gestreefd naar een herkenbare vorm. De school moet namelijk een tweede thuis

vormen voor het kind. Zoals ook de slogan van de school ‘Gemeenteschool Heestert, het huis van

mijn toekomst’. Daarom wordt gekozen voor een speelse repetitie van het archetype zadeldak. Het

resultaat zijn open hoge ruimtes waarbij het dakenspel ook in het interieur leesbaar is. Zo kan de

nokhoogte beperkt blijven en sluit het geheel beter aan bij de omliggende bebouwing.

De structuur van het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit gewapend beton. De ondergrondse verdieping

omvat hoofdzakelijk de sporthal. De sporthal is dubbel hoog zodat deze ook boven het maaiveld

(gelijkvloers) uitsteekt. De tussenvloeren zijn hoofdzakelijk gerealiseerd met voorgespannen

welfsels. De dakplaat bestaat uit gelammelleerde houten liggers die van buitengevel tot buitengevel

dragen. Daarop is de dakplaat uitgevoerd in geperforeerde (akoestiek) zelfdragende binnendozen.

Het gebouw is gefundeerd op schroefpalen omwille van de beperkte draagkrachtige ondergrond.
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